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Forord
Den danske regering har nedsat Klimakommissionen til at komme med forslag til, hvordan regeringens langsigtede vision om helt at frigøre Danmark
fra afhængighed af fossile brændsler kan virkeliggøres i praksis. Det er en god vision, der adresserer
to store udfordringer. De globale udslip af drivhusgasser skal reduceres markant de kommende årtier,
og der er stigende fokus på energiforsyningssikkerheden, da de fossile brændsler bliver stadig mere
knappe og priserne vil stige.

Det siger sig selv, at jeg på hele
Klimakommissionens vegne håber,
at vi her leverer et oplæg, der kan
blive omsat til praktisk politik. For udfordringerne skal løses. Og arbejdet
bør starte nu.

Men
batter
det noget,
hvis Danmark
nu vælger at arbejde mod indfrielse af visionen?
Danmark er et lille land med en åben økonomi i
en stadig mere globaliseret verden, og man kan
spørge, om det gør den store forskel, at man i
Danmark forsøger at finde egne løsninger på disse
udfordringer. Svaret er, at ja – det gør en forskel.
Det er rettidig omhu i forhold til en udvikling, der
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kommer under alle omstændigheder. Og netop på
baggrund af Danmarks placering i det internationale samfund skal danske løsninger ikke kun ses
i en national sammenhæng, men i sammenhæng
med udviklingen internationalt og ikke mindst som
bidrag til denne udvikling.
Arbejdet i Klimakommissionen har været spændende, og vi har været vidt omkring. Hvordan kan
vi bedst erstatte olie, kul og gas? Hvad betyder den
globale udvikling for, hvad vi kan gøre i Danmark?
Hvor mange vedvarende energiressourcer er der
egentlig til rådighed? Hvordan får man virksomheder og borgere til at ændre adfærd? Hvad koster
det hele?
Vi har haft inspirerende diskussioner ikke mindst
fordi Kommissionens medlemmer har bidraget
med stærke faglige input på hvert deres område.
Jeg vil gerne takke Kommissionens medlemmer
for et stort arbejde, et stort engagement, et godt
samspil og ikke mindst godt humør.
Jeg vil også takke det hårdt arbejdende sekretariat,
der startede med en lille håndfuld medarbejdere,
men som blev suppleret med flere kræfter efterhånden som opgavens kompleksitet og omfang
blev mere og mere synlig.

En særlig udbytterig fornøjelse har været de mange
lokale workshops, som vi har gennemført i samarbejde med en række kommuner, og de mange dialogmøder med erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, grønne organisationer og andre
aktører, lige fra universiteter til gymnasieklasser,
der har deltaget i konkurrencer om at levere de
bedste forslag om, hvordan vi kan løse klimaproblemerne og spare på energien.
Nu ligger rapporten klar og Kommissionen har
formuleret sine anbefalinger efter bedste evne ud
fra faglige hensyn og overvejelser om, hvordan
Danmark bedst kan komme i gang med en total
omstilling af energisystemet mod uafhængighed af
fossile brændsler. Det er politikerne, der har formuleret Kommissionens opgave. Nu er det politikerne,
der skal følge op.
Det siger sig selv, at jeg på hele Klimakommissionens vegne håber, at vi her leverer et oplæg, der
kan blive omsat til praktisk politik. For udfordringerne skal løses. Og arbejdet bør starte nu.
Katherine Richardson,
formand
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Sammenfatningen i en nøddeskal

Rapportens opbygning
I denne sammenfatning kan man læse om Klimakommissionens overvejelser. Der er et bud på,
hvordan Danmark kan blive uafhængig af fossile
brændsler og samtidig leve op til målsætningen om
en reduktion af drivhusgasser med 80-95 pct. ift.
1990. Der peges også på 40 konkrete anbefalinger,
som skal medvirke til at realisere visionen.
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De globale klimaændringer og de begrænsede
ressourcer af især olie vil sætte dagsordenen for
klima- og energipolitikken i årene fremover. Kli-
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Dokumentationsdelen af den samlede rapport,
som kun findes på dansk, præsenterer Klimakommissionens overvejelser i yderligere detaljer samt
giver en beskrivelse af det omfattende analysearbejde, der ligger til grund for Klimakommissionens
anbefalinger. Derudover findes de baggrundsdokumenter, som er udarbejdet efter bestilling
fra Klimakommissionen på hjemmesiden: www.
klimakommissionen.dk.

maændringerne stiller massive krav til reduktioner
i udledningen af drivhusgasser og dermed til vores
forbrug af kul, olie og naturgas. Samtidig må priserne på disse brændsler forventes at stige, når de
tilbageværende ressourcer skal dække en stigende
efterspørgsel.
Vi kan både reducere Danmarks udledning af drivhusgasser markant og gøre Danmark uafhængig af
fossile brændsler. Det kræver en total omlægning
af det danske energisystem. Væk fra olie, kul og
gas, der i dag står for over 80 pct. af vores energiforbrug. Og over til grøn energi med vindmøller og
bioenergi som de vigtigste elementer.
Prisen for omlægningen kan virke overraskende lav.
Den lave pris betyder, at vi ikke blot kan opretholde
vores
Vi kan
en
K L nuværende
I M A K levestandard.
OMMIS
S Iogså
O Nhave
EN
betydelig
omkostningerne
D A N I S H Cøkonomisk
O M M I S S I O Nvækst,
O N C L så
IMA
T E C H A N G E P O L til
ICY
energi vil fylde mindre på budgettet end i dag. Når
prisen ikke bliver større, skyldes det først og fremmest, at vi undgår at betale i dyre domme for fossile brændsler og CO2-reduktioner, samt at vi kan
begrænse vores energiforbrug ved effektiviseringer
inden for alle områder. Der er mange muligheder
allerede i dag og nye teknologier vil øge vores muligheder i fremtiden.

Det er svært at spå om den præcise indretning af
fremtidens grønne energisystem. Men overordnet
set kan det komme til at se sådan ud:

yy Vi vil bruge energien meget mere effektivt,
så vi blandt andet kan varme huse op med
halvt så meget energi som i dag og køre
længere på den samme mængde energi.

yy El bliver omdrejningspunktet for energisystemet. 40-70 pct. af energiforbruget skal
dækkes af el, mod 20 pct. i dag.

yy Havvindmøller bliver centrale. Der skal

opstilles mange flere møller, og møllerne
skal dække op til halvdelen af Danmarks
energiforbrug.

yy Energisystemet skal være intelligent. Med

de mange vindmøller er det nødvendigt, at
vi forbruger el mere fleksibelt end i dag. Intelligente elmålere, tidsstyret opladning af
elbiler og varmepumper i kombination med
varmelagre er blot nogle af de teknologier,
der skal til for at vi kan udnytte vinden, når
den blæser. Vi skal også udbygge vores
elforbindelser til udlandet, så vi kan eksportere og importere mere el, når der er rigelig
og for lidt vind.

yy Biomasse kommer til at spille en vigtig

rolle, ikke mindst i transportsektoren og
som backup for vindmøllerne.

yy Vi skal varme vores huse op med eldrevne

varmepumper, hvor vindmøllerne leverer
energien og med fjernvarme. Biomasse,
solvarme, geotermi og varmepumper skal
tilsammen levere energien til fjernvarmen.

yy Biler skal i fremtiden køre på forskellige

kombinationer af batterier og biobrændstoffer.

Det er en enorm omstilling af det danske energisystem, der skal til. Derfor skal omstillingen ske
gradvist, men den skal starte nu. Det vil gøre det
billigere, bl.a. fordi vi kan planlægge investeringer
i anlæg og infrastruktur således, at de laves når
eksisterende anlæg er udtjent.
Klimakommissionen har 40 konkrete anbefalinger
til, hvad der skal til i de kommende år for at sikre,
at Danmark kommer ind på et robust udviklingsspor frem mod uafhængigheden af olie, gas og kul.
Blandt de centrale anbefalinger er at give borgere
og virksomheder en klar økonomisk interesse i at
understøtte omlægningen. Dermed vil markedet
være med til at sikre, at de bedste teknologiske
løsninger bliver brugt.
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Da det største
bidrag til de menneskeskabte
drivhusgasemissioner kommer fra
afbrænding af fossile brændsler, giver det god mening,
at tackle disse to udfordringer samtidigt.

1. Baggrund
1.1

To store udfordringer i klima- og
energipolitikken
Det danske og internationale samfund står overfor
to store udfordringer.
For det første skal den menneskeskabte globale
opvarmning begrænses. Dette kræver en reduktion
i udledningen af drivhusgasser.
For det andet vil den globale vækst i de kommende

årtier kræve markant større mængder energi. Det
vil give knaphed i adgangen til de fossile brændsler, som i dag dækker hovedparten af samfundets
energibehov.
Presset kommer i første omgang specielt på udbuddet af olie, men senere også for naturgas. For såvel
olie som naturgas er de kendte reserver derudover
koncentreret i nogle få regioner.
Fossile brændsler som olie, kul og gas står i dag for
ca. 80 pct. af Danmarks energiforbrug. Samtidig

11

To s t o r e u d f o r d r i n g e r i k l i m a - o g e n e r g i p o l i t i k k e n

Energi

100

VE-andel af
energiforbrug

2008

2050

CO2 udledning fra
fossilt brændsel
Andre
udledninger

outline

2050

outline

2008

outline

Energiforbrug, fordeling i procent

Drivhusgasudledning, fordeling i procent

100

12

vil Danmarks olie- og gasproduktion fra Nordsøen
falde markant i de kommende år. Det er derfor et
politisk mål i Danmark at gøre vores energisystem
uafhængigt af fossile brændsler.

Drivhusgasser

Da det største bidrag til de menneskeskabte drivhusgasemissioner kommer fra afbrænding af fossile
brændsler, giver det god mening, at tackle disse to
udfordringer samtidigt. Udfordringen er illustreret i
figur 1.1.
De to udfordringer har fire konsekvenser for klimaog energipolitikken:
1. Udledningen af drivhusgasser
		
skal reduceres markant

K LerIbred
M enighed
A K Oom,
M atMvi står
I S over
S I for
O betydeNEN
Der
D A Nklimaforandringer.
I S H C O M M I S S I O N OEU’s
N C LstatsI M A T Eog
CH
ANGE POLICY
lige
regeringschefer har i konklusionerne fra topmødet d. 29.- 30.
oktober 2009 i Bruxelles bekræftet en målsætning
om at begrænse den globale opvarmning til makFigur 1.1: Danmarks andel af VE i energiforbruget i 2008,
andelen af drivhusgasudledning fra fossilt brændsel i
2008, samt konsekvensen for drivhusgasudledningen i
2050 ved omlægning til 100 pct VE i 2050.

simalt 2 grader, og at drivhusgasudslippet i de
industrialiserede lande i konsekvens heraf samlet
set bør reduceres med 80 – 95 pct. i 2050 ift. 1990.
Det vil kræve markante omlægninger af energisystemerne at leve op til denne målsætning. En
omlægning, der kan have alvorlige økonomiske
konsekvenser, hvis ikke den sker omkostningseffektivt som led i en langsigtet strategi.

prognoser indikerer, at olieprisen kan komme helt
op i 210$ pr. tønde i 2035 (i 2008-priser)3. Danmark
står dermed i lighed med andre lande over for en
markant udfordring – alene på grund af de stigende
priser på fossile brændsler.
3. Usikkerheden vil øges
Samtidig med, at priserne på fossile brændsler vil
komme under pres, må der forventes en øget usik-

2. Priserne på fossile brændsler vil stige
Udover de klimamæssige udfordringer sætter den
geografiske lokalisering af de begrænsede ressourcer af olie og naturgas fokus på forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik. Olie, gas og kul er
begrænsede ressourcer, og det er usikkert, hvor
store forekomster af fossile brændsler der vil blive
fundet i de kommende årtier. Specielt for olie er
situationen kritisk: produktionen fra eksisterende
felter er for nedadgående, og der skal investeres
betydelige summer i ny produktionskapacitet, hvis
efterspørgslen – ikke mindst på baggrund af den
økonomiske vækst i den tredje verden – skal imødekommes1. Højere produktionsomkostninger fra
stadigt mere vanskeligt tilgængelige felter vil kombineret med den øgede efterspørgsel presse priserne opad2. Den amerikanske regerings officielle

kerhed i olieprisens udvikling. Efterspørgslen og
udbuddet af olie må forventes at balancere på en
knivsæg, og forstyrrelser i balancen kan give anledning til betydelige udsving i oliepriserne. Olieprisen
må forventes også fremover at have betydning for
naturgasprisen.
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Toneangivende institutioner som det Internationale
Energi Agentur (IEA) og den amerikanske regerings
Energy Information Administration peger på, at der
i fremtiden kan komme stor usikkerhed om oliepriserne. Frem mod sommeren 2008 steg olieprisen
voldsomt til over 147$ for en tønde. Det skete efter,
at prisen op gennem 90’erne havde ligget på 20$
for en tønde.

4. Olie og gas vil begrænses på få hænder
Forsyningssikkerhed handler i yderste konsekvens
om hvorvidt, vi har adgang til de energikilder, der
er nødvendige for at opfylde samfundets behov.
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De fossile brændstoffer er ikke ligeligt fordelt på
jorden. Allerede i dag får EU-landene 85 pct. af
olien og 60 pct. af naturgassen dækket gennem
Danske forbrugere og
import4. Dette vil øges yderligere i de kommende år. De største kendte oliereserver ligger i
virksomheder kan
For dansk erMellemøsten, og naturgasreserverne ligger
derfor komme
hvervsliv
kan
det
være
hovedsaligt i Mellemøsten og Rusland.
til at stå over
en afgørende løftestang til
Når reserverne af olie og naturgas er
for meget
begrænset til så få lande, er der større
varierende og
grøn vækst, at der bliver tarisiko for pres på forsyningssikkerheden
usikre energiget fat på de store klima- og
ved konflikter og politisk uro.
priser, der kan
energipolitiske udfordringer.
være til skade
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Det kan give gode mulighefor den økonoD A N I S H C OMuligheder
M M I S S I O N Ofor
N Cdansk
L I M A T erhvervsliv
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der på et stærkt stigenmiske vækst og
Danmark har en lang række virksomheder,
stabilitet.
de globalt marked
der er stærke inden for bl.a. vindmøller, fjernvarme, procesoptimering, isolering og fremstilDansk uafhængigling af biobrændstoffer. For dele af dansk erhvervshed af fossile brændsler
liv kan det derfor være en afgørende løftestang
vil være en forsikring mod de
til grøn vækst, at der bliver taget fat på de store
indenlandske effekter af voldsomme prisudsving,
klima- og energipolitiske udfordringer. Det kan
og mod eventuelle begrænsninger i forbruget,
give gode muligheder på et stærkt stigende glosom dem Danmark oplevede under oliekriserne i
balt marked, der efterspørger innovative løsninger
70’erne.

inden for grøn energi.
Dette skal ses i sammenhæng med, at danske olieog naturgasforekomsterne i Nordsøen har givet et
samlet bidrag til staten på 224 mia. kr. i de seneste
20 år, heraf alene 144 mia. kr. i de seneste fem år5.
Disse indtægter vil falde i de kommende år, efterhånden som ressourcerne udtømmes.

1.2

Klimakommissionens kommissorium
og sammensætning
Regeringen nedsatte i 2008 Klimakommissionen.
Klimakommissionens opgave er at komme med forslag til, hvordan regeringens vision om et Danmark
uafhængigt af fossile brændstoffer kan virkeliggøres.
Den konkrete opgave i kommissoriet lyder:
”Klimakommissionen skal belyse, hvorledes
Danmark på lang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer. Kommissionen skal
ved belysningen beskrive virkeliggørelsen af den
langsigtede vision.”
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Der er syv forhold, som kommissionen skal tage
udgangspunkt i:

yy Analysere konkrete forslag til markante re-

1. reduktion i udledningen af drivhusgasser

duktioner af udledningen af drivhusgasser

yy Komme med bud på sammenhængende

2. øget energieffektivitet

energisystemer, der sikrer forbedret energieffektivitet, et reduceret energiforbrug,
en stigende andel af vedvarende energi
med fortsat fremme af konkurrencen på
energimarkederne

3. fortsat høj forsyningssikkerhed
4. samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet gennem anvendelse af markedsbaserede løsninger

yy Vurdere mulighederne for reduktion af

5. fortsat høj økonomisk vækst

CO2-udledningerne fra alle relevante sektorer

6. gunstig erhvervsudvikling og fremme af
erhvervslivets internationale konkurrenceevne

yy Komme med forslag til nye, offensive
K L IenergiM AogKklimapolitiske
O M M I instrumenter
SSIONEN
DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY

yy Analysere mulighederne for nedbringelse

7. miljømæssig bæredygtig udvikling.
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Klimakommissionen er i arbejdet med forslagene
bl.a. blevet bedt om at:

outline

outline

De syv målsætninger skal alle sikres via den konkrete model for uafhængighed, som kommissionen
når frem til.

af udledningerne fra andre drivhusgasser
end CO2

Hele kommissoriet for Klimakommissionen kan
læses på www.klimakommissionen.dk og indgår i
kommissionens samlede rapport.

Kommissionen har bestået af ti uafhængige eksperter:
Katherine Richardson (formand), Professor
og Prodekan ved Københavns Universitet

Poul Erik Morthorst,
Forskningsspecialist ved Risø DTU

Dorthe Dahl-Jensen,
Professor ved Københavns Universitet

Jørgen E. Olesen, Forskningsprofessor
ved Aarhus Universitet

Jørgen Elmeskov,
Direktør i OECD

Mette Wier, Direktør for AKF
(Anvendt KommunalForskning)

Cathrine Hagem, Seniorforsker ved
Statistisk Sentralbyrå, Norge

Afdelingschef Susanne Juhl fra Klima- og
Energiministeriet har deltaget som tilforordnet.

Jørgen Henningsen,
Tidligere direktør i EU-Kommissionen

Kommissionen er blevet betjent af et tværministerielt sekretariat forankret i Klima- og Energiministeriet og med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Miljøministeriet.
Andre berørte ministerier har været inddraget i
relevant omfang. Kommissionen har desuden anvendt ekstern konsulentbistand.

John A. Korstgård, Professor og
Institutleder ved Aarhus Universitet
Niels Buus Kristensen,
Institutdirektør for DTU Transport
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1.3

Rammer for Klimakommissionens arbejde
Klimakommissionen har med udgangspunkt i sit
kommissorium defineret to rammebetingelser for
sit arbejde:

national mekanisme i 2050 kendes dog ikke i dag.
Derfor har Klimakommissionen fokuseret på at beskrive, hvordan de faktiske emissioner fra Danmark
kan reduceres med 80-95 pct. i 2050.
2. Definition af uafhængighed

1. Udgangspunktet er 80-95 pct. reduktion af
drivhusgasudledninger
Af kommissoriet fremgår det, at Klimakommissionens arbejde skal reflektere EU’s daværende
ambition om 60 til 80 pct. reduktion af de samlede
europæiske drivhusgasudledninger i 2050. Siden
hen er EU’s målsætninger som nævnt skærpet til
80-95 pct. reduktion for de udviklede lande. Klimakommissionen har på den baggrund valgt at
undersøge om og hvordan Danmark kan reducere
sine drivhusgasudledninger med mere end 80 pct.
inden 2050.

outline

outline

Det er sandsynligt, at en fremtidig EU-målsætning
ligesom i dag vil omfatte en international mekanisme til at handle med rettigheder til udledning af
drivhusgasser. Klimakommissionen anvender i sine
beregninger også en pris på udledningen af drivhusgasser.
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Den specifikke udformning af en eventuel inter-

Regeringsgrundlaget fra november 2007 Mulighedernes Samfund præciserer, at Klimakommissionen
skal komme med forslag til, hvordan Danmark helt
kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer. Klimakommissionen har valgt at definere
uafhængighed af fossile brændsler således.
Der anvendes/forbruges ikke fossil energi i Danmark,
og indenlandsk produktion af el baseret på vedvarende
skalAi gennemsnit
på årsbasis
K energi
LIM
KOMM
I S S Imindst
O Nsvare
EN
til
forbrug.
D Adet
N I Sdanske
H COMM
ISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY
I 2008 stammede ca. 80 pct. af det danske energiforbrug fra fossile brændsler. Opgaven går altså ud
på at reducere de 80 pct. til 0 pct.
Det nuværende og i endnu højere grad det fremtidige energisystem er integreret på tværs af landegrænser. Samhandel med energi giver bedre og
mere rentable løsninger, men det betyder også, at
vi anvender energi fra lande, hvis energisammen-

Det er realistisk at
tro, at overgangen til et
energisystem, som er uafhængigt af fossile brændsler kan gennemføres
frem til 2050.

som har været styrende for Kommissionens konkrete anbefalinger:
1. År 2050 er et realistisk slutår.
2. Samfundet skal fortsat kunne udvikle sig.
3. Fleksibilitet med åbenhed for nye
teknologier.

sætning vi ikke selv bestemmer. Klimakommissionens definition af uafhængighed indebærer, at
Danmark afvikler brugen af fossile brændsler, men
den udelukker ikke, at Danmark udveksler elektricitet med lande, der baserer deres elproduktion på
fossile brændsler.
Klimakommissionens definition af uafhængighed
udelukker derimod, at man kan fortsætte med at
forbruge olie i transportsektoren og kompensere
herfor med en merproduktion og eksport af vedvarende energi.

4. Faste, stabile, og langsigtede rammer
er afgørende.
5. Omlægningen skal starte nu.
6. Klima- og energipolitikken skal ses
internationalt.
7. Overgangen til et nyt energisystem
skal samfundsøkonomisk optimeres.
8. Energisystemet skal ses som et
samlet system.

1.4

Styrende forhold for Klimakommissionen

9. Biomassen giver muligheder og
udfordringer.

Klimakommissionen har i sit arbejde endvidere lagt
vægt på følgende 9 vigtige forhold og principper,
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Principperne er uddybet i det efterfølgende:
1. År 2050 er et realistisk slutår
Det er en politisk opgave at fastlægge, hvornår
Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler.
Men ud fra EU målsætningen om, at de udviklede
lande skal reducere drivhusgasemissionerne med
80 – 95 pct. i 2050, har Klimakommissionen i sine
analyser anvendt 2050 som slutår for målsætningen
om uafhængighed af fossile brændsler.
Det er realistisk at tro, at overgangen til et energisystem, som er uafhængigt af fossile brændsler
kan gennemføres frem til 2050. Hovedparten af den
nødvendige teknologi er allerede kendt i dag, og
i 2050 er det nuværende energisystem (kapitalapparat)
udskiftet.
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En så stor
Store dele af de nødomlægning kan
vendige ændringer vil
også kunne ske inden
ikke gennemføres
2050. Klimakompå kort tid.
missionens analyser
indikerer, at det vil
være teknisk muligt at
omstille til 100 pct. vedvarende energi allerede i 2030 i
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el- og varmesektoren. Derimod vurderes det ikke
at være realistisk at fremrykke udfasning af fossile
brændsler i transportsektoren. Kommissionen har
også beregnet de samfundsmæssige omkostninger
forbundet med en fremrykning .
2. Samfundet skal fortsat kunne udvikle sig
I princippet kunne en omstilling væk fra fossile
brændsler ske allerede i morgen, hvis man blot
indførte et forbud med voldsomme sanktioner.
Men det ville betyde, at samfundet gik i stå. Kommissionen har derfor taget udgangspunkt i en
gradvis overgang til et energisystem uden fossile
brændsler.
Transport, opvarmning, erhvervslivet, og alt andet
i samfundet er afhængig af energi. Derfor har det
været vigtigt for kommissionen at komme med forslag, der kan sikre og understøtte en fortsat vækst i
det danske samfund, både under og efter omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler. Danske
familier skal bo i velfungerende boliger, få opfyldt
deres transportbehov og have rige erhvervsmuligheder. Omstillingen af det danske energisystem
skal understøtte denne udvikling – ikke forhindre
den.

3. Fleksibilitet med åbenhed for nye teknologier
Klimakommissionen har analyseret mulige udviklingsmuligheder for et energisystem uden fossile
brændsler i 2050. Men det har været en bærende
tanke for Klimakommissionen, at der ikke kan eller
skal peges præcist på, hvordan energisystemet vil
se ud i 2050, og hermed på hvilke teknologier og
løsninger, der er de bedste.
Det er vigtigt, at der kan drages fordel af nye og
uforudsete teknologiske gennembrud. Der er en
række teknologier, der i dag ikke er modne, og det
er ikke sikkert, at de bliver det. Og der vil komme
nye teknologier, vi ikke kender endnu. Klimakommissionen lægger vægt på, at de forskellige politikker og initiativer udformes, så der er plads til alle
teknologier, således at markedskræfterne kan få
lov til at sammensætte den samfundsøkonomisk
bedste blanding af teknologier i Danmarks fremtidige energisystem.
4. Faste, stabile, og langsigtede
rammer er afgørende
Investeringer i den nødvendige omlægning af
energisystem og infrastruktur skal tænkes langsigtet. Mange af de nødvendige løsninger har en lang
levetid og omstillingerne gennemføres billigst i
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forbindelse med en naturlig udskiftning eller renovering af den eksisterende infrastruktur. Sikkerhed
i form af faste, stabile og langsigtede rammer for
energipolitikken er desuden afgørende for borgere
og erhvervslivets investeringer i omlægningen og i
udviklingen af ny teknologi.
Det er samtidig vigtigt, at de politiske rammer
fastlægges med øje for sammenhængen i hele
energisystemet.

outline

Det er vigtigt, at handlingerne på kort sigt ses i det
langsigtede
perspektiv,
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ønskede udvikling. Dette er også et argument for at
starte omstillingen nu, så kommende investeringer
foretages med sigte på det langsigtede mål.
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Klimakommissionen peger på, at det er nødvendigt
allerede nu at begynde omlægningen til et energisystem uafhængigt af fossile brændsler. Der er tale
om en omfattende omlægning af hele den måde vi
producerer, distribuerer og anvender energi på. En
så stor omstilling kan ikke gennemføres på kort tid.
Selv om der er usikkerhed om de fremtidige teknologiske løsninger og dermed om, hvordan energisystemet ser ud på lang sigt, er der en række initiativer, som vil være fornuftige at iværksætte allerede
nu. Initiativer, som er fornuftige, næsten uanset
hvordan verden kommer til at se ud.

outline

I forbindelsen
med overgangen til et
nyt energisystem er det
vigtigt, at have hele systemet
for øje. Energisystemet skal
hænge sammen. Ellers kan det
ikke sikres, at der er energi
til rådighed når og hvor,
der er brug for den.

5. Omlægningen skal starte nu

En klar udmelding nu forhindrer kommende fejlinvesteringer og skaber samtidig tiltro hos erhverv
og borgere. En udvikling væk fra afhængighed af
fossile brændsler vil også allerede fra dag 1 reducere dansk økonomis sårbarhed i forhold til prisen
på fossile brændsler.

6. Klima- og energipolitikken
		
skal ses internationalt
Den fremtidige danske energisektor kan ikke ses
isoleret fra omverdenen. Danmark er og vil fortsat
være en åben økonomi i et gensidigt afhængighedsforhold med omverdenen i en globaliseret verden. Energi er en handelsvare, som i udpræget grad
passerer de danske landegrænser. Energipolitikken
er også vanskelig at opfatte som et rent nationalt
anliggende. EU’s energipolitik er under hastig
udvikling i disse år, og energimarkedets aktører
opererer også på tværs af landegrænser.
Den globale indsats og de rammer, der vil blive
skabt omkring den internationale klima- og energipolitik vil altså få en betydelig effekt på opgaven
om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Det vil få indflydelse på hvilke energiformer,
der vil blive investeret og forsket i samt hvilken
pris, der vil blive knyttet til fortsatte udledninger af
drivhusgasser.
7. Overgangen til et nyt energisystem
skal samfundsøkonomisk optimeres
Overgangen til uafhængighed skal ske under
hensyntagen til udviklingen i samfundets økonomi.
Klimakommissionen har derfor haft som udgangs-
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punkt, at dens anbefalinger skal vise den samfundsøkonomisk optimale rute til uafhængighed. Det
skal med andre ord ske billigst muligt.

end i dag at fokusere på systemet som helhed, da
strøm er sværere at lagre end de fossile brændsler.
9. Biomassens muligheder og udfordringer

Det er umuligt at beskrive et energisystem i 2050
i detaljer, men Klimakommissionen har arbejdet
med udvalgte fremtidige scenarier for at finde anbefalinger, der er robuste under forskellige mulige
udviklingsforløb for den internationale klimapolitik
og for prisen på udvalgte energikilder.
Det er afgørende at få etableret rammerne for den
fremtidige udvikling. I Klimakommissionens anbefalinger spiller økonomiske incitamenter en central
rolle, fordi de rigtigt gennemført overlader det til
markedets aktører at finde de bedste og mest effektive løsninger. En række markedsfejl gør det dog
nødvendigt at supplere med andre virkemidler.
8. Energisystemet skal ses som et samlet system
I forbindelsen med overgangen til et nyt energisystem er det vigtigt, at have hele systemet for øje.
Energisystemet skal hænge sammen. Ellers kan det
ikke sikres, at der er energi til rådighed når og hvor,
der er brug for den. Da omlægningen til ikke-fossile
brændsler forventes at medføre en stærkt øget
elektrificering med anvendelse af fluktuerende
energikilder som vind, bliver det endnu vigtigere

Biomasse er et oplagt alternativ til de fossile
brændsler. Modsat de fossile brændsler er biomasse en fornybar ressource. Der er dog grænser
for hvor meget biomasse, der kan produceres både
i Danmark og i verden. Selv hvis omfattende dele af
Danmarks landbrugsareal blev omlagt til produktion af biobrændsler, ville det langt fra kunne dække
fremtidens behov. Et energisystem, der i meget høj
grad bygger på biomasse, vil både blive afhængig
af en betydelig import og af udviklingen i prisen på
biomasse.
På den baggrund har Klimakommissionen regnet
på to scenarier: Et hvor forbruget af biomasse er
begrænset til et niveau svarende til Danmarks eget
produktionspotentiale med en uændret fødevareproduktion og et, hvor import af biomasse er
ubegrænset. Klimakommissionens anbefalinger er
robuste under begge scenarier.
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Frem
mod
2050 vil den danske
økonomi fortsat vokse. Flere
varer skal transporteres, vi vil
rejse mere, forbruge mere og måske også bo i større huse med tilsvarende større opvarmningsbehov. Omlægningen til et system uden fossile
brændsler kan ske samtidig med,
at familier og virksomheder
oplever øget vækst og
K L I Mvelstand.
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2. Et energisystem
uden fossile brændsler
Danmark er i stand til at indfri målsætningen om
at blive uafhængig af fossile brændsler inden 2050.
Det kræver dog et energisystem, der er markant
anderledes end i dag.
Frem mod 2050 vil den danske økonomi fortsat
vokse. Flere varer skal transporteres, vi vil rejse
mere, forbruge mere og måske også bo i større
huse med tilsvarende større opvarmningsbehov.
Omlægningen til et system uden fossile brændsler

kan ske samtidig med, at familier og virksomheder
oplever øget vækst og velstand.
Der er en pris i form af markante investeringer, der
skal betales for at opbygge et energisystem udelukkende baseret på vedvarende energi. Men dette
skal ses i forhold til prisen for fortsat at benytte
fossile brændsler samt gevinsten ved at bidrage til
klimamålsætningen.
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Højere priser på energi og behovet for at reducere
udledningen af drivhusgasser betyder, at Danmarks
energisystem i de kommende år under alle omstændigheder vil skulle tilpasse sig.
Præcis hvordan vores energisystem vil se ud i 2050,
vil afhænge af de fremtidige teknologiske muligheder, energipriserne og politiske beslutninger.
Der er dog stor sandsynlighed for at målet kan nås,
da det allerede med de nuværende teknologier
og løsninger er muligt at indfri en betydelig del af
målsætningen. Dette siges med det forbehold, at
der specifikt inden for transportsektoren kræves
yderligere teknologiudvikling for, at målsætningen
om uafhængighed kan indfries.
Den ambitiøse målsætning kan nås ved en strategi
med to vigtige elementer:
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1. Vi skal bruge energi langt mere effektivt.
Energieffektiviseringer skal reducere det
samlede energiforbrug med op til 25 pct.
Det kan lade sig gøre via teknologisk udvikling og et intelligent elforbrug. Energieffektiviseringer er nødvendige for at
begrænse energiforbruget og sikre et mere
omkostningseffektivt skift bort fra fossile
brændsler.

2. Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi. Energisystemet skal i stort
omfang omlægges til at basere sig på el,
der primært skal komme fra havvindmøller.
Yderligere energi skal komme fra den biomasse, som blandt andet dansk landbrug
og skovbrug kan producere og andre former for vedvarende energi som geotermi
og solvarme.
Det er centralt i Klimakommissionens anbefalinger,
at det er nødvendigt såvel med effektivisering af
energiforbruget som med omlægning af energiforsyningen for at nå de to målsætninger om drivhusgasreduktion og uafhængighed.
Afbalanceringen af disse to elementer bør i princippet
omkostninger
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end at sætte en ny vindmølle op, så bør førstnævnte løsning vælges. Omvendt så er det bedre med
flere vindmøller, hvis yderligere energieffektiviseringer er dyrere end omkostningen til vindmøllerne.
Det er samtidig helt centralt at se energisystemet
som et samlet system. Systemet skal sikre, at den
efterspurgte energi er til rådighed på ethvert tidspunkt. Det forudsætter på den ene side, at energien

ledes ud til de forbrugere, der har brug for energien
på det tidspunkt, i de mængder og former, de efterspørger den. Og på den anden side, at energiforbruget i en vis udstrækning tidsmæssigt tilpasser sig de
svingninger i energiproduktionen, der følger af den
øgede produktion af vedvarende energi.

Et samfund uafhængigt af fossile brændsler er illustreret i figur 2.1 på side 30-31 og skitseres i boksen
på side 32.
De efterfølgende afsnit uddyber energisystemet
nærmere.
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Bølgekraft
Vindmøller

Bølgekraft kan evt. supplere
vindmøllernes elproduktion.

Vindmøller skal producere en
stor del af den el, der skal
bruges i 2050. De ﬂeste af
møllerne skal placeres på havet.
Solceller kan evt. supplere
vindmøllernes elproduktion.

De ﬂeste biler skal bruge el. En del
større køretøjer som f.eks. lastbiler
skal køre på biobrændstoﬀer.

Biomasse

DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY

Elapparater skal være mere
energieﬀektive end i dag.

outline
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Der skal bygges ﬂere elkabler til
udlandet, så vi kan eksportere og
importere mere el.
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Varmepumpe

El-bil

Solceller

outline

Husene skal isoleres
bedre, så de bruger
mindre energi end i
dag. En del huse skal
opvarmes af små
varmepumper,
resten skal forsynes
med fjernvarme.

Elkabler

Der skal bruges biomasse både
på kraftvarmeværkerne, til
produktion af biobrændstoﬀer
til transport og i industrien.

Industri
Industrien skal eﬀektivisere energiforbruget og
bruge el og biomasse i
stedet for olie, kul og gas.

Den el,der ikke produceres af vindmøller,
skal produceres på kraftvarmeværker,
der fyres med biomasse. Værkerne skal
både producere el og fjernvarme.
En del af fjernvarmen skal produceres på store
solfangeranlæg

Solfangere

Varmelager

Der skal være store
varmelagre på
fjernvarmeværkerne, så de eldrevne
varmepumper kan
producere varme,
når der er overskud
af el.

Kraftvarmeværk

Geotermisk
varme

Varmepumper

En stor del af
fjernvarmen skal
produceres på store
varmepumpeanlæg
og geotermianlæg.

Figur 2.1: Energisystemet i 2050 uden brug af fossile brændsler.
31

Et energisystem uden fossile brændsler

Sådan bliver vi uafhængige af olie, gas og kul
Nyt energisystem med biobrændsler og elektricitet
fra vedvarende energi.

Det er ikke muligt at sige præcis, hvordan fremtidens energisystem vil udvikle sig. Der tegner sig
dog nogle konturer i 2050, der er konsistente:

yy Energisystemet skal omlægges til el og

baseres på intelligent forbrug i hjemmene, i
institutioner og i virksomheder.

Mere effektiv brug af energi

yy Energiforbruget i boligerne skal være mere

effektivt. Bedre isolering og effektive energisystemer kan reducere energiforbruget
til opvarmning i et gennemsnitshus med 60
pct. og halvere det gennemsnitlige energiforbrug i et elapparat, lige fra lamper til
vaskemaskiner.

yy Persontransporten og fragten af varer skal
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i dag, således at der er mindst 10.000 MW
og op til 18.500 MW vindkraft i 2050. Det
svarer til 60-80 pct. af elforbruget mod 20
pct. i dag.
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kan fordobles. Med anvendelse af halvt så
meget energi til produktion af den samme
vare.

ligdagen skal komme fra el. I dag kommer
omkring 20 pct. af den energi vi bruger fra
el. I fremtiden vil det være mindst 40 pct.,
men op til 70 pct., hvis elbilerne vinder
indpas.

yy Havvindmøller bliver en central kilde til el,
vindkraft
skal
til N
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være mere energieffektiv. I 2050 kan energiforbruget reduceres med 60-70 pct., bl.a.
på baggrund af et stort skift fra forbrændningsmotorer til elmotorer.

yy Energieffektiviteten i industri og landbrug

yy Meget mere af den energi vi bruger i dag-

yy Biomasse kommer til at spille en vigtig rolle
i energisystemet som helhed, ikke mindst
i transportsektoren og som backup for
den fluktuerende produktion fra vindmøllerne. 30 pct. af vores energi kan komme
fra biomasse og affaldsforbrænding og helt
op til 70 pct. bl.a. afhængig af udviklingen i
prisen på biomasse.

yy Vi skal varme vores huse op med eldrevne

varmepumper, hvor vindmøllerne leverer
energien og med fjernvarme. Biomasse,
solvarme, geotermi og varmepumper skal
tilsammen levere energien til fjernvarmen.

yy Transportsektoren skal på sigt omlægges til
el og biobrændsler.
yy Yderligere og nye vedvarende energiteknologier kan også komme i spil med den rette
teknologiske udvikling.

Klimakommissionen konkluderer, at overgang til
et energisystem uden fossile brændsler vil kunne
reducere Danmarks drivhusgasemissioner med ca.
75 pct. ift. udledningerne i 1990. For at nå en 80 pct.
reduktion eller mere, vil det kræve en forstærket
indsats over for andre kilder til drivhusgasser. Af
disse øvrige kilder er landbruget den største.
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Energiforbrug

2.1

Energiforbrug

Større energieffektivitet vil gøre etablering af et grønt energisystem billigere.

201

De energitjenester6 vi i dag nyder godt af, kan
opnås med et væsentligt mindre energiforbrug.
En mere effektiv udnyttelse af energi betyder ikke,
at man skal lide unødige afsavn selv om forbruget
falder. Der skal være energi til de stigende behov,
som vi naturligt vil have i fremtiden. Men teknologien giver mange muligheder for at forbruge energi
mere effektivt uden et tab af velfærd.
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86
87
196
126
2008

Total: 618

2050
Total: 501

Husholdning

Handel og service

Industri

Transport

KLIMAKOMMISSIONEN
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Effektiv anvendelse af energien er en vigtig del af
indfrielse af målsætningen. Det gælder både det
nuværende forbrug af fossile brændsler, og fremtidens forbrug af vedvarende energi.
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Et lavere forbrug øger robustheden og stabiliteten
af energisystemet og gør det mindre sårbart over
for stigende energipriser og begrænsede ressour-
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135

PJ

Det vil være en stor men overkommelig udfordring
at få energiforbruget hos slutbrugerne reduceret
frem mod til 2050, samtidig med at den samlede
økonomiske aktivitet forventes at fordobles.
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Figur 2.2: Energiforbrug i PJ hos slutbrugerne i dag (2008)
og i 2050

cer. Samtidig spares behovet for at udbygge kapaciteten til at producere og levere yderligere energi.
Klimakommissionens såvel som en række internationale7 og danske analyser8 har vist, at visse

effektiviseringer af slutforbruget er omkostningseffektive sammenlignet med nye udbygninger på
forsyningssiden.
Store muligheder i ny teknologi
Der er allerede med de i dag kendte teknologier
store muligheder for at reducere energiforbruget
gennem energieffektiviseringer, og i mange tilfælde kan de betale sig. Der er fx allerede betydelige
effektiviseringsmuligheder i forbindelse med både
opvarmning af bygninger, anvendelse af elapparater og i energiforbruget til procesformål i erhvervslivet.
Selv om energieffektive løsninger ofte er dyrere
at anskaffe, kan de reducerede udgifter til energi i
mange tilfælde opveje merprisen især, hvis der er
tale om investeringer, der alligevel skulle foretages,
i forbindelse med køb af nyt udstyr, udskiftning eller ved renovering af huse9. Teknologierne kan blive
bedre og billigere gennem forskning, udvikling og
demonstration (FUD), men der er ingen begrundelser for ikke allerede nu at foretage rentable energieffektiviseringer.

Elbiler mere effektive
Transport trænger af flere årsager til et særligt fokus. De mest oplagte alternativer til anvendelse af
olie er i dag en omlægning til biobrændstoffer eller
anvendelse af el. Ved produktion og anvendelse af
biobrændstoffer er der betydelige konverteringstab, og en omfattende anvendelse af biobrændsler
vil derfor kræve betydelige mængder biomasse,
som i fremtiden må forventes at blive en knap
ressource. Med anvendelse af el er der betydelige
effektiviseringsmuligheder. Det skyldes, at benzin- og dieselmotorer har meget lav virkningsgrad,
idet hovedparten af den energi, man tilfører bilen,
forsvinder som varme. Elmotorer derimod har en
høj virkningsgrad.
En omlægning til elbiler vil således i sig selv betyde
en væsentlig reduktion af energiforbruget, fordi
en elbil er meget mere effektiv end en benzinbil.
Det vil dermed spare på behovet for at udbygge
energiforsyningen. Elbilerne og særligt batterierne
mangler dog endnu en del i udvikling, før de kan
være en fuldgyldig erstatning for dagens benzin- og
dieselbiler.

35

Et energisystem uden fossile brændsler

2.2

Elektricitet kan samtidig anvendes til mange forskellige typer energiforbrug og giver ofte en mere
effektiv energiudnyttelse end andre energiformer.

Et grønt energisystem
I dag er 80 pct. af energiforsyningen i Danmark
baseret på fossile brændsler. Det er så stort et omfang, at man ikke bare kan erstatte fossile brændsler med andre brændstoffer fx biobrændstoffer,
uden at Danmarks energiforsyning ville blive
afhængig af import af store mængder biobrændstoffer.
Klimakommissionens analyser peger på, at en
meget større del af energien fremover skal gå
gennem elsystemet, hvis omlægningen
til et grønt energisystem skal foregå så
effektivt som muligt.

Klimakommissionens opgørelse af de tilgængelige ressourcer for vedvarende energi viser, at det
tekniske potentiale for vedvarende energi er mere
end rigeligt til at dække det forventede forbrug.
Det drejer sig om vindkraft (på land og til havs),
biomasse (herunder affald og biogas), solenergi,
geotermisk energi, bølgekraft og lignende. Det skal
understreges, at det langt fra er hele
potentialet, som det vil være
økonomisk rentabelt at
udnytte.
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Den vedvarende energikilde, der er
til rådighed i størst omfang i Danmark, er vindenergi, der leverer
energien i form af elektricitet. Det
skal ses i sammenhæng med, at
vindkraften på nuværende tidspunkt ser ud til at blive den billigste
form for vedvarende energi. Det
skyldes blandt andet, at biomasseressourcerne er begrænsede og dermed
vil stige i pris, såfremt omverdenen også
foretager et kraftigt skift til brug af biomasse.

outline

En omlægning
til elbiler vil således i
L I MenAvæsentKOMMISSIONEN
sig selv K
betyde
DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY
lig reduktion af energiforbruget, fordi en elbil er meget
mere effektiv end en benzinbil.
Det vil dermed spare i behovet for at udbygge energiforsyningen.

Nuværende Ressource
produktion i alt

Hvor meget af energiforbruget i 2050
kan ressourcen
teknisk set dække?

Vind

26

1.220

> 250%

Bølgekraft

0

40

< 10%

Sol, el og varme

1

250

< 50%

Biobrændsler og affald

89

250*

< 50%

Samlet VE i alt**

123

1.760

> 300%

* Inkl. 20 PJ fossilt affald
** Varme fra geotermianlæg og
varmepumper indgår ikke i opgørelsen, da potentialet er vanskeligt at
fastlægge.

Tabel 2.1: Potentiale i PJ fra danske kilder til vedvarende energi

37

Et energisystem uden fossile brændsler

yy For det tredje skal elforbruget gøres mere

Energiforbrug er ikke som vinden blæser
Et energisystem baseret på vindmøller vil have
en meget ujævn (fluktuerende) energiproduktion
afhængig af, hvornår og hvor meget vinden blæser.
Med andre ord vil der være perioder med megen
energi til rådighed og andre perioder med mindre.
Samtidigt skal systemet kunne klare situationer
med ”spidsbelastning”, når rigtigt mange forbrugere og virksomheder bruger strøm samtidig. Klimakommissionen lægger op til, at der i 2050 bør være
flere metoder til at sikre en sammenhæng mellem
energiforsyning og forbrug:

yy For det første skal Danmarks energisystem
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yy For det andet skal vindkraften suppleres
med andre vedvarende energiformer, når
vinden ikke blæser – først og fremmest
kraftværker baseret på forbrænding af
biomasse, biogas og affald. Systemet skal
således være fleksibelt

outline

bygges tættere sammen med nabolandene
gennem udbygning af elforbindelserne,
så udsving i vindkraft kan tænkes tættere
sammen med fx de store svenske og norske
vandkraftværker.

fleksibelt, så udsving i elproduktionen udnyttes optimalt. Hvor det kan lade sig gøre,
skal strømmen bruges, når den genereres.

Den optimale kombination af energiforsyningen
vil blandt andet afhænge af, hvordan andre landes
energisystemer kan forventes at udvikle sig. Hvis
omverdenen også forfølger en ambitiøs klimapolitik, må det forventes, at efterspørgslen på
biomasse vil vokse så kraftigt, at der bliver pres på
ressourcer og priser.
Forsyningssikkerhedsmæssige betragtninger indebærer, at der skal opretholdes en betydelig produktionskapacitet for energi i Danmark. Hensynet til
forsyningssikkerhed kræver, at et elsystem, der er
bygget
energi,
give
samme
K L I på
Mvedvarende
AKOM
M Iskal
SS
IO
N Ehøje
N
forsyningssikkerhed
som
dag.
DANISH COMMISSION
ONiC
LIMATE CHANGE POLICY
Omkostninger til at sikre, at efterspørgslen kan
dækkes selv ved spidsbelastning, og når vinden
ikke blæser, indgår derfor i Klimakommissionens
beregninger.
På den baggrund er de væsentligste elementer i et
fremtidsbillede for 2050 følgende syv elementer:

Varmepumper,
solvarme m.m.

Va

Vind
Aﬀald

Biomasse
Produktion af vedvarende energi

Nyt intelligent energisystem

Vin

Aff

Olie

Bio

1. Vindkraftkapaciteten flerdobles

Naturgas elforbrug sikrer indpasning af VE
4. Intelligent

2. Biomasse spiller en central rolle

5. Det nordeuropæiske elmarked integreres
yderligere
Kul

3. Andre vedvarende energikilder supplerer.
Figur 2.3: Energikilder i 2008 og mulig fordeling af energikilder i 205010.

Energikilder

Varmepumper,
solvarme m.m.
Vind
Aﬀald

Biomasse

Olie

6. Transportsektoren omlægges til el og
bioenergi
7. Decentral opvarmning med eldrevne varmepumper udbredes.
Varmepumper, solvarme m.m.

Va

Vind

Vin

Varmepumper,
solvarme m.m.
Affald

Aff

Biomasse

Bio

Naturgas

Aﬀald
Naturgas

2008

Ku

Ol

Biomasse

Kul

Na

Vind

Kul
Olie

2050

Varmepumper, solvarme m.m.
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2. Biomasse spiller en central rolle

De syv væsentlige elementer er uddybet i det følgende.

3. Geotermi, solceller og bølgekraft som supplement

2.2.1
Produktion af vedvarende energi
1. Vindkraft bliver flerdoblet fra det nuværende
niveau til over 10.000 MW.

Energi bør komme fra de vedvarende energikilder,
mestAenergiK LderI M
K O og
Momkostningseffektivt
MISSIONEN
kan
kan
betyde,
D A Nlevere
I S H C Ovaren
M M I S frem
S I O N mod
O N C2050.
L I M A TDet
E CH
ANG
E POLICY
at yderligere kilder ud over vind og biomasse kan
komme i spil.

Udbygningen med vindmøller specielt til havs er et
at de vigtigste tiltag til realisering af uafhængighed
af fossile brændsler. Beregningerne viser, at der er
brug for mindst 10.000 MW og op til 18.500 MW
vindkraft i 2050. Til sammenligning var der ved
udgangen af 2008 installeret ca. 3150 MW.

En række fjernvarmebyer er beliggende i områder
med geotermisk varme, og her kan den geotermiske varme udnyttes enten direkte til fjernvarmeproduktion eller i kombination med varmepumper, der
kan hæve temperaturen af den geotermiske varme
til et passende niveau. Solceller og bølgekraft kan
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Figur 2.3 på forgående side illustrerer en mulig
fordeling af vedvarende energikilder i 2050 under
antagelse af, at omverdenen forfølger en ambitiøs
klimaindsats. Dette indebærer, at der sættes en høj
pris på udledning af drivhusgasser, og at biomasse
vil blive en efterspurgt ressource. Konsekvensen er
en betydelig udbygning med havvind og betydelige
energieffektiviseringer. Kommissionens analyser
viser, at en mindre ambitiøs klimaindsats fra omverdenen ville give et sammenligneligt billede, men
med mere biomasse, der ikke ville være lige så dyrt,
når omverdenen ikke er ambitiøs.

Ud over elproduktion fra vindmøller skal der i fremtidsbilledet anvendes energi fra biomasse og affald.
Allerede i dag kan en del kraftværker fyre med biomasse. Samtidig har biomasse den fordel, at man
kan lagre det. Det gør biomasse til en værdifuld
energikilde, der må forventes at finde øget anvendelse også i transportsektoren og som reservekapacitet i forhold til mere variable kilder som specielt
vind, der ikke har samme mulighed for lagring.

også være teknologier, der kan komme i brug,
selvom de for nærværende ikke er konkurrencedygtige.

nen ser særligt tre elforbrugstyper som vil vokse i
fremtiden og som potentielt vil kunne få afgørende
betydning for systemdriften. Det drejer sig om:

2.2.2.
Nyt intelligent energisystem

yy Varmepumper til fjernvarmeproduktion

Det er en stor udfordring at skabe tidsmæssig sammenhæng mellem elproduktion og elforbrug. Det
kræver et intelligent elsystem et såkaldt smartgrid11, hvor der løbende sker en tilpasning mellem
forbrug og produktion.

yy Fleksibelt elforbrug i produktionserhverv

4. Smartgrid og intelligent elforbrug
Indpasningen af en mere fluktuerende elproduktion
som følge af øget vindkraft kan lettes gennem
udbredelse af elforbrug, der kan tilpasse sig elproduktionen. Det er særligt på længere sigt, når
kapaciteten fra eksisterende kraftværker i elsystemet reduceres, og vindkraftens andel af elforbruget
øges, at det fleksible forbrug vil kunne få afgørende
betydning for driften af systemet.
Ny teknologi kan sikre, at der trækkes på strømmen
på de tidspunkter, hvor der er stor produktion. Det
skal både sikres via et landsdækkende smartgrid
og via intelligente teknologier. Klimakommissio-

og til individuel opvarmning

yy Elbiler.
Betinget af den teknologiske udvikling kan udbredelsen af elbiler blive af betydning for driften af
elsystemet omend først på længere sigt. Udbredelsen af varmepumper kan derimod godt tænkes at
tage fart allerede i de kommende år. Varmepumper
kan levere ca. 3 kWh varme for hver kWh el de anvender. Varmepumper, der er tilsluttet fjernvarmesystemet, kan drage fordel af et større varmelager
og kan dermed anvendes til at flytte elforbrug på
døgn/ugebasis.
Udover ovennævnte områder vurderes der på sigt
at være betydelige potentialer i at øge fleksibiliteten i elforbrug i erhverv og husholdninger.

41

Et energisystem uden fossile brændsler

5. Integration af det nordeuropæiske elmarked
En udbygning af vindkraft vil være med til at udjævne den samlede ubalance mellem forbrug og
produktion af energi i Nordeuropa - snarere end at
øge den. Det gælder også, hvis udbygningen sker
i Danmark. Dette er tilfældet, hvis man ser på det
nordeuropæiske elmarked som helhed. De norske
vandkraftressourcer fungerer som et effektivt lager
af vedvarende energi for den fluktuerende vindenergi. I perioder specielt oftest om vinteren falder
vandkraftproduktionen og her kan øget vindkraft til
dels opveje dette fald.

outline

Det er derfor vigtigt, at det nordiske og nordeuropæiske elmarked integreres yderligere gennem en
udbygning af de internationale elforbindelser. En
stærkere sammenknytning med vandkraftbaserede
systemer i Norden og med områder, hvor vinden
ikke er den samme som i Danmark, vil gøre det
lettere at indpasse store mængder vind i systemet.
Samtidig kan det sikre, at der kan importeres el fra
vores nabolande når produktionen fra vindkraft
ikke er tilstrækkelig.
outline

6. Transportsektor omlægges til el og bioenergi
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Transportsektoren skiller sig ud som en særlig
udfordring. Et fremtidsbillede uden fossile brænd-

stoffer kræver en total omstilling af energiforsyningen i transportsektoren, og Danmark er her helt
afhængig af teknologiudviklingen i udlandet og
af udviklingen i internationale standarder. Det er
derfor vanskeligt at foretage en større selvstændig
omstilling på kort sigt.
Der tegner sig på nuværende tidspunkt to hovedspor i omstillingen for transportsektoren:

yy El-drift, som har et stort potentiale for at

udnytte vind baseret el-produktion, og
hvor energilagringen i køretøjet kan ske i
batterier eller i kemisk form (typisk som
brint, med konvertering til el gennem en
brændselscelle). Udover rene el-biler har
plug-in hybridbiler et potentiale i en overK L Igangsperiode
M A K Oeller
M permanent,
M I S S Ihvis
O forNEN
D A N I Sbrændingsmotoren
H C O M M I S S I O N O N kører
C L I M Apå
T E biobrændstof.
CHANGE POLICY

yy Biobrændstoffer, som, hvis de kan tilve-

jebringes i tilstrækkelige mængder, uden
tekniske problemer kan erstatte benzin og
diesel. En række transportformer (luftfart,
skibsfart og lastbiltransport) som er vanskelige at elektrificere, bør have prioritet i
anvendelsen af biobrændstoffer.

varmepumper kan udnytte varmen i jorden mens
store varmepumper bedst kan udnytte varme fra
havet, søer eller spildvarme. Varmepumperne kan
være med til at gøre elforbruget mere fleksibelt.
I en længere overgangsperiode
vil der ikke nødvendigvis være et
entydigt svar på, hvilken teknologi,
der skal erstatte benzin og diesel
i transportsektoren. Teknologi og prisudviklingen
vil i sidste ende afgøre,
hvad den optimale sammensætning vil være i
2050.

Potentialet for CCS12
CCS teknologien er primært tænkt til opsamling
af CO2 fra kul og gasfyrede kraftværker, og kul og
gas indgår ikke i Klimakommissionens billede for et
Danmark uafhængigt af fossile brændsler. CCS kan
potentielt bidrage til drivhusgasreduktioner, men
anvendelse i Danmark vil dog kræve, at teknologien bliver konkurrencedygtig samt, at der sker
opførelse af nye kraftværker eller levetidsforlængelse af de eksisterende kulfyrede kraftværker. CCS
som teknologi har også et potentiale til anvendelse
ved visse produktionsprocesser. På anlæg, der fyrer
med biomasse, kan det også blive et muligt supplement til bestræbelserne om at nedbringe udslippet
af drivhusgasser.

7. Decentral opvarmning med
		eldrevne varmepumper

Ingen særlige fordele ved atomkraft i Danmark

Bygninger der ligger udenfor fjernvarmeområder
kan med fordel opvarmes med eldrevne varmepumper i stedet for de nuværende olie- og naturgasfyr. Endvidere kan der installeres store eldrevne
varmepumper på en del fjernvarmeværker. Små

Klimakommissionen har ikke ønsket at komme
med anbefalinger der begrænser de mulige teknologier, men ønsker tværtimod at bevare så mange
døre åbne som muligt for, at det fremtidige energisystem kan tilpasses udviklingen i teknologi og
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5,1
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5
10

51,5

49,2

mio. tons CO2-ækv.

ressourcer. Kommissionen har derfor også overvejet, om atomkraft har en rolle i fremtidens energisystem uafhængig af fossile brændsler. Kommissionen er dog kommet til den konklusion, at der ikke
er indlysende fordele ved at satse på A-kraft frem
for vedvarende energi i Danmark. Det skyldes bl.a.,
at der ikke er noget der tyder på, at atomkraft skulle være konkurrencedygtigt fx i forhold til havvindmøller, specielt når omkostninger til opbevaring af
affald og dekommissionering inkluderes. Atomkraft
passer endvidere dårligt ind et system, hvor der er
megen fluktuerende energi, som det forventes i
et energisystem med en stor andel af vindenergi.
Endelig har Klimakommissionen noteret sig, at
Danmark ikke har vedligeholdt professionelle
kompetencer indenfor A-kraft, hvilket vil betyde, at
en satsning på A-kraft vil kræve behov for import af
teknologi og know-how og ikke vil bygge på eksisterende kompetencer i dansk erhvervsliv.

KLIMAKOMMISSIONEN
2,9
7
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1990

Total: 69,6

2008

Total: 64,2

outline

Andet
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Figur 2.4. Danmarks drivhusgasudledninger i 1990, 2008
og uden fossile brændsler m.m. i 205013.

Landbrug
CO2 fra fossile brændsler

0,6
2050

Total: 10,5

2.3

Begrænsning af drivhusgasser
		
fra andet end energi
Selv en 100 pct. omlægning til vedvarende energi
vil ”kun” kunne reducere udslippet af drivhusgasser
med omkring 75 pct. i 2050 ift. 1990. Reduktioner
i drivhusgasudslip fra andet end energiforbrug er
derfor nødvendige, hvis Danmark på egen jord skal
efterleve EU’s målsætning om at begrænse klimabelastende emissioner med 80-95 pct.
Som det fremgår af figur 2.4, er landbruget i dag
den næststørste bidragsyder af drivhusgasudledninger, efter udledningerne fra anvendelsen af
fossile brændstoffer.

Kommissionen har også set på mulighederne for
en reduktion i de drivhusgasemissioner, som ikke
umiddelbart stammer fra anvendelsen af fossile
brændsler. Analyserne viser, at der er et vist potentiale for reduktioner på disse områder. Dette
potentiale er indregnet for 2050 i figuren.
Landbruget er som nævnt den næststørste udleder,
så hvis Danmark ønsker at leve op til en 80 – 95
pct. reduktion i drivhusgasemissioner alene ved
at reducere indenlandske emissioner, er det afgørende at fokusere på en udvikling i landbruget, der
i betydelig grad kan begrænse udledningerne fra
selve produktionen.
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Et energisystem uden
fossile brændsler er muligt,
men den meget store omstilling
kommer ikke af sig selv. Derfor er
det helt afgørende, at der tages en
række nye initiativer, som sikrer, at
visionen konkretiseres nu, og at
omstillingen påbegyndes i de
kommende år.

3. Klimakommissionens
anbefalinger
Realiseringen af det langsigtede mål om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler og
reducere udledninger af drivhusgasser med 80-95
pct. kræver at de overordnede rammer for en sådan
udvikling fastlægges. Et energisystem uden fossile
brændsler er muligt, men den meget store omstilling kommer ikke af sig selv. Derfor er det helt afgørende, at der tages en række nye initiativer, som
sikrer, at visionen konkretiseres nu, og at omstillingen påbegyndes i de kommende år.

De nye initiativer skal afspejle, at der ikke på
nuværende tidspunkt med fornuft kan fastlægges
en detaljeret plan for omlægningen frem til 2050.
Klimakommissionen peger derfor alene på nye
initiativer for udviklingen de næste 10-15 år. Ved
udformning af Kommissionens anbefalinger har det
været afgørende at de skal fremme robuste initiativer, det vil sige:
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yy Initiativer der er hensigtsmæssige at gen-

Anbefalingerne er opdelt i 7 overordnede grupper

nemføre med den nuværende viden. Der er
derfor lagt vægt på anvendelse af økonomiske virkemidler, herunder afgifter, som
vurderes at være det mest omkostningseffektive

yy Initiativer der ikke er afhængige af én fremtidig udvikling, men relevante ved forskellige fremtidige teknologier og udviklingsveje; således, at det danske energisystem
ikke bliver låst fast i ét forløb
yy Initiativer der sikrer at der i tide bliver taget
de nødvendige beslutninger, så de ikke
bliver unødigt dyre senere

yy 14 tværgående anbefalinger om overordnet lovgivning, afgifter og forskning

yy 7 anbefalinger der skal sikre, at vi bruger

energien mest effektivt og at både forbrugere og erhvervslivet får lavet den nødvendige omstilling

yy 8 anbefalinger om det intelligente energisystem

yy 3 anbefalinger om en omlægning af transportsektoren til el og biobrændstoffer

yy 4 anbefalinger om EU og andre internatioK L Inale
Minitiativer
AKOMMISSIONEN

yy Initiativerne skal alle udformes således
at de fremmer en omkostningseffektiv
indsats.

DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY

yy 4 anbefalinger til reduktion af de ikke energirelaterede drivhusgasser.
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Med baggrund heri har Klimakommissionen i alt 40
konkrete anbefalinger til initiativer og beslutninger,
som alle er møntet på konkret gennemførelse i de
nærmeste år for at sikre fremdrift mod det langsigtede mål i 2050.

Formuleringen af de enkelte anbefalinger har fokus
på principperne og de overordnede retningslinjer
og hensyn. Klimakommissionen har ikke afklaret
alle detaljer i forhold til den konkrete udformning
og implementering af de forskellige anbefalinger.
Dette må foretages i forbindelse med den konkrete
implementering.

Klimakommissionens anbefalinger udgør en samlet
helhed, og hvis nogle af anbefalingerne ikke realiseres, vil der være brug for andre nye initiativer.

3.1

Tværgående anbefalinger
Omstillingen til et samfund baseret på grøn energi
kræver, at hele samfundet involveres. Det handler
om at sikre, at omlægning sker på en omkostningseffektiv måde. Endelig handler det om at sikre den
nødvendige viden og teknologiske udvikling undervejs i omstillingen.
3.1.1.
Overordnede rammer – nationalt såvel
som på kommunalt niveau

uafhængig af fossile brændsler og opnå markante
reduktioner af udledningen af drivhusgasser er en
langsigtet udfordring, som kræver, at der er sikkerhed om de langsigtede mål og rammer og at alle
dele af samfundet medvirker.
Det er afgørende, at der sker en løbende opfølgning
af indsatsen igennem statusopgørelser og milepæle, og at der på baggrund heraf sker nødvendige
justeringer af indsatsen.
Visionen er én blandt mange, der udgør byggestenene i et fremtidigt Danmark. I et forløb med
mange forskellige interesser, er der vigtigt, at
denne vision bliver tænkt ind i kommende politiske
handlinger og tiltag på tværs af sektorer. Det gælder i alt fra beslutninger om byggerier over transport, byudvikling, m.v.
På denne baggrund anbefaler Klimakommissionen:

Realiseringen af visionen om at Danmark skal være
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1. anbefaling

2. anbefaling

At der etableres overordnede lovmæssige rammer
for visionen om at Danmarks skal være uafhængig
af fossile brændsler og opnå markante reduktioner
af drivhusgasudledningerne. Det fastlægges heri

At staten fastlægger langsigtede rammebetingelser, herunder forventede afgifter. Rammerne skal
give alle aktører et grundlag for planlægning og
gennemførelse af relevante initiativer.

yy At staten årligt vurderer udviklingen i

3. anbefaling

udledning af drivhusgasser, energiforbrug,
energieffektivisering og indførelse af vedvarende energi, med henblik på tilpasning
af virkemidler og at der løbende sker en opdatering af analyserne af, hvordan visionen
kan realiseres.

yy At virkemidlerne med regelmæssige mel-

lemrum, fx hvert 5. år, udvikles og tilpasses for de kommende 5-10 år i forhold til
fremskridt mod endemålet om realisering
af visionen.
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outline

3.1.2.
Økonomiske incitamenter skal sikre
omkostningseffektive beslutninger

outline

Brug af økonomiske virkemidler vil være afgørende
for at nå målet om uafhængighed af fossile brændsler på en omkostningseffektiv måde. En ensartet
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At kommunerne med udgangspunkt i den nationale vision om uafhængighed af fossile brændsler
gennemfører en strategisk energiplanlægning, som
omfatter planlægning af fremtidige forsyningsformer. Samtidig skal kommunerne inddrage visionen
i den fysiske planlægning, herunder i planlægningen af arealanvendelsen. Planlægningen koordineres på tværs af kommunegrænser.

afgift på tværs af anvendelser er med til at sikre en
samlet omkostningseffektiv indsats. Det betyder
som udgangspunkt, at et givent tiltag ikke vil blive
gennemført, hvis et andet tiltag løser det samme
problem på en billigere måde. Det bliver fx de virksomheder, hvor det bedst kan betale sig, der vil lave

Brug af økonomiske virkemidler
vil være afgørende for
at nå målet om uafhængighed af fossile brændsler på en omkostningseffektiv måde.

de fleste energieffektiviseringer.

Der er dog markedsfejl inden for
enkelte sektorer
eller energityper,
som gør det hensigtsmæssigt på en række
områder at supplere de økonomiske virkemidler med andre tiltag, fx regulering
eller information og kampagner.
Klimakommissionen anbefaler, at der som det
grundlæggende virkemiddel til at realisere det
langsigtede mål om uafhængighed af fossile
brændsler indfases en afgift på de fossile brændsler. Indfasningen af denne afgift bør påbegyndes
nu og øges løbende med henblik på sammen med
andre virkemidler at sikre en gradvis udfasning af
fossile brændsler.
En gradvis indfasning af en afgift på fossile brændsler vil betyde, at der tages hensyn til de investeringer, der allerede er foretaget i anlæg og udstyr. Det
vil fx være en god idé, at danskerne gradvist omstiller til VE-baserede teknologier, når deres oliefyr er
nedslidt. Men det er ikke en god idé at skrotte alle
oliefyr fra den ene dag til den anden.

Med et afgiftsniveau, der øges gradvist frem mod
et niveau på 20 kr. pr GJ14 i 2020, vil afgiften på fossile brændsler allerede på kortere sigt kunne give
en væsentlig effekt, især ved at fremme et mere
effektivt energiforbrug i erhvervslivet, udfasning af
kulfyrede kraftværker og omlægning af individuelle
oliefyr til varmepumper.
Det er desuden et vigtigt hensyn, at afgiften skal
være af en vis størrelsesorden for at opnå en tilstrækkeligt klar signalværdi. Det er vigtigt, at både
husholdninger og virksomheder forstår, at prisen på
fossile energikilder på langt sigt vil fortsætte med
at stige, så de ser, at det kan betale sig at investere
i energieffektiviseringer. Klare udmeldinger om
afgiften vil derfor i sig selv have positive effekter.
For de virksomheder, der er konkurrenceudsat fra
udlandet, vil en afgift på 20 kr./GJ i 2020 kunne
være en alvorlig udfordring, hvis virksomheden på
kortere sigt har svært ved at effektivisere energiforbruget eller anvende vedvarende energi.
Det vurderes dog, at en gradvist stigende afgift på
fossile brændsler til et niveau i denne størrelsesorden generelt vil kunne håndteres af erhvervslivet
uden alvorlige konsekvenser for konkurrenceevnen.
Selvom energiafgifterne øges, vil langt de fleste
virksomheders udgifter til energi stadigvæk udgøre
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en relativ lille del af deres samlede omkostninger.
Annonceringen og troværdigheden af en fremtidig
gradvist stigende afgift på fossile brændsler vil i sig
selv øge effekten af en given afgiftssats og vil reducere omstillingsomkostningerne betydeligt også for
det konkurrenceudsatte erhvervsliv.
Det vil være muligt at friholde erhvervslivet for omkostninger ved en delvis tilbageførsel af provenuet
til erhverv, der er særligt konkurrenceudsatte. Det
bør i givet fald bero på en konkret analyse af danske virksomheders konkurrenceudsættelse samt
meromkostningen for samfundet ved en tilbageførsel. Det er vigtigt ikke at friholde disse erhverv for
selve afgiften, fordi incitamentet til energieffektivisering og omlægning til VE så forsvinder.
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Afgiften på fossile brændsler kan føre til en markant fortrængning af indenlandsk kulbaseret elproduktion, der er i meget direkte konkurrence med
elproduktion på kraftværker i andre lande på det
nordeuropæiske elmarked. Om dette bør føre til en
kompensationsordning for elproduktionen på de
nuværende kraftværker frem til 2020 (hvor mange
af værkerne alligevel vil være skrotningsmodne) må
afvejes over for omkostningerne ved at afvige fra
det omkostningseffektive afgiftssystem.

På transportområdet er der i øjeblikket nedsat
et udvalg under Skatteministeriet, der vurderer
mulighederne for at omlægge den samlede bilbeskatning ud fra hensyn til både miljø, trængsel og
provenu. I lyset af at olieforbruget til transportformål udgør en stor og stigende andel af det samlede
fossile energiforbrug, vil det være hensigtsmæssigt,
at målet om uafhængighed af fossile brændsler
inddrages specifikt i arbejdet. Indførelse af kørselsafgifter kan afhjælpe de problemer med øget
grænsehandel, der vil følge af en isoleret dansk
afgiftsforhøjelse på benzin og diesel som følge af
afgiften på fossile brændsler.
På denne baggrund anbefaler Klimakommissionen:
4. anbefaling
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brændsel med samme afgiftssats for alle anvendelser. Afgiften udgør det bærende virkemiddel til at
fremme energieffektiviseringer og omlægning til
vedvarende energi i både erhvervsliv og husholdninger.

5. anbefaling

At der kommer en klar udmelding om en gradvist
stigende afgift frem mod et niveau, der sammen
med andre virkemidler sikrer uafhængighed af fossile brændsler i 2050.
6. anbefaling

At afgiften indfases gradvist fra et relativt lavt
niveau, fx 5 kr./GJ i 2011, stigende til 20 kr./GJ i
2020 og i størrelsesordenen 50 kr./GJ i 2030 (i faste
priser). Den konkrete stigningstakt for afgiften bør
vurderes med passende mellemrum i lyset af udviklingen i energiforbrug, priser, teknologier m.v.

delingsmæssige, energipolitiske og andre hensyn,
herunder om systemet modarbejder en omkostningseffektiv omstilling til et energisystem uafhængigt af fossile brændsler. I den forbindelse bør der
være specielt fokus på, om det er hensigtsmæssigt
at fortsætte:

yy Den gældende afgiftsfritagelse for biomasse til varmeformål.

yy De nuværende afgiftsfritagelser på energiområdet for erhvervslivet.

9. anbefaling
7. anbefaling

At elproduktionen fra eksisterende kraftværker
omfattes af en midlertidig kompensationsordning,
hvis det vurderes at være ønskeligt at forhindre
den midlertidige stigning i nettoelimporten, som
afgiften kan medføre. Dette bør afvejes over for de
øgede samfundsøkonomiske omkostninger ved en
differentiering af afgiften.
8. anbefaling

At der gennemføres en tilbundsgående analyse
af, om det nuværende afgifts- og tilskudssystem
repræsenterer den bedste afvejning af fiskale, for-

At det overvejes på sigt at indføre en generel energiafgift for biomasse, hvis det politisk vurderes, at
øget anvendelse af biomasse kan føre til en uønsket
afhængighed af importeret biomasse.
10. anbefaling

At det samlede nye bilbeskatningssystem fastlægges, så det underbygger den langsigtede omstilling
til et samfund uafhængigt af fossile brændsler, (jf.
anbefalinger under transport). Grænsehandelsproblemer ved en gradvist stigende afgift på benzin og
diesel bør ses i sammenhæng med mulighederne
for omlægning til kørselsafgifter.
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11. anbefaling

At CO2-afgiften regelmæssigt reguleres, så den
svarer til den forventede CO2-pris på det europæiske kvotemarked således, at der opnås en omkostningseffektiv indsats på tværs af de kvoteomfattede og ikke kvoteomfattede sektorer.

3.1.3.
Forskning, Udvikling og Demonstration
Udviklingen af nye teknologier og løsninger er en
afgørende faktor i en omkostningseffektiv omstilling til grøn energi. De skal være med til at fremme
energieffektivisering og øget anvendelse af vedvarende energikilder.
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I den danske forskning, udvikling og demonstration (FUD) bør der satses på de områder, som er
centrale for at nå målet, og hvor Danmark allerede
har stærke kompetencer. Samtidig skal den nødvendige viden tilvejebringes til omstilling af energisystemet, og der skal sikres et forskningsmæssigt
beredskab, der kan omsætte ny viden til praksis i
Danmark. Derfor bør en evt. øremærkning af midler
formuleres relativt bredt og gerne problem- eller udfordringsorienteret så der sættes fokus på
udvalgte indsatsområder, mens der er fleksibilitet i
udmøntningen.

Den offentlige FUD-indsats kræver langsigtede
overordnede økonomiske rammer og sikkerhed for
stabilitet i bevillinger fra år til år. Rammerne skal
matche ambitionsniveauet i målsætningerne. Det
kræver vedholdende investeringer, hvis Danmark
skal nå målet i 2050. Samtidig skal rammerne afspejle, at der bør være særlig fokus på demonstration af de udviklede teknologier og løsninger.
Klimakommissionen har således bl.a. diskuteret
behovet for demonstration af anlægskoncepter, der
kombinerer varmepumper, solfangere og varmelagring til fjernvarmeproduktion, og demonstration
på transportområdet af skift til biogas/naturgas
eller andre alternative brændsler for køretøjer med
højt brændstofforbrug og begrænsede krav til infrastruktur.
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12. anbefaling

At der sikres kontinuitet i anvendelsen af bevillingerne, ved at niveauet fastlægges for en længere
årrække, fx 5- 10 år, og at de samlede bevillinger til
energirelaterede FUD fastholdes mindst på niveauet for 2010.

Omkring
40 pct. af energiforbruget er i
dag relateret til
bygninger.
13. anbefaling
og udviklingsindsats kan disse muligheder
At de strategiske FUD råd og proøges og omkostningerne reduceres.
gramkomiteer på energiområdet udarbejder en fælles strategi på tværs af de relevante
Energieffektiviseringerne betyder, at samfundets
programmer, der målrettet understøtter udvikling
øgede efterspørgsel efter energitjenester kan
af et energisystem uafhængigt af fossile brændsler.
opfyldes med et lavere energiforbrug. En omkostDer gennemføres løbende fælles evalueringer og
ningseffektiv realisering af visionen forudsætter, at
afrapportering af strategiens gennemførelse.
en betydelig del af disse muligheder realiseres.
14. anbefaling

At det skal indgå i strategien, at demonstrationsfasen har særlig betydning bl.a. for den nødvendige
udvikling på de områder, der er omtalt i Kommissionens øvrige anbefalinger vedr. energieffektivisering, el- og varmeforsyning og transport.

3.2

Forbrug af energi
– effektivitet og omstilling
Der er i Danmark gennemført betydelige energieffektiviseringer over de seneste 30 år, og Danmark
er i dag et relativt energieffektivt land. Der er
imidlertid store muligheder for med eksisterende
teknologier at gennemføre yderligere omkostningseffektive tiltag. Med en fokuseret forsknings-

Den store udfordring i forhold til energieffektivitet
er derfor, hvordan de store tekniske muligheder for
at øge energieffektiviteten bedst og billigst realiseres. Der er en række barrierer som gør, at tilsyneladende økonomisk attraktive tiltag for forbrugerne
og virksomhederne ikke umiddelbart realiseres.
Den hidtidige indsats for at fremme energieffektivisering har bestået af en kombination af økonomiske incitamenter, normative tiltag (regulering) og
information.
Den foreslåede afgift på fossile brændsler vil specielt
på sigt give øgede incitamenter til at effektivisere
energianvendelsen. Men der er inden for de forskellige områder behov for flere og intensiverede initiativer, som målrettet kan medvirke til at overvinde
de forskellige barrierer og markedsfejl, der gør at
forbrugere og virksomheder ikke tager de mest effektive beslutninger. Det kan fx handle om manglende viden om de muligheder der findes i dag.
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Ikke-økonomiske barrierer
		og markedsimperfektioner
Der forekommer i praksis en række ikke-økonomiske barrierer og markedsimperfektioner, der bl.a.
knytter sig til manglende viden. Det indebærer, at
omkostninger og muligheder for effektivisering
ikke nødvendigvis fuldt ud afspejles i husholdningernes og virksomhedernes beslutninger om investering og energiforbrug. Det giver et potentiale for
energieffektiviseringer, som det vil være økonomisk
fordelagtigt at få realiseret, men hvilket qua barriererne ikke umiddelbart kan forventes at ske.

3.2.1.
Energieffektivisering af
bygninger og elforbrug

outline

outline

Omkring 40 pct. af energiforbruget er i dag relateret til bygninger. Der er store og billige muligheder
for at reducere dette forbrug. Det er derfor et helt
oplagt indsatsområde, og det gælder specielt for
eksisterende bygninger, som i gennemsnit bruger
2½ gange så meget energi til opvarmning som nye
bygninger15.
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I forhold til nye bygninger vurderer Klimakom-

Økonomiske virkemidler, herunder i form af en
afgift på fossile brændsler, vil bl.a. skabe incitament til at energieffektivisere og derved bidrage til
at indhøste effektiviseringspotentialer. Der er dog
også behov for virkemidler som direkte adresserer
barriererne for realisering af energieffektiviseringer, og samtidig understøtter, at de økonomiske
virkemidler kan opnå den fulde og tilsigtede effekt.
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aftalte stramninger af bygningsreglement, der
strammer energikravene med mindst 75 pct. senest
i 2020. Det afgørende er, at de fastlagte stramninger implementeres og at det kontrolleres at kravene overholdes. Samtidig er det nødvendigt, at
der løbende udvikles og afprøves nye løsninger, og
at der udvikles den fornødne ekspertise og erfaring
i byggebranchen. Det kan fx ske ved at der opføres
demonstrationsbygninger, der opfylder strammere
krav end bygningsreglementet tilsiger.

I eksisterende bygninger er der generelt store
muligheder for at reducere energiforbruget, og i
mange tilfælde er det rentabelt, hvis energiforbedringerne gennemføres i forbindelse med renoveringer og udskiftninger, som gennemføres af andre
grunde.
På grund af bygningernes lange levetid er det nødvendigt at sætte ind nu. Bygninger og bygningsdele
renoveres og udskiftes typisk kun med 30-50 års
mellemrum. Derfor bliver det dyrere, hvis der ikke
sættes ind allerede nu.
Indførelsen af den foreslåede afgift på fossile
brændsler vil give øgede incitamenter til at realisere energibesparelser i bygninger og vil gøre
flere projekter rentable. Der er imidlertid brug for
yderligere nye initiativer, som kan være med til at
overvinde de barrierer, som gør, at de nødvendige
energirenoveringer ikke gennemføres i tilstrækkeligt omfang. Der er bl.a. behov for at gøre en
målrettet indsats for at overvinde barriererne for investeringer i bygningsforbedringer og understøtte
den faglige bistand i forbindelse hermed.

Derfor er det vigtigt at fortsætte den nuværende
informationsindsats.
Der er også et stort potentiale for energieffektiviseringer i danskernes elforbrug fra belysning over
hårde hvidevarer til forskellige former for forbrugerelektronik. Der er i høj grad tale om produkter,
som produceres til et globalt marked, og fremme af
energieffektiviseringen sker derfor mest effektivt
gennem internationale initiativer.
Det helt centrale virkemiddel til at fremme udviklingen og anvendelsen er fastsættelse af ambitiøse og
dynamiske effektivitetskrav på EU niveau inden for
rammerne af eco-design direktivet og den fælles
europæiske energimærkning. Klimakommissionens
anbefalinger på dette område fremgår af afsnit 3.4
om internationale initiativer. Herudover er der behov for at bl.a. Center for Energibesparelser fortsat
gennemfører kampagner, som kan styrke informationen og gøre det let for forbrugerne at vælge de
effektive produkter.

Området er karakteriseret ved beskedent kendskab
til og usikkerhed i forhold til mulige løsninger og
effekter både hos håndværkere og bygningsejere.
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Med henblik på at fremme energieffektivisering af
eksisterende bygninger anbefaler Klimakommissionen på denne baggrund:
15. anbefaling

At der for samtlige bygninger i Danmark indføres
en ”energiopsparing”, dvs. en indbetaling på en
energisparekonto, som i kombination med energimærkning og certificeret konsulentordning skal
forstærke bygningsejernes incitament til at energiforbedre bygningerne. Ordningen skal indeholde
følgende elementer:

yy Bygningsejere skal årligt indbetale et beløb
til en energiopsparing knyttet til den konkrete bygning. Ordningen skal gælde alle
bygninger, private som offentlige.

ceret konsulentbistand i forbindelse med
energirenovering, og efterfølgende som tilskud til gennemførelse af renoveringerne.

yy Efter energiforbedringerne energi-klassifi-

ceres bygningen på ny efter A-G-skalaen,
som grundlag for den fremadrettede reducerede indbetaling til energisparekontoen.

16. anbefaling

At der i samarbejde med byggebranchen etableres
en certificeringsordning af håndværkere med henblik på kompetenceopbygning, større synlighed og
troværdighed af de håndværkere, der har speciale i
energirenoveringer og -installationer.

KLIMAKOMMISSIONEN

yy Den årlige indbetaling til kontoen fastsæt-
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tes per kvadratmeter opvarmet areal ud fra
bygningens energimæssige standard, som
bestemmes ud fra bygningens indplacering
på A–G skalaen fra energimærkningen.
Bygninger, som er placeret i de bedste klasser, skal ikke betale.
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yy De indbetalte beløb kan anvendes til certifi-
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3.2.2.
Energieffektiviseringer i erhvervslivet
Produktionserhverv står i dag for ca. 23 pct. af
energiforbruget – hvoraf hovedparten går til procesformål. Privat handel og service står for ca. 13
pct. af energiforbruget – som overvejende går til
opvarmning og elforbrug i bygninger jf. ovenfor.
Potentialet for energieffektivisering er stort. En ny
undersøgelse viser at potentialet for økonomisk
rentable energieffektiviseringer over de næste 1015 år er på ca. 25 pct.16, og på sigt er potentialerne
betydelig større.
Der er imidlertid væsentlige barrierer for at dette
potentiale udnyttes. Kun få private virksomheder

Den foreslåede afgift på fossile brændsler vil give
et vigtigt incitament til
at fremme energieffektiviseringer og omlægning væk fra fossile
brændsler.

er så energi-intensive, at energiforbrug og effektiviseringsmuligheder anses som vigtige, strategiske
fokusområder. For hovedparten af virksomhederne
udgør energi- og CO2-omkostninger sjældent mere
end 1-2 pct. af produktionsværdien. Det medfører
begrænset interesse for og viden om effektiviseringsmuligheder. Undersøgelser viser, at der
som tommelfingerregel stilles krav om maksimal
tilbagebetalingstid på 2-5 år for effektiviseringsprojekter. Da produktionsapparatet i gennemsnit lever
væsentligt længere medfører hurtige forrentningskrav, at der er et betydeligt samfundsøkonomisk
effektiviseringspotentiale i produktionsvirksomhederne.
Den foreslåede afgift på fossile brændsler vil give
et vigtigt incitament til at fremme energieffektiviseringer og omlægning væk fra fossile brændsler,
men der er brug for supplerende initiativer, som kan
være med til at forbedre opmærksomhed og viden
om energiforbruget og effektiviseringsmuligheder.
Virksomhederne inden for privat handel og service
er ofte relativt små, og omkostningerne til energi
udgør en meget lille del af virksomhedernes samlede omkostninger. Indførelse af afgiften på fossile
brændsler og indbetalinger til energisparekontoen
vil øge opmærksomheden omkring energiomkostningerne. Men der er behov for let tilgængelig
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information om effektiviseringsmuligheder – herunder hvor meget energi lignende virksomheder
typisk bruger.
I Danmark er op mod 700 virksomheder omfattet af
kravet til udfærdigelse af årlige grønne regnskaber.
Kravet til grønt regnskab er i dag en kort, kvalitativ
beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold på virksomheden. Der er behov
for en udvidelse af kravet til grønne regnskaber, så
de indeholder viden om virksomhedens forbrug af
fossile brændsler og drivhusgasudledninger, hvilket
vil fremme virksomhedernes incitament for at lave
energieffektive forbedringer.

I produktionserhvervene bruges energi til mange
forskellige formål og processer. Ofte vil der være
små omkostninger forbundet med at investere i det
rigtige energivenlige anlæg ved nyinvesteringer,
men meget store omkostninger, hvis ellers levedygtigt produktionsudstyr skal ombygges i utide.
Med henblik på at fremme energieffektivisering i
produktionserhvervene anbefaler Klimakommissionen:
18. anbefaling

I forhold til handel og service anbefaler Klimakommissionen:

At der i forbindelse med miljøgodkendelse af større
virksomheder stilles vilkår om energieffektivisering
på linje med de øvrige vilkår. Som led heri bør der
ved nye anlæg stilles krav om, at der skal anvendes
bedst tilgængelig teknologi (BAT).

17. anbefaling

19.
D A N anbefaling
ISH COMMISSION

KLIMAKOMMISSIONEN
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At Energistyrelsen etablerer en benchmarking af
energiforbruget inden for relevante delbrancher.
Dette sker med udgangspunkt i forsyningsselskabernes indrapportering af energiforbruget i de
forskellige bygninger til BBR. Benchmarkingen skal
på en relevant måde sammenligne el- og energiforbruget i forskellige delbrancher (fx supermarkeder,
kontorbygninger, osv.).

ON CLIMATE CHANGE POLICY

At kravene til indholdet i grønne regnskaber
udvides, så de fremover skal indeholde regnskab
over udviklingen i forbrug af fossile brændsler og
drivhusgasudledninger.

3.2.3.
Energieffektiviseringer i det offentlige
Det offentlige energiforbrug udgør 4 pct. af det
totale energiforbrug. Både afgift på fossile brændsler og etablering af energisparekonti for alle
bygninger slår fuldt igennem i alle typer offentlige
institutioner. Der er imidlertid behov for yderligere
tiltag, som kan fremme energieffektiviteten. Det
skyldes dels et behov for bedre sammentænkning
af langsigtede investeringsbeslutninger og de
løbende driftsudgifter i det offentlige, dels et behov
for at øge opmærksomheden og forbedre informationsgrundlaget om energiforbruget og lønsomme
effektiviseringsmuligheder i alle dele af sektoren.
På denne baggrund anbefaler Klimakommissionen:
20. anbefaling

At de statslige institutioner:

yy Inden 2020 realiserer alle rentable energi-

effektiviseringsprojekter. Der skal ske en
årlig afrapportering af de enkelte ministeriers energiforbrug, ligesom ministeriernes
energiforbrug pr. m2 benchmarkes.

yy Køber energieffektive produkter og ydelser.
For at gøre dette muligt skal Statens og
Kommunernes Indkøb (SKI) stille krav om
energieffektivitet i deres indkøbsaftaler.

21. anbefaling

At kommunerne og regionerne:

yy Opgør og offentliggør deres årlige energi-

forbrug pr kvadratmeter opvarmet areal
på basis af BBR registerets oplysninger.
Energistyrelsen udarbejder regelmæssigt en benchmarking, som sammenligner
energiforbruget (per kvadratmeter opvarmet areal) i de forskellige kommuner og
regioner for sammenlignelige institutioner.

yy Laver en langsigtet plan for nedbringelse

af energiforbruget og for konvertering væk
fra fossile brændsler. Planen skal sikre, at
alle rentable energieffektiviseringsprojekter realiseres og skal tages op til revision
hvert femte år bl.a. på baggrund af nye
energimærkninger.
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3.3

Et intelligent energisystem
Energisystemet består af en række enkeltteknologier – vind, biomasse, sol, osv. – som der normalt
er megen fokus på. Disse teknologier er vigtige,
men når man taler om fremtidens energisystem,
ligger udfordringen specielt i sammensmeltning af
de forskellige teknologier i et sammenhængende
energisystem, som på et hvert tidspunkt kan levere
den energi, som danskerne efterspørger, uden brug
af fossile brændsler og til rimelige priser.
Det foregående afsnit om energieffektivisering af
energiforbruget beskæftiger sig med energisystemets efterspørgselsside. I forlængelse heraf beskæftiger dette afsnit sig med omlægningerne på
udbudssiden, dvs. af energiproduktionen, og med
sammenhængen i systemet.

outline

outline

Der er behov for massive omlægninger for at gøre
energiproduktionen uafhængig af fossile brændsler. Det gælder i forhold til elproduktionen, varmeproduktionen, energianvendelsen i erhvervene og
andre steder.
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Som beskrevet i kapitel 2, vil elektricitet formentlig
blive den dominerende energibærer i fremtidens

energisystem. Biomasse vil være en vigtig sekundær energikilde – særligt de steder, hvor anvendelsen af elektricitet vil være meget dyr eller måske
slet ikke er mulig. Det gælder f.eks. til elproduktion
i kraftværker, når det ikke blæser, i dele af procesenergiforbruget og som biobrændstoffer til dele af
transportsektoren.
Elforbruget vil vokse kraftigt. Udover elforbrug til
forskellige apparater mv. skal der fremover anvendes store mængder elektricitet til produktion af
fjernvarme via varmepumper, til varmepumper i de
enkelte bygninger som erstatning for olie- og naturgasfyr, til procesformål i industrivirksomhederne
og til transport. En meget stor del af elproduktionen må forventes at skulle ske på vindmøller. Der
er derfor behov for en stor udbygning primært med
havvind.
Og A
derKer O
tilsvarende
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Det er en stor udfordring at skabe tidsmæssig
sammenhæng mellem elproduktion og elforbrug i
et sådant energisystem. Det kræver et intelligent
system, hvor der løbende sker en tilpasning af såvel
forbrug som produktion. Elforbruget skal være
fleksibelt uden at det generer brugerne, og der er
behov for at kunne importere og eksportere el og
for at udbygge energilagre.

Vindmøllernes produktion varierer med vinden, og
der vil være perioder, hvor der umiddelbart produceres for meget el, og andre perioder, hvor der
umiddelbart produceres for lidt. Der vil derfor være
behov for reserve- og spidslastkapacitet, som kan
producere når vinden ikke blæser, og for stærke
udlandsforbindelser, så overskudselektriciteten kan
eksporteres og manglende el kan importeres. Vandkraftmagasinerne i Norge og Sverige er effektive
ellagre, og det skal udnyttes effektivt. Der er derfor
behov for en videreudvikling af det nordeuropæiske
elmarked bl.a. med udbygning af transmissionsledningerne til vore nabolande.
Der er imidlertid også behov for at gøre elforbruget
mere fleksibelt, hvis et sådant system til enhver tid
skal kunne dække behovet for energi uden meget
store omkostninger til investeringer i net og produktionskapacitet.
Tilpasningen af elforbruget skal opnås gennem:

yy En fleksibel anvendelse af varmepumper og
varmelagre i fjernvarmeforsyningen

yy Fleksibilitet i den individuelle varmeproduktion med varmepumper
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yy Øget fleksibilitet i elforbrug i industri, husholdninger, handel og service

yy Fleksibel opladning af elbiler
yy Øget fleksibilitet i øvrigt elforbrug i husholdninger, handel og service

yy En udbygning af såvel transmissions- som
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distributionsnettet samt installation af
intelligente elmålere

Omstillingen til grøn energi kræver investeringer mange steder i samfundet. For at sikre, at
der opnås tilstrækkelig kapacitet til at producere
vedvarende energi, er det nødvendigt med støtte
til investeringerne. For at være sikker på, at der
ikke
i forOmeget
kapacitet
mest
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ningerne via elprisen. På den måde sikres et større
incitament til fortsatte energieffektiviseringer end,
hvis forbrugerne betalte indirekte via højere skatter. Tillægget kan ske på linje med principperne i
den nuværende PSO-ordning17 og/eller gennem et
tillæg til distributionstariffen.
Der er tale om et helt nyt elsystem, og der er en
række udfordringer, som skal løses for at systemet

kan fungere omkostningseffektivt og give en høj
forsyningssikkerhed. Etableringen af de enkelte
elementer tager tid, og der er behov for at få erfaringer ikke mindst med sammenhængen mellem
disse. Derfor er det nødvendigt at indsatsen med at
gøre energisystemet sammenhængende, intelligent og fleksibelt påbegyndes nu.
På denne baggrund anbefaler Klimakommissionen:
22. anbefaling

At der i samarbejde med Energinet.dk og elnetselskaberne udarbejdes en konkret plan for udviklingen af et intelligent energisystem. Planen skal
med udgangspunkt i visionen om at gøre Danmark
uafhængigt af fossile brændsler i 2050 have særlig
fokus på indsatsen frem til 2025.
3.3.1.
Flerdobling af kapaciteten af vindmøller
Udbygningen med vindmøller – særligt til havs – vil
blive en af de vigtigste kilder til vedvarende energi.
Beregningerne viser, at der er brug for mellem
10.000-18.500 MW vindkraft i 2050. Til sammenligning var der ved udgangen af 2008 installeret ca.
3150 MW. Med eksisterende udbud og planer for

udbygning til lands forventes dette tal at stige til
godt 4000 MW i 2012.
Behovet for vindudbygning skal bl.a. vurderes i
lyset af, at omlægningen af hele elforsyningen frem
til 2050 er en omlægning af historiske dimensioner, der stiller omfattende teknologiske og planlægningsmæssige krav. Omlægningen bør derfor
nødvendigvis ske gradvis over årtier for at opnå
de nødvendige erfaringer og opbygge de nødvendige kompetencer. I perioden 2015 – 2025 vurderer Klimakommissionen, at der afhængig af den
fremtidige udvikling, årligt skal opføres mellem 100
og 300 MW vindkraft. En passende størrelsesorden
for udbygningen kan være 200 MW vindkraft pr. år
for perioden 2015-2025. Omfanget af udbygningen
skal vurderes regelmæssigt, som led i den samlede
vurdering, der gennemføres hvert 5. år.
En markant udbygning med vindmøller kræver, at
der sikres de rette rammer for denne udbygning.
Udbygningen i Danmark er på nuværende tidspunkt domineret af kortsigtet planlægning med
ufleksible vilkår. Markedet for udbygning med
havvindmøller er i stigende grad internationalt.
Manglende interesse for og deraf mindre konkur-
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rence om at bygge havmølleparker i Danmark kan
betyde betragteligt højere priser for elforbrugerne.
Fastlæggelse af de langsigtede rammer vil give
bedre muligheder for planlægning af investeringer
og dermed reducere omkostningerne, hvilket igen
kan være med til at nedbringe priserne på nye havvindmølleparker.
Med henblik på at sikre en sådan fremtidig vindudbygning anbefaler Klimakommissionen:
23. anbefaling

At der besluttes og gennemføres en udbygningsstrategi med en langsigtet rullende planlægning af
havmølleudbygningen, herunder infrastrukturplan.
Strategien skal tage udgangspunkt i en gennemsnitlig årlig udbygning med ca. 200 MW kapacitet
om året i perioden 2015-25.
24. anbefaling
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At det undersøges, hvordan der skabes udbudsvilkår, der sikrer en omkostningseffektiv havmølleudbygning såvel i forhold til de reelle omkostninger
som den internationale markedssituation. Som led
heri skal de forskellige metoder (udbud, åben dør,
m.v.) analyseres nærmere.

25. anbefaling

At den nødvendige støtte til VE-teknologier for
at sikre udbygningen med vindmøller og anden
VE-elproduktion betales af elforbrugerne gennem
et tillæg til elprisen, på linje med principperne i den
nuværende PSO-ordning.
3.3.2
Fjernvarmeudbygning og -produktion
Fjernvarmen står i dag for knap 50 pct. af den samlede varmeforsyning. Fjernvarme vil også fremover
spille en central rolle i varmeforsyningen, men der
er behov for en omlægning væk fra fossile brændsler. En sådan omlægning hænger tæt sammen
med omlægningen af elproduktionen. Fjernvarmesektoren skal gå fra i dag at være en fleksibel
elproducent
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overvejende produceres sammen med el på kraftvarmeværker, bliver varmen i fremtiden i højere
grad produceret på eldrevne varmepumper knyttet til fjernvarmesystemet. På den måde kommer
fjernvarmen til at fungere som et energilager for
vindkraftproduktionen. Der er i denne sammenhæng behov for at afprøve nye anlægskoncepter,
herunder kombinationer af varmepumper, solfangere og varmelagring til fjernvarmeproduktion.

Omlægningen af fjernvarmeproduktionen til i høj
grad at være baseret på eldrevne varmepumper forudsætter, at der etableres de rigtige incitamenter.
Dette skal ses i sammenhæng med den i anbefaling
8 omtalte gennemgang af energiafgiftssystemet,
herunder en evt. afgift på biomasse, som anvendes
til varmeproduktion. Afgiften på el skal udformes
så den fremmer en effektiv varmeproduktion med
højeffektive varmepumper. Afgiften bør derfor lægges på den forbrugte elektricitet og ikke på varmeproduktionen.
Omlægningen af fjernvarmeproduktionen vil også
indgå i kommunernes overordnede energiplanlægning, jf. anbefaling 3.
På den baggrund anbefaler Klimakommissionen:
26. anbefaling

At varmepumper i fjernvarmeforsyningen fremmes, og at der sikres et hensigtsmæssigt samspil
med vindkraft og kraftvarmeproduktion. Dette skal
sikres gennem en hensigtsmæssig incitamentsstruktur herunder, at afgiften lægges på elforbruget
til varmepumperne.

3.3.3
Individuel varmeforsyning
Udfasningen af fossile brændsler indebærer, at
anvendelsen af olie- og naturgasfyr i de enkelte
bygninger frem til 2050 skal omlægges til en anden
opvarmningsform. Det vil i nogen udstrækning
være til fjernvarme, men i øvrigt i stort omfang til
varmepumper.
Omstilling af individuelle oliefyr til varmepumper er
blandt de samfundsøkonomisk allerbilligste tiltag,
idet disse opvarmningsformer stort set er lige dyre.
Der er også allerede i dag i mange tilfælde god
brugerøkonomi i at omstille fra individuelle oliefyr
til varmepumper, og afgiften på fossile brændsler
vil forstærke incitamenterne. Manglende information om og tiltro til, at prisen på olie vil stige, kan
alligevel få nogen til at investere i nye oliefyr. Da
nye oliefyr har lang levetid, er det ikke hensigtsmæssigt, at der efter en given dato installeres nye
oliefyr.
Omstilling af naturgasfyr til varmepumper er også
blandt de samfundsøkonomisk billige tiltag. I enkelte naturgasområder i Danmark kan der muligvis
være forbrugere, der er pålagt tilslutningspligt til
naturgasnettet, og en forudsætning for, at disse
forbrugere kan bruge varmepumper vil være, at
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På denne baggrund anbefaler Klimakommissionen:

Da biobrændsler ikke er pålagt afgift kan det privatøkonomisk være mere attraktivt at omlægge til
biomassefyr end til varmepumper. For at sikre, at
samfundsøkonomisk attraktive varmepumper også
privatøkonomisk kan konkurrere med individuelle
biomassefyr kan det være relevant at indføre en
afgift på biomasse eller et anlægstilskud til varmepumperne. Anlægstilskuddet kan evt. finansieres
via nettariffen eller man kan vælge at reducere elafgiften, hvilket sikrer en hel eller delvis ligestilling
med biomasse, der er fritaget for afgifter. Derved
fremmes en øget brug af individuelle varmepumper. Overvejelser herom skal indgå i analysen af det
nuværende afgiftssystem, jf. anbefaling 8.

27. anbefaling

For større bygninger (boligblokke, skoler m.m.) vil
etablering af individuelle varmepumpeanlæg formentlig være relativt dyrere eller besværligere end
for små bygninger. I områder med fjernvarme vil
det derfor være en fordel at tilslutte disse bygninger til fjernvarmenettet.
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og husholdninger. Et øget fleksibelt elforbrug bør
fremmes gennem en kombination af timemåling
og prisincitamenter via tariffer og afgifter. Samtidig
kan der i fremtidens elapparater indbygges intelligens og mulighed for fjernkontrol.

outline

tilslutningspligten ophæves.
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Omstillingen til varmepumper i husholdninger bør
foregå i takt med vindmølleudbygningen, idet varmepumpeanlæggene giver gode muligheder for en
tilpasning til den fluktuerende elproduktion.

At der med henblik på at fremme udfasningen af
olie til individuel opvarmning ikke må installeres
nye oliefyr efter 2015.
28. anbefaling

At det sikres, at individuelle varmepumper er konkurrencedygtige i forhold til biomassefyr samt at
de er forberedt til fleksibelt elforbrug, dvs. at den
nødvendige styringselektronik og lagerkapacitet er
til rådighed.
3.3.4
Fleksibelt elforbrug i andre sektorer

På længere sigt repræsenterer transportsektoren
et stort potentielt fleksibelt elforbrug. Det er derfor

vigtigt at sikre, at udbredelsen af elbiler understøtter dette, jf. afsnittet om transport.
På denne baggrund anbefaler Klimakommissionen:
29. anbefaling

At der etableres muligheder for og incitamenter
til fleksibelt elforbrug i erhverv, husholdninger og
transport ved,

yy At der løbende følges op på udbredelsen

af intelligente elmålere med henblik på at
sikre, at disse lever op til kravene i et intelligent elsystem

yy At det fremtidige potentiale for fleksibelt

elforbrug indenfor erhverv og husholdninger analyseres, herunder hvilke incitamentsstrukturer der bedst kan understøtte
et fleksibelt forbrug.

yy At fremme elbiler, som er forberedt på fleksibelt elforbrug, det vil sige biler med den
nødvendige styringselektronik.
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3.4

plug-in hybridbiler et potentiale i en overgangsperiode.

Transport baseret på el og biobrændsler
Transportområdet er et af de tunge områder, der
i 2008 udgjorde 26 pct. af det samlede energiforbrug. Olieforbruget til transport udgjorde 65 pct.
af det samlede olieforbrug. Transportområdet
er samtidig en af de vanskeligste udfordringer i
forbindelse med realiseringen af visionen om, at
Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler
og reducere udledningen af drivhusgasser markant
i 2050.
Der bliver tale om en revolution af energiforsyningen i transportsektoren, som forudsætter, at nye
teknologier får fodfæste på markedet og gradvist
afløser de eksisterende benzin- og dieseldrevne
køretøjer.
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udnytte vind baseret el-produktion, og
hvor energilagringen i køretøjet kan ske i
batterier eller i kemisk form (typisk som
brint, med konvertering til el gennem en
brændselscelle). Udover rene el-biler har

outline

yy El-drift, som har et stort potentiale for at

outline

Som nævnt tegner der sig på nuværende tidspunkt
to mulige hovedspor i denne omstilling:

yy Biobrændstoffer, som, hvis de kan tilve-

jebringes i tilstrækkelige mængder, uden
tekniske problemer kan erstatte benzin og
diesel. En række transportformer (luftfart,
skibsfart og lastbiltransport), som er vanskelige at elektrificere, bør have prioritet i
anvendelsen af biobrændstoffer.

Der knytter sig en del problemer til biobrændstoffer, først og fremmest vedrørende klimabelastning
og knaphed, som gør det problematisk på nuværende tidspunkt at basere en fremtidig strategi for
transportsektoren alene på biomasse. Anvendelse
af 2. generations biobrændstoffer fremmes dog
gennem
10 pct.
VEO
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jf. EU-direktivet om anvendelse af energi fra vedvarende energikilder.
De vigtigste barrierer for en vidtgående elektrificering af vejtransporten er:

yy At batteriteknologien ikke er tilstrækkelig

udviklet til at el-biler er konkurrencedygtige med konventionelle biler. Det handler
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om at batterierne er for dyre og ikke har
kapacitet til lange strækninger mellem
genopladninger/ batteriskift.

yy At elektrificeringen af personbiler forsinkes

eller sættes i stå på grund af ”hønen og ægget” problemstillingen: Uden elbiler ingen
ladestationer og omvendt.

Overflytning fra bil til kollektiv transport, cykling
og gang kan kun i begrænset omfang bidrage til
at reducere det samlede energiforbrug. Undersøgelser viser, at selv en omfattende overflytning fra
bil til cykel, kun vil reducere energiforbruget med
2 – 2½ pct., og selv en fordobling af den offentlige
persontransport (tog og busser) vil kun reducere
biltrafikken med ca. 15 pct., hvilket vil blive mere
end opvejet af den forventede vækst i biltrafikken
det næste årti.
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På kort sigt vurderes forbedringer af køretøjernes
brændstofeffektivitet at være den samfundsøkonomisk billigste måde at nedbringe transportsektorens brug af fossile brændstoffer. På længere sigt
har elbiler et betydeligt potentiale for ikke alene at
nedbringe CO2-udslippet og brugen af fossil energi
gennem vindbaseret el, men også for at nedbringe
det samlede energiforbrug gennem el-bilernes

højere energieffektivitet. Plug-in hybridbiler har naturligvis samme egenskaber, når de kører på eldrift.
På lang sigt vil de formentlig være dyrere end rene
elbiler, men på kortere sigt har de den fordel, at de
er mindre afhængige af en fuldt udbygget ladeinfrastruktur.
I forbindelse med den aftalte omlægning af bilbeskatningen skal det sikres, at den grad af tilskyndelse, som ligger i den nuværende differentiering
af registrerings- og ejerafgift, til at vælge energieffektive biler, som minimum videreføres på samme
niveau. Afgiften på fossile brændsler bør også
omfatte benzin og diesel til transport, jf. anbefaling
4, men grænsehandelsproblemer kan tale for at
dette først sker i forbindelse med introduktionen af
en grøn kørselsafgift.
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fuld skala anvendelse af el-biler og plug-in hybridbiler. Demonstrationsprojekter og forsøg kan også
give bidrage til at udvikle rammer for, at køretøjer
med højt årligt brændstofforbrug og begrænsede
krav til infrastruktur, kan skifte til biogas/naturgas.
Tilsvarende bør der gennemføres forsøg med andre
alternative drivmidler, hvis det viser sig at være
relevant.

På denne baggrund anbefaler Klimakommissionen:
30. anbefaling

At den indfasningsstøtte der ligger i den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler videreføres efter 2015
med henblik på at skabe klare rammer for producenterne over en længere periode. Den konkrete
udformning skal ses i sammenhæng med omlægningen af bilbeskatningen, og

yy Afgiftslempelsen skal fremme en så

betydelig mængde el-biler, at det tillader
en fuldskala afprøvning af bilerne og den
dertil knyttede infrastruktur. Af fiskale og
samfundsøkonomiske hensyn bør lempelsen begrænses til i størrelsesorden 100.000
biler frem til 2020 svarende til ca. 4 pct. af
bilparken

yy Afgiftslempelsen kan udformes som en

afgiftslettelse pr. kWh installeret batterikapacitet, med en gradvis nedtrapning, hvis
el-bilerne efterhånden bliver mere konkurrencedygtige

yy Afgiftslempelsen bør også og allerede fra

i dag omfatte plug-in hybrid biler. Den kan
efterfølgende udvides til andre alternative
drivmidler.
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31. anbefaling

At der udarbejdes en samlet plan for en udbygning
af infrastrukturen til opladning af el-bilerne, der
omkostningseffektivt vil kunne understøtte en
gradvis fuldskala indførelse af el-biler, herunder
gennem udbredelsen af ladestandere i det offentlige rum, lynladning samt batteriskiftestationer.
Planen skal forholde sig til eventuelle konsekvenser
for udbygningen af den generelle elforsyningsinfrastruktur.
32. anbefaling

At der bl.a. gennem støtte til demonstrationsprojekter opnås erfaring med og skabes rammer for,
at køretøjer med højt årligt brændstofforbrug og
begrænsede krav til infrastruktur, kan skifte til
biogas/naturgas. Andre alternative drivemidler kan
omfattes af ordningen.

3.5

outline

Internationalt, herunder EU
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Der er et betydeligt energiforbrug i ”løse” apparater og produkter, som anvendes i husholdninger, den offentlige sektor og erhvervslivet. Disse
produkter kan effektiviseres markant til meget lave
omkostninger, hvis der internationalt stilles krav til
producenterne. Det er afgørende, at der ydes en

aktiv indsats fra regeringens side for at påvirke EUreglerne således at kravene er ambitiøse og dynamiske, og at de bliver implementeret så hurtigt som
muligt.
På en række områder sker indsatsen for at reducere
forbruget af fossile brændsler og udledningen af
drivhusgasser bedst og billigst gennem en internationalt koordineret indsats, og på nogle områder
har Danmark begrænsede muligheder for alene at
påvirke udviklingen. Det gælder bl.a. i forhold til at
sætte standarder for en bæredygtig produktion af
bioenergi og biobrændstoffer, som typisk handles
over landegrænserne.
Med den fremtidige store udbygning med vindmøller bliver det væsentligt for Danmark, at der
er
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skydende elproduktion billigt og købe el dyrt, er minimeret. En kraftig udbygning af det internationale
el-transmissionsnet vil være med til at reducere
denne risiko.

I forhold til internationale aktiviteter anbefaler
Klimakommissionen:
33. anbefaling

At der i EU arbejdes for en fortsat energieffektivisering af produkter og apparater inden for rammerne
af eco-design direktivet. Det skal bl.a. omfatte:

yy At nye apparattyper med højt energifor-

brug overvåges på EU niveau med henblik
på en tidligere dialog med producenter om
forbedring af energieffektiviteten, og at der
evt. tages initiativ til fastsættelse af effektivitetskrav.

yy At effektivitetskravene udvides til at
omfatte flere af de vigtigste produkter
og apparater, som anvendes i handel- og
serviceerhvervene.

34. anbefaling

At der med henblik på forbedring af transportmidlers energieffektivitet og reduktion af CO2-udledningen:

yy I EU arbejdes for, at standarder og normer
for bilers CO2 udslip og energieffektivitet
strammes yderligere fra 2020

yy I ICAO arbejdes for, at flys energieffektivitet øges og for fastsættelse af standarder
for alternative brændstoffer

yy I IMO fortsat arbejdes for en energieffektivisering af skibstrafikken.

yy At der ved fastsættelse af effektivitetskrav

for produkter med et større elforbrug, indgår krav om indbygget intelligens med henblik på øgning af deres evne til at fungere i
et fleksibelt elsystem.
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kilder er bl.a. emissioner fra industrielle processer
og de såkaldte industrigasser, offshore-sektoren,
CO2 fra forbrænding af plast i affald, metan og lattergas fra spildevand og deponeret affald.

35. anbefaling

At der udarbejdes bæredygtighedskriterier for al
bioenergi, som anvendes i EU.
36. anbefaling

At Danmark aktivt støtter de igangværende internationale initiativer til udbygning af de internationale el-transmissionsnet, herunder offshore-net til
sammenkobling af havmølleparker. Det er vigtigt,
at indsatsen koordineres på tværs af landegrænser,
så en omkostningseffektiv udbygning sikres.

3.6

Reduktion af drivhusgasser
i andre sektorer end energi

outline

outline

Kommissionens analyser viser, at en udfasning af
fossile brændsler i 2008 kun vil reducere de samlede drivhusgasemissioner med ca. 75 pct. i forhold
til 1990. Skal udledningen af drivhusgasser reduceres med 80-95 pct. i forhold til 1990 forudsætter
det, at der også sker reduktioner af de udledninger,
som kommer fra andre kilder end afbrændingen af
fossile brændsler.
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De resterende emissioner fordeler sig på mange kilder, hvoraf landbruget udgør godt halvdelen. Andre

Kun en begrænset del af disse emissioner er i dag
omfattet af klimaregulering: CO2-emissioner fra
cementproduktion og offshore sektorens emissioner er omfattet af EU’s kvotesystem, mens emissioner fra forbrænding af plast i affald og metanemissioner fra gasmotorer er pålagt CO2-afgift.
Derudover er visse anvendelser af de såkaldte
industrigasser (HFC, PFC og SF6) afgiftsbelagt. Det
sikrer prissætning af omkring 30 pct. af restgruppens emissioner. Herudover er industrigasserne
omfattet af en række restriktioner. I alt er godt en
tredjedel af restgruppens emissioner omfattet af
direkte
dog,
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grænses via restriktionerne på tilførsel af kvælstof
til landbrugsjord. Hovedparten af de ikke-regulerede emissioner er dog vanskeligt målbare, hvilket
komplicerer etablering af effektive reguleringsmekanismer.
Landbrugets udledninger af drivhusgasser forventes reduceret frem til 2050. Dette skyldes især
forventningerne om en fortsat betydelig effektivisering af produktionen, der fører til stigende pro-

duktivitet i både planteavl og husdyrbrug. Intensiv
dyrkning af lavbundsjorder medfører dog store
udledninger af CO2 og lattergas, som vil kunne reduceres betydeligt ved tilbageførsel af disse arealer
til natur og/eller dyrkning af bioenergi. Der er samtidig muligheder for bioenergiproduktion på nogle
af de øvrige miljøfølsomme arealer, og med dyrkning af flerårige energiafgrøder vil denne produktion medføre kulstoflagring i jorden og betydelige
reduktioner i lattergasudslippet. Der er inden for
husdyrproduktionen mulighed for en række teknologier, der mindsker udslippet af metan og lattergas
fra håndtering og lagring af husdyrgødning. For
derudover at kunne skabe omkostningseffektive
reduktioner af landbrugets emissioner kræves, at
der skabes ny viden og udvikles nye teknologiske
og bioteknologiske løsninger.

38. anbefaling

At reduktion af drivhusgasemissioner fra stald- og
husdyrgødningssystemer inddrages som en specifik målsætning ved miljøgodkendelse i forbindelse
med udvidelse og ombygning af husdyrbedrifter.
39. anbefaling

At der iværksættes virkemidler der sikrer, at emissioner fra dyrkning og dræning af lavbundsjorder
ophører – fx ved en afgift der modsvarer de tilhørende drivhusgasudledninger.
40. anbefaling

At den landbrugsrelaterede forskning og udvikling
bør omfatte metoder og teknologier til nedbringelse af lattergasemissioner fra gødningsanvendelse
og metanemissioner fra husdyr.

På den baggrund anbefaler Klimakommissionen:
37. anbefaling

At der iværksættes en nærmere analyse af, om
emissionerne af drivhusgasser uden for energisektoren kan prissættes i større omfang end det sker i
dag. Det kan fx ske ved inddragelse under et kvotesystem eller pålægning af afgifter.
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Klimakommissionens beregninger, hvor der f.eks. ses på forskellige udviklinger i prisen på biomasse
og på energi, viser at merprisen for
omstilling til et samfund uden brug
af fossile brændsler samlet set er
beskeden.

4. Effekterne af omstilling til
uafhængighed af fossile brændsler
4.1

der ses helt frem til 2050.

En total omstilling af samfundet til grøn energi vil
indebære en række økonomiske fordele og ulemper. Der skal foretages betydelige investeringer i
energieffektivisering og et nyt forsyningssystem.
Dette betyder store besparelser af de årlige brændselsudgifter. Både investeringerne og besparelserne
er usikre. Der er derfor stor usikkerhed forbundet
med de samlede omkostninger – ikke mindst når

Klimakommissionens beregninger, hvor der f.eks.
ses på forskellige udviklinger i prisen på biomasse
og på energi, viser at merprisen for omstilling til et
samfund uden brug af fossile brændsler – med den
betydelige usikkerhed der er omkring skøn på de
samfundsmæssige omkostninger – samlet set er
beskeden. Det vil altså ikke betyde et stort velfærdstab at lave omlægningen. Det er blandet andet en
konsekvens af den udvikling, som stærkt stigende

Økonomiske konsekvenser
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Langt hovedparten af ekstraomkostningerne er
knyttet til omstilling af transportsektoren.

Samlet set vurderes de langsigtede ekstraomkostninger – målt som velfærdstab – ved realisering af
et mål om uafhængighed af fossile brændsler at
være i en størrelsesorden, der svarer til en halv pct.
af Danmarks bruttonationalprodukt i 2050, når de
afledte effekter på Danmarks økonomi medregnes.
Dette udtrykker de ekstra omkostninger, der påføres samfundet i fremtidsbilledet uden anvendelse
af fossile brændsler set i forhold til et referenceforløb med fortsat anvendelse af fossile brændsler (se
boks). Ekstraomkostningerne skal ses i forhold til,
at der er forudsat en betydelig økonomisk vækst
som gør, at BNP er mere end fordoblet i 2050.

Hvis omverdenen gennemfører en ambitiøs klimapolitik, må det forventes at føre til relativt lavere
internationale olie- og gaspriser end i en situation
med
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tes, at prisen på CO2-kvoter og biomasse vil være
højere, hvis omverden har ambitiøse klimamål, og
bl.a. derfor efterspørger mere biomasse. I begge
forløb forventes energipriserne inkl. CO2-prisen
derfor at være meget højere i 2050, end de er i dag.
Det betyder, at den samlede effekt på samfundsøkonomien i Danmark ikke vil være væsentligt
forskellig i de to forløb.
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energipriser under alle omstændigheder vil give
anledning til frem mod 2050.

Boks 4.1: Forudsætninger i forbindelse med omkostningsberegninger

Udviklingsforløb:
For at kunne vurdere meromkostningerne ved at nå
målet om uafhængighed af fossile brændsler er det
nødvendigt at definere en reference.
Referenceforløbet er et hypotetisk forløb, der beskriver hvordan udviklingen kunne tænkes at blive,
hvis man ikke havde det mål, som man ønsker at
vurdere omkostningerne i forhold til. Valget af reference er dermed med til at bestemme opgørelsen
af meromkostningerne. Et sådant forløb er selvsagt
vanskeligt at definere 40 år frem, men hovedidéen
i kommissionens referenceforløb er at den repræsenterer en forlængelse af de historiske tendenser.
Referenceforløbet sammenlignes med et fremtidsforløb. Ved klimakommissionens fremtidsforløb
forstås et forløb fra i dag til 2050, der indeholder de
tiltag som realiserer målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler.
Brændsels- og CO2-priser i 2050:
Gasolie (kr./GJ)
Naturgas (kr./GJ)
Kul (kr./GJ)
Bioenergi (træflis) (kr./GJ)
CO2 (kr./ton)

Der er opstillet to parallelle fremtids og referenceforløb. En hvor omverdenen antages at føre en
ambitiøs klimapolitik og et med uambitiøse internationale rammebetingelser. Hvert fremtidsforløb
har derfor et sammenligneligt referenceforløb med
de samme forudsætninger om omverdenen.
Økonomisk vækst:
Klimakommissionen har anvendt Finansministeriets langsigtede økonomiske fremskrivning, som
fra 2008 til 2050 har en gennemsnitlig årligt vækst i
BNP på 1,72 pct., således at BNP frem til 2050 mere
end fordobles. Den anvendte forudsætning om
økonomisk vækst er relativt optimistisk og indebærer dermed relativt stærk vækst i efterspørgslen
efter energitjenester i både referenceforløb og
fremtidsforløb.

Forløb med ambitiøse
rammebetingelser
110
62
13
123
1.150

Forløb med uambitiøse
rammebetingelser
164
84
24
66
380

Forudsætningerne er nærmere beskrevet i dokumentationsdelen af den samlede rapport.
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Det kan virke overraskende, at en total udfasning
af brugen af olie, gas og kul ikke vil betyde store
omkostninger for samfundet på lang sigt. Men det
skyldes flere centrale forhold, som også er vigtige
for den samlede strategi:

yy Omstillingen foregår gradvist og over lang

tid, så der tages hensyn til udnyttelsen af
det eksisterende kapitalapparat. Det er
omvendt også centralt, at omstillingen går i
gang nu, fordi der er tale om en meget stor
omlægning af vores energisystem.

yy Øget global efterspørgsel efter energi vil

gøre alternativet til grøn energi stadigt
dyrere. Prisen på olie, gas og kul vil stige
frem mod 2050 i takt med, at verdens energibehov øges betydeligt. Samtidig vil den
teknologiske udvikling gradvist gøre grøn
energi mere konkurrencedygtig.
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yy Klimamålsætninger vil koste uden en omstilling. Hvis og når Danmark skal leve op
til internationale målsætninger om f.eks.
reduktion af drivhusgasser med 80-95 pct.
vil det medføre betydelige omkostninger,
hvis ikke der er gennemført en udfasning af
de fossile brændsler. Det vil betyde, at Dan-

mark skal købe kvoter og kreditter af andre
lande for at indfri målsætningen.
Som nævnt er beregningerne af de samfundsøkonomiske effekter behæftet med stor usikkerhed,
og der er en række effekter, som det ikke har været
muligt at sætte tal på i en så langsigtet beregning.
Men usikkerheden går begge veje. De forskellige
teknologier og systemer kan frem til 2050 blive dyrere, men også billigere end forudsat. Tilsvarende
gælder for energipriserne og prisen på CO2-kvoter.
Det vil bl.a. afhænge af, hvad andre lande gør frem
mod 2050. Men under de forskellige ændringer af
forudsætninger, som klimakommissionen har regnet på, er der kun små samlede økonomiske effekter af omlægningen. De forskellige usikkerheder og
effekter peger i forskellige retninger, og der er ikke
grund
at betvivle
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Beregningerne indeholder generelt ikke omkostninger til de virkemidler, som er nødvendige for at
gøre en fremtid uden fossile brændsler til virkelighed. Det skyldes, at de præcise virkemidler, der skal
bruges i f.eks. år 2048, ikke er mulige at fastlægge
i dag. Dertil er usikkerheden om den teknologiske
udvikling for stor.

Vækst i energitjenster

249

236
220

205

235

172

index 2008 = 100

151

Økonomisk
vækst - BNP

Persontransport

Godstransport Produktionserhverv
inkl. i prod.
(elapp. og proces)
erhverv

Handel og
Husholdninger Husholdninger
service (elapp.
(elapp.)
(rumvarme)
og rumvarme)

Figur 4.1: Væksten i energitjenester og BNP i forhold til
2008 (2008 = 100)

Den økonomiske udvikling vil medføre et øget
behov for energitjenester, som det fremgår af figur
4.1. Det er således forudsat, at industriproduktionen (målt som produktionsværdi) er ca. 2,3 gange
så stor som i dag, at det opvarmede areal er øget
med ca. 50 pct. og at persontransporten øges med
ca. 75 pct. i forhold til i dag. Væksten i energitje-

nesterne afspejler, at det danske samfund i 2050
forventes at være meget rigere end i dag.
De betydelige energieffektiviseringer gør, at væksten i efterspørgslen efter energitjenester opfyldes
med mindre forbrug af energi. I fremtidsbilledet
med en ambitiøs omverden falder energiforbruget i
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de forskellige sektorer i 2050 samlet med ca. 20 pct.
set i forhold til 2008, hvor det i det tilsvarende referenceforløb stiger med ca. 10 pct. Omlægningen af
en stor del af persontransporten til elbiler bidrager
væsentligt til denne effektivisering, idet elmotorer
er markant mere energieffektive end forbrændingsmotorer.
Energiomkostningerne forventes over tid at udgøre
en faldende andel af BNP på trods af de stigende
energipriser og det stigende behov for energitjenester. Det skyldes, at der sker en stor effektivisering,
og at der vil være en fortsat vækst i hele økonomien.

4.2

KLIMAKOMMISSIONEN

Øgede investeringer,
men mindre brændselsudgifter

DANISH COMMISSION ON CLIMATE CHANGE POLICY

84

outline

outline

outline

En total omlægning af det danske energisystem vil
kræve betydelige investeringer. Det gælder både
den overordnede infrastruktur og de mange nye
energiteknologier fra varmepumper til elbiler og
energieffektivt udstyr. De stigende energipriser vil
i sig selv gøre det attraktivt at flytte omkostningen ved at producere energitjenester fra energi til
kapitalapparat og i en fremtid uafhængig af fossile

brændsler vil investeringsomkostningerne til energiteknologi være dominerende, mens de løbende
omkostninger til energi vil være begrænsede.
De største investeringer ventes at blive:

yy Omlægning til elbiler på transportområdet
yy Udbygning med havvindmøller
yy Varmepumper til både individuel opvarm-

108

ning og fjernvarme

167

yy Energirenovering af bygninger
10

yy Udbygning af elinfrastrukturen.

De øgede investeringer modsvares af mindre udgifter til fossile brændsler og CO2 reduktioner, som
forventes at stige betydeligt i pris i fremtiden.
I et samfund baseret på fossile brændsler vil prisen på fremtidens energitjenester således være
sårbar over for udsving i olie, gas og kulprisen. I en

47
Mia. kr.

Mens investeringer til energiforsyning vil blive
foretaget af energiselskaber, som vil få deres investering afskrevet via forbrugernes el- og fjernvarmebetaling, vil en lang række af de nødvendige
investeringer i bygninger og på transportområdet
skulle afholdes af de enkelte husholdninger, som til
gengæld opnår reducerede årlige brændselsudgifter. Det samme billede vil gælde for erhvervslivets
investeringer i energieffektivt udstyr m.v.

25

11
21
2

Reference
Total: 190 mia. kr.

Fremtidsbillede
Total: 201 mia. kr.

CO2
Drift og vedligehold

Brændsel
Kapitaludgifter

Figur 4.2: Samfundets omkostninger til energisystemet og
energieffektivisering i 2050 (ambitiøst fremtidsbillede).

fremtid uafhængig af fossile brændsler vil prisen
på energitjenester i højere grad afhænge af kapitalomkostningerne - herunder renteniveauet - af hvor
succesfuld forskning og innovation er til at udvikle
billigere og bedre teknologier samt af prisen på
biomasse.
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4.3

Erhvervsøkonomiske effekter
En omstilling til grøn energi vil have forskellige
erhvervsøkonomiske effekter. De væsentligste
handler om udgifter til energiforbrug og om investeringsbehov samt om muligheden for at udnytte
ny teknologi.
For erhvervene som helhed udgør udgifterne til
energi i dag ca. 4 pct. af produktionsværdien. For
langt de fleste erhverv er energiudgifterne således
relativt begrænsede, men for enkelte erhverv er
energiudgifterne væsentligt større.
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Med de beherskede udgifter til energi vil de fleste
brancher ikke opleve nogen væsentlig umiddelbar
påvirkning af deres konkurrenceevne som følge
af omlægningen af energisystemet. Og med en
langsigtet og stabil udvikling mod et samfund uafhængig af fossile brændsler må de omkostninger,
der måtte være, antages at blive reflekteret i lønniveauet således at der ikke på nationalt plan sker
nogen forværring af den samlede konkurrenceevne.
Dette udelukker naturligvis ikke at enkelte brancher
kan opleve kraftigere effekter.

der fortsat bruges fossile brændsler. Samtidig vil
energieffektiviseringer mindske energiforbruget.
Samlet ventes det, at energiudgifterne vil udgøre
en faldende andel af virksomhedernes omkostninger frem mod 2050.
Danmark har i dag en række styrkepositioner inden
for grøn teknologi, men en række andre lande satser også meget stærkt på dette område i disse år.
Investeringer i omlægning af det danske energisystem til grøn energi vil medvirke til at dansk erhvervsliv kan fastholde og udvikle styrkepositioner,
som der vil være en meget stor global efterspørgsel
efter.
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I en fremtid uafhængig af fossile brændsler vil den
private husholdnings energiomkostninger primært
knytte sig til elforbrug, varmeforbrug, samt - i det
tilfælde at elbilen ikke bliver den dominerende løsning - til biobrændstoffer. Der vil være en betydelig
teknologisk udvikling frem til 2050, der vil gøre
energiproduktionen langt mere effektiv, men den
pris forbrugerne skal betale for en enhed energi
må dog forventes at stige. Dette vil også gælde i

overgangsfasen, bl.a. som følge af stigende priser
på fossile brændsler og CO2-udledninger.
Klimakommissionens anbefalinger vil på to områder direkte påvirke de energipriser, som forbrugerne skal betale: dels afgiften på fossile brændsler,
dels den brugerfinansierede støtte til VE, der vil
indebære stigninger i elprisen. Stigningen i elprisen
for forbrugerne vil dog delvis vil blive modvirket af
et fald i markedsprisen som følge af udbygningen
med havvindmøller m.v.

Afgiften på fossile brændsler vil i omstillingsperioden indebære stigende priser på el, varme og
transportbrændstoffer m.m., men den umiddelbare
udgift for de private husholdninger vil gradvist blive
imødegået af energieffektiviseringer og omlægning
til VE.
I 2020 vil det foreslåede afgiftsniveau på 20 kr/GJ
eksempelvis indebære prisstigninger på 8218 øre pr
liter benzin og ca. 90 øre pr liter fyringsolie. Støtten
til den anbefalede udbygning med vindkraft anslås
at medføre en stigning i den elpris forbrugerne be-
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taler på ca. 6 øre pr kWh i 2020. Til sammenligning
var priserne i 2008 lidt over 10 kr. pr liter benzin, lidt
over 9 kr. pr liter fyringsolie, og elprisen lidt over 2
kr. pr kWh.
På lang sigt i 2050 vil omlægningen til grøn energi
betyde, at el vil koste omtrent 10 øre pr kWh19 mere
end det ellers ville. Dette er under forudsætning af,
at tilskud til VE på elområdet lige som i dag finansieres af elforbrugerne. Stigningen i elprisen skal
ses i forhold til, at prisen som udgangspunkt (i referenceforløbene) kan forventes at stige til omkring
2,50 kr/kWh i 2050.
Da energirelaterede udgifter udgør en større del af
det samlede budget for familier med lav indkomst,
vil øgede udgifter til energi alt andet lige ramme
hårdere for lavindkomstfamilier.
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I nedenstående boks er vist de økonomiske konsekvenser for en eksempel-familie. Det skal understreges, at en sådan beregning må baseres på en
lang række forudsætninger og ikke skal opfattes
som fuldstændig dækkende eller gennemsnitlig,
men netop et eksempel.

Eksempel på økonomiske konsekvenser
		
for en familie i 2020 og 2050
Til illustration er der regnet på energiudgifterne for
en eksempel-familie, som bor i et hus på 150 kvm,
der i dag er opvarmet med naturgas. Huset er gennemsnitligt isoleret, og familien har et elforbrug på
4.000KWh/år, og en bil som kører 18.000 kilometer
årligt med et gennemsnitligt benzinforbrug på 16
km. pr liter.
I 2008 havde familien en naturgasregning på 15.650
kroner og en elregning på 8.100 kroner. Familien
brugte derudover knap 12.000 kroner på benzin foruden 31.000 kroner til afskrivning, ejerafgift og drift
og vedligehold af bilen. I alt: 66.750 kr.
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Desuden vil elprisen være blevet højere som følge
af, at støtteudgiften til vindkraftudbygningen pålægges elforbrugerne. Det antages at familien ikke
har investeret i ny opvarmningsform, efterisolering
eller bil. Deres energiforbrug er derfor uændret fra
2008.
De prisstigninger der kan henføres til afgiften på
fossile brændsler og vindkraftudbygningen koster

familien en ekstraregning på naturgas på knap 1900
kroner, en stigning i elregningen på små 200 kroner
og en ekstraudgift til benzin på godt 900 kroner. 1
Hovedparten af familiens ekstraudgifter vedrører fossilafgiften og tilfalder dermed statskassen.
Frem mod 2050 udskifter familien naturgasfyret
med en varmepumpe, huset efterisoleres og bilen
udskiftes med en elbil. På trods af flere apparater
i huset holdes elforbruget stort set konstant (4300
kWh/år).
I 2050 betaler familien således en elregning på små
7.200 kroner for varmepumpens forbrug og godt
11.600 kroner for det øvrige elforbrug. Familien
bruger derudover for små 5.400 kroner elektricitet til
deres elbil.
Samlet set får familien i 2050 opfyldt deres energitjenester med en lavere årlig energiregning.
Imidlertid er tiltagene til energieffektivisering og
konvertering forbundet med stigende investeringsudgifter. Når disse indregnes som en annuiseret
årlig omkostning med 5 pct. rente stiger udgifterne
til et niveau nogenlunde som i 2008.

Med ekstrainvesteringen til varmepumpen og efterisolering bliver den samlede varmeudgift omkring
12.200 kroner, udgiften til elapparater bliver omkring
11.600 kroner, mens elbilen inkl. afskrivning, ejerafgift og drift og vedligehold af bilen står familien i
43.300 kroner årligt. I alt: 67.100 kr.2
Udgiften til elapparater er noget højere i 2050 end
i 2008, men langt fra svarende til den fordobling
i omfanget der er forudsat fra 2008-2050. Familiens udgift til opvarmning falder, mens udgiften til
transport kun stiger beskedent. Den meget beskedne ekstraudgift til transport skal ses i sammenhæng
med at staten, med de anvendte beregningsforudsætninger, dækker en del af omkostningen via
et reduceret energiafgiftsprovenu svarende til ca.
3.000 kr., og at familiens kørselsomfang er antaget
uændret.
1) For 2020 er der alene regnet på effekten af de foreslåede
virkemidler. Der er ikke medtaget afgiftsstigninger fra Forårspakke 2.0 ligesom der ikke er taget hensyn til prisændringer som måtte følge af udviklingen i rammebetingelser
frem til 2020.
2) Der er for 2050 regnet med elafgiftssatser fra Forårspakke 2.0. Registreringsafgiften på elbilen er i kroner og
ører forudsat at tilsvare afgiften på 2008-bilen.
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4.5

Effekt på offentlige finanser
Opfyldelsen af målsætningen om uafhængighed af
fossile brændsler må med gældende afgiftsregler
forventes at medføre et offentligt provenutab. Det
afspejles i energiafgifterne, hvor vedvarende energi
i dag er fritaget for energiafgift bortset fra anvendelse af biobrændsler til transport. Omstillingen vil
betyde, at der mistes provenu fra brugen af fossile
brændsler, men vil modsat medføre en vis provenugevinst fra et forventet øget elforbrug og et øget
forbrug af biobrændstoffer. Videre vil omstillingen
potentielt have betydning for provenuer fra registreringsafgift m.v.
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Set i forhold til BNP vil det offentlige provenu fra
energiafgifter frem mod 2050 blive omtrent halveret, til ca. 1,1-1,2 pct. af BNP i 2050. En væsentlig
del af denne provenunedgang vil komme også uden
omstilling til uafhængighed af fossile brændsler.
Det skyldes, at energiforbruget forventes effektiviseret i takt med bl.a. teknologiudviklingen. Således
forventes BNP frem mod 2050 at vokse hurtigere
end energiforbruget. Målt i nutidspriser vil provenuet fra energiafgifter være omtrent uændret i
2050 i forhold til i dag.

Hvis man følger Klimakommissionens anbefaling
om, at CO2-afgiften løbende reguleres svarende til
den internationale CO2-pris, og at der indføres en
afgift på fossile brændsler, vil de offentlige finanser
ikke blive belastet frem mod 2050.
Selve omstillingen til fossil uafhængighed giver
et tab af provenu fra energiafgifter i 2050 som i
nutidskroner udgør omkring 10 mia.kr., svarende
til 0,3 pct. af BNP i 2050. Hertil kommer potentielle
påvirkninger af provenu fra registreringsafgifter
samt udgifter knyttet til energiforbruget i offentlige
bygninger mv., ligesom støtten til VE er forudsat
brugerbetalt. Frem mod 2050 må man dog forvente, at skattesystemet under alle omstændigheder
vil ændre sig, og det basale beskatningsgrundlag,
transport, varmeforbrug m.v. vil fortsat være til
stede.
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4.6

Effekter på miljø og sundhed
Klimakommissionen har ikke foretaget analyser af
effekten af en omstilling til grøn energi på miljø,
sundhed og andre områder, men det er vurderingen
at der – udover reduktion af CO2-udledningen - generelt vil være en række positive effekter på miljøet
af det lavere energiforbrug og af omlægningen af
energiforsyningen til en øget anvendelse af VE.
På transportområdet vil en overgang til elbiler føre
til en mindsket luft- og støjforurening, som særligt
i tæt bebyggede områder, kan have en betydelig
afledt effekt i form af forbedret helbred og reducerede sundhedsomkostninger.
I de eksisterende bygninger kan reduktion af
energiforbruget via bedre isolering, bedre vinduer
og ventilation med varmegenvinding give et bedre
indeklima, med deraf afledte positive effekter på
helbred og sundhed.
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Klimakommissionens
analyser sandsynliggør, at
en omstilling af energisystemet
til at være 100 pct. uafhængig af
fossile brændsler i 2050 er en realistisk målsætning. Samfundsomkostningerne ved en sådan omstilling vil kun være beskedne.

5 . Ve j e n f r e m

Verden står overfor to store klima- og energipolitiske udfordringer: stigende knaphed på fossile
brændsler og behovet for at reducere emissioner
af drivhusgasser af hensyn til klimaudviklingen. En
omstilling af Danmarks energisystem til at være
helt uafhængig af fossile brændsler adresserer
begge disse udfordringer, idet knap 80 pct. af Danmarks drivhusgasudledninger stammer fra afbrænding af fossile brændsler.

Klimakommissionens analyser sandsynliggør, at
en omstilling af energisystemet til at være 100 pct.
uafhængig af fossile brændsler i 2050 er en realistisk målsætning. Samfundsomkostningerne ved
en sådan omstilling vil kun være beskedne.
Før eller siden vil en begrænset adgang til fossile brændsler tvinge Danmark til at gøre op med
sin afhængighed af disse. Det er i den forbindelse
vigtigt at notere sig, at Kommissionen i sine øko-
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Ve j e n f r e m

nomiske analyser ikke har forsøgt at værdisætte
denne forsyningssikkerhed, som opnås ved, at
samfundet bliver uafhængigt af fossile brændsler.
En samfundsudvikling, der ikke længere er afhængig af adgang til importerede fossile brændsler,
kan derfor betragtes, som en yderligere del af den
gevinst, man får.
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Ønsker Danmark at bryde sin afhængighed af fossile brændsler inden midten af dette århundrede,
viser Klimakommissionens analyser, at omstillingen
skal begynde nu. Omstilling af energisystemet til
at blive uafhængigt af fossile brændsler skal gøres
til en national målsætning. Langsigtede og stabile
rammer for omstillingsprocessen er essentielle
og væsentlige infrastrukturinvesteringer i vedvarende energi skal finde sted. Et klart mål og stabile
rammer
vil mobilisere
midlerne
til de
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ringen over regioner, kommuner, erhverv og til den
enkelte borger skal bidrage til opfyldelse af målet.
Det er Kommissionens håb, at rapporten ”Grøn
energi – vejen mod et dansk energisystem uden
fossile brændsler” vil opfattes som et solidt fagligt
fundament, der kan understøtte den kommende
samfundsdiskussion og politiske stillingtagen til
hvornår, og hvordan Danmark vil gøre sig uafhængig af fossile brændsler.
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1. IEA, World Energy Outlook 2008
2. IEA, World Energy Outlook 2009
3. U.S. Energy Information Administration /
International Energy Outlook 2010
4. BP Statistical Review of World Energy 2010
5. Energistyrelsen, 2010
6. Energitjenester er defineret som formålet med
et givent energiforbrug, herunder opvarmning
af bygninger, tjenester fra el-apparater, input til
industriens processer, fremdrift af køretøjer mv.
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8. Baggrundsdokumenterne forud for indgåelse af
den energipolitiske aftale i februar 2008
9. Der er også en række danske studier, som viser
at potentialer for energieffektivisering er store
– for en oversigt henvises til ”Forsyningssikkerhedsstrategien 2010”

10. Der er anvendt samme opgørelsesmetode som
i Energistatistikken.
11. Et smartgrid er en samlebetegnelse for en
række elementer, der tilsammen kan skabe et
intelligent elsystem. Elnettet, kommunikation,
IT-systemer, markedsplads for elhandel, elmålere, afbrydelighed, styring og regulering er
elementer, der indgår i smartgrid-konceptet. Et
smartgrid er således ikke lig med et fysisk net.
12. Carbon Capture and Storage (CCS) omfatter udskilning og opsamling af kuldioxid ved
afbrænding af brændstoffer sam komprimering
og efterfølgende lagring af samme.
13. Udledningen fra fossile brændsler i 2050 omfatter udledninger fra offshoresektoren og CO2
fra plast i affald. Udledningen fra andet i 2050
omfatter metan og lattergas fra afbrænding,
udledninger af industrigasserne PFC, HFC, SF6,
CO2 fra industrielle processer, opløsningsmidler, metan og lattergas fra landbrug, metan og
lattergas fra affald og spildevand.

14. 1 GJ svarer til energiindholdet i 28 liter olie.
15. For en ny bygning opført efter kravene i
BR2010.
16. Jf. rapporten ”Energibesparelser i erhvervslivet”, februar 2010, Dansk Energianalyse A/S og
Viegand & Maagøe Aps.
17. PSO står ”Public Service Obligations”. Størstedelen af den PSO-betaling, som i dag opkræves
hos elforbrugerne går til støtte til vedvarende
elproduktion.
18. Alle priser er incl. moms og i dagens prisniveau
19. Baseret på fremtidsforløbet med en ambitiøs
omverden
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