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Indledning 

Med Klimarådets rapport Kendte veje og nye spor til 70 pct. reduktion og po-
litiske udmeldinger fra næsten alle Folketingets partier, ved vi, at en klima- 
eller drivhusgasafgift vil blive indført som del af en grøn skattereform i efter-
året 2020. Trods enighed om, at en afgift skal indføres, er der ikke politisk 
enighed om, hvordan den skal sammensættes. Derfor samler Klimabevægel-
sen i denne rapport en række af de centrale danske eksperters og tænketan-
kes holdninger til, hvordan afgiften bør udformes. Rapporten er resultatet af 
en række interviews, der er tilgængelige på Klimabevægelsens Soundcloud og 
Spotify. En kort beskrivelse af vores seks interviewpersoner kan findes sidst i 
denne rapport. 
 
Tre centrale problematikker dukker ofte op, når afgifter diskuteres: 

• Hvor høj skal afgiften være? 
• Hvad er risikoen for lækage? 
• Har afgiften en social slagside? 

 
Rapportens første del omhandler sammensætningen af en effektiv afgift. Det 
anden del handler om, hvordan de tre ovennævnte problematikker kan adres-
seres. I den sidste del præsenteres Klimabevægelsens egne anbefalinger. 
  

https://soundcloud.com/user-398232480
https://open.spotify.com/episode/25JLqq48vsXMFEYoQPBKFc?si=7uTiV0SVQr2YgecqAOR78Q
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1. Hvorfor en klimaafgift i Danmark? 

Alle de interviewede eksperter anbefaler, at regeringen indfører klimaafgifter 
for at nå målsætningen i klimaloven om at reducere Danmarks udledninger af 
drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Eksperterne peger på, at klimaafgifter er 
det værktøj i politikernes værktøjskasse, som billigst og mest effektivt vil om-
stille Danmark til en klimavenlig økonomi.  
 

Hvis man ikke vil have en høj CO2 afgift, så kommer man til at bruge 
rigtig mange penge på tilskud af forskellig art eller direkte indgreb i bor-
gernes eller virksomhedernes hverdag. Det kommer til at koste kassen 
for staten, hvis ikke man vil bruge en afgift. - Peter Birch Sørensen, pro-
fessor i økonomi ved Københavns Universitet 

 
Ifølge eksperterne vil et fravalg af afgiftsinstrumentet næsten med sikkerhed 
gøre omstillingen af Danmark dyrere for den enkelte dansker. At nogle politi-
kere stadig er skeptiske over for afgifterne kan givetvis forklares med, at af-
gifter gør det mere synligt, hvem der skal betale mere, og at det desuden er 
tydeligt, at denne merudgift er pålagt af politikerne. 
 
Flere af eksperterne fremhæver, at den ideelle klimaafgift burde administreres 
og håndhæves på globalt eller i hvert fald europæisk niveau. Fordi Danmark er 
en lille åben økonomi, kan det have konsekvenser for danske varers konkur-
renceevne, hvis de bliver pålagt en høj klimaafgift, som udenlandske konkur-
renter ikke skal betale. Når eksperter stadig anbefaler en dansk klimaafgift, er 
det fordi, det er den billigste måde at overholde Klimalovens reduktionskrav, 
og fordi man på forskellige måder kan imødegå problemerne med udsat kon-
kurrenceevne. 

Ensartethed er nøglen til en effektiv afgift 
De eksperter, som vi har talt med, er enige om, at den mest omkostningsef-
fektive klimaafgift, er en ensartet afgift på alle udledninger af drivhusgasser i 
alle dele af den danske økonomi. Det gøres i praksis ved, at producenten skal 
betale en fast afgift for hvert ton drivhusgas, som producentens produktion 
udleder. Andre drivhusgasser end CO2 skal omregnes til CO2-ækvivalenter ved 
brug af en fælles standard.  
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Prisen for udledningen af et ton drivhusgas skal være den samme, uanset om 
udledningen sker i landbruget, industrien eller i et privat fyr. Det giver alle sek-
torer det samme incitament til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og 
sikrer dermed, at reduktionerne sker der, hvor det er billigst. Hvis man fra po-
litisk side freder særlige industrier eller virksomheder ved at gøre afgiften dif-
ferentieret, skævvrides markedet, og omstillingen bliver sandsynligvis dyrere 
for både virksomheder og forbrugere.  
 
Der bør ske en gradvis og forudsigelig indfasning af de ensartede afgifter:  

● Gradvis optrapning. Eksperterne er også enige om, at klimaafgiften 
gradvist skal optrappes frem mod 2030, så prisen for udledningen af et 
ton CO2 starter lavt og herefter stiger støt. Optrapningen vil gøre afgif-
ten omkostningseffektiv, idet producenterne vil starte med at gennem-
føre de tiltag, som er lettest og billigst, samtidig med at de har tid til at 
udvikle teknologi og omstille produktionen, til når afgiften bliver højere.  

● Forudsigelighed. På grund af den store omstilling, som nogle produkti-
oner skal gennemgå, er det også centralt, at klimaafgiftens niveau og 
optrapning fastlægges hurtigt, så borgere og erhvervsliv kan indstille sig 
på de nye incitamenter og planlægge omstillingen. Ligeledes vil grønne 
iværksættere få langt større incitament til udvikling af helt nye klima-
venlige produkter og forretningskoncepter.   

 

Infoboks 1: Afgiftsbelægning af forbrug eller produktion 
 
Det vil være mest simpelt at beregne udledningen af drivhusgas i produktionen 
af en vare, og derfor vil det være lettest at afgiftsbelægge produktion frem for 
forbrug. Desuden vil afgiftsbelægning på produktionen sikre, at virksomhe-
derne har incitament til at sænke forbruget af f.eks. fossilt brændstof. Men ved 
nogle klimabelastende varer, som er udsat for et højt niveau af international 
konkurrence, kan der være behov for at afgiftsbelægge forbruget i stedet for 
produktionen. I disse tilfælde bør hele eller dele af det afgiftsniveau, som skulle 
have været på produktionen, overføres til forbruget af varen. På denne måde 
får både danske og udenlandske producenter incitament til at nedbringe ud-
ledningen, så prisen for deres varer bliver lavere for forbrugeren i Danmark. 
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Eftersom det kun er EU, som kan lægge told på varer, er det vigtigt, at Danmark 
kæmper for fastlæggelsen af en klimaafgift på EU-plan og en told på varer pro-
duceret udenfor EU.  

Madvarer med højt klimaaftryk. Claus Ekman fra Rådet for Grøn Omstilling 
fremhæver oksekød som eksempel på en vare, hvor forbrugerne med højere 
sandsynlighed vil vælge en importeret vare, hvis det danske oksekød pålægges 
en klimaafgift. Derfor kan det give mening at lægge en afgift på forbruget af 
oksekød.  

Flytrafik. Som eksempel på forskellen mellem at afgiftsbelægge produktion og 
forbrug, fremhæver Sune Caspersen fra Arbejdernes Erhvervsråd flytrafikken. 
Det vil sandsynligvis være mest simpelt at lægge afgiften på selve flybillet-
terne, men hvis man vil give virksomhedernes incitament til at sænke deres 
udledning af drivhusgasser, bør afgiften lægges på flybrændstof.  

Afgiften kan suppleres med særordninger og tilskud 
I visse situationer mener eksperterne, at det giver god mening at supplere en 
CO2-afgift med særordninger og tilskud. 

● Forskning. Vores interviewpersoner var enige om, at det kan være for-
nuftigt at etablere støtteordninger for grundforskning, hvor den enkelte 
virksomhed ikke har et incitament til at forske på egen hånd, eller der er 
stor risiko for, at forskningen ikke bringer resultater. Her kan det være 
nødvendigt at etablere støtteordninger. Flere er dog enige om, at det 
ikke skal gælde udvikling af konkrete teknologier og produkter, idet de 
bør foregå på markedsvilkår. 

● Elbiler. Nogle eksperter fremhæver, at støtteordninger også kan anven-
des til markedsmodning, f.eks. af markedet for elbiler, hvor Klimarådet 
har anbefalet en støtteordning. Problemet med at etablere en sådan 
støtteordning kan dog være, at man overser   alternative teknologier, 
f.eks. brintbiler, som derfor får dårligere vilkår på markedet.  

Forbud i stedet for afgifter i kraftværker og landbrug 
Flere eksperter peger på, at klimaafgifter ikke kan stå alene, men på bestemte 
områder må suppleres med forbud. Forbud mod produktion eller salg af be-
stemte varer kan sende et hurtigere og tydeligere signal til markedsaktørerne. 
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Eksempelvis har Klimarådet anbefalet et stop for kulfyring på danske kraftvar-
meværker inden 2025. Claus Ekman fra Rådet for Grøn Omstilling pointerer, at 
man ikke skal være bange for at sætte klare forbud for nogle belastende akti-
viteter. Eksperterne giver følgende eksempler på aktiviteter, hvor forbud giver 
mere mening end afgifter:  

● Kul i kraftværker. Formanden for Klimarådet Peter Møllgaard mener, at 
sammen med en afgift kan et forbud gøre det helt klart for kraftværks-
ejerne, at brug af kul ikke er foreneligt med de danske klimamål.  

● Landbruget. Et andet område, hvor det i teorien kan være relevant at 
indføre forbud, er på varer med store drivhusgasudledninger, men hvor 
det er svært at måle udledningen. Det kan være relevant i landbruget, 
hvor f.eks. valg af foder påvirker, hvor store mængder drivhusgasser, 
husdyrproduktionen udleder. Derudover påpeger Mikael Skou Ander-
sen, at man som eksempel kunne se på at begrænse brug af kunstgød-
ning, hvis fremstilling er meget energiintensiv, til fordel for andre gød-
ningstyper.  

Infoboks 2: Kan landbrugets udledninger beregnes? 

Klimarådet, Det Økonomiske Råd og Kraka peger alle på, at det er svært at måle 
direkte udledninger fra landbruget.  

Løsningen bliver at måle indirekte. Allerede i dag er landmændene pålagt at 
indlevere visse oplysninger knyttet til deres udledninger. Ved at se på en land-
mands antal og typer af dyr, hvad de dyrker på markerne, og hvad de bruger 
af areal, gødningsforbrug, jordkvalitet mv., kan man beregne den forventede 
CO2-udledning.  

Der findes løsninger til at reducere landbrugets drivhusgasudledning allerede i 
dag, mens nogle løsninger i denne branche er dyre og vil derfor forventeligt 
først blive indført senere, nærmere 2030. Da vil teknologien til at reducere driv-
husgasser være i samme størrelsesorden som prisen pr. ton CO2.  
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2. De centrale udfordringer ved en klimaafgift 

I dette afsnit gengiver vi eksperternes svar på de centrale spørgsmål om, hvor-
dan afgiften skal indrettes under punkterne: afgiftens niveau, risikoen for læ-
kage samt social slagside og brugen af afgiftsprovenuet. 

Afgiftsniveauet skal afspejle omkostningerne ved 70 pct.-målet 
De eksperter, som vi har talt med, har lavet beregninger af, hvad prisen på 
udledningen af et ton CO2 skal være, for at Danmark kan nå målet om 70 pct. 
reduktion af drivhusgasser i 2030. Som allerede beskrevet vil det være mest 
effektivt, hvis prisen stiger støt frem mod 2030. 
 
Der nævnes to forskellige niveauer. Det første er Klimarådet, der angiver 1.500 
kr. pr. ton i 2030 som afgiftsniveau. Det niveau bakkes op af Lars Gårn Hansen 
fra Det Økonomiske Råd, Claus Ekman fra Rådet for Grøn Omstilling og Sune 
Caspersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Peter Birch Sørensen og 
Kraka nævner 1.250 kr. pr. ton i 2030 som bud på et afgiftsniveau. Eksperterne 
nævner forskellige principper, der tilsammen peger på et bestemt afgiftsni-
veau: 

● Omkostning for virksomhederne ved at nedbringe deres udledninger. 
Baggrunden for eksperternes anbefalinger er beregninger af, hvad det 
et givent år vil koste en virksomhed at nedbringe sin CO2-udledning med 
et ton. Eksperterne antager, at virksomhederne vil starte med at imple-
mentere de tiltag, som billigst og lettest reducerer udledningen af CO2 
og i de efterfølgende år vil implementere dyrere og mere komplicerede 
tiltag. For at virksomhederne har incitament til at reducere deres udled-
ninger hvert år, skal statens afgift på udledningen af et ton CO2 være 
højere end den pris, som reduktionen vil koste virksomheden. Hvis det 
er meget dyrere at nedbringe udledningerne end at betale klimaafgiften, 
vil det bedre kunne betale sig for virksomheden at betale afgiften til sta-
ten. Klimaafgifter vil derfor kun virke som et incitament til at nedbringe 
drivhusgasser, hvis prisen bliver sat korrekt.  
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● Teknologiske fremskrivninger. Økonomerne forsøger at beregne, hvad 
det på tværs af forskellige industrier vil koste for en virksomhed at ned-
bringe udledningen af CO2. Et vigtigt spørgsmål er, hvad prisen bliver på 
teknologier, som kan opfange og lagre CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS). Flere eksperter peger på, at klimaafgiften løbende skal 
vurderes og tilpasses, idet usikker teknologisk udvikling kan medføre 
højere eller lavere omkostninger, end vi forventer lige nu.  

● Politiske målsætninger. Hvis klimaafgiften bliver sat på for lavt et ni-
veau, vil det være nødvendigt at tage forbud eller tilskudsordninger i 
brug, hvis målsætningen om 70 pct. reduktion i 2030 skal nås. Dette kan 
gøre omstillingen dyrere for borgere og virksomheder.  

Der er risiko for lækage, men dette kan håndteres gennem aftaler 
Lækageraten udtrykker, hvor meget af Danmarks reduktioner i drivhusgasud-
ledning, der erstattes af øgede udledninger i udlandet. Lækage finder for ek-
sempel sted, hvis en virksomhed afvikler eller flytter dele af produktionen 
udenlands, fordi de ikke kan eller ikke ønsker at betale klimaafgiften.  
 
Et bud på den bedste måde at undgå lækage er at gøre det til en betingelse i 
EU’s handelsaftaler, at aftalelandene skal gå ind i Paris-processen med bin-
dende CO2-reduktioner. Derved vil lækagen udlignes, eftersom landene på 
samme måde som Danmark typisk vil være tvunget til at indføre en høj pris på 
CO2-udledning eller på anden måde nedsætte CO2-udledningen ved regule-
ring.  
 
Hvis store dele af verden, selv udenom Kina, Indien, Rusland og USA, laver 
bindende målsætninger, vil lækageraten i landbruget, ifølge Lars Gårn Hansen 
være på 30 pct. Mikael Skou Andersen nævner, at i flere andre lande, som 
Tyskland, Canada, Sverige, inklusiv i ikke-OECD lande som Kina og Sydafrika, 
er den gradvise implementering af klimaafgifter og kvotesystemer allerede un-
dervejs.  

De store udledere skal også afgiftsbelægges 
Særligt landbruget og den tunge industri forventer store udfordringer ved en 
eventuel klimaafgift. Selvom det giver mening at lytte til virksomhederne og 
industrierne, da de bedst kender til deres egen produktion, er det ikke nød-
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vendigt at fritage nogle brancher fra klimaafgifter. Ved indfasningen af klima-
afgifter, bør der tages højde for problemerne ved lækage og udfordringen 
med, at det er vanskeligt at måle udledningerne direkte i disse brancher.  

Det kan også være aktuelt med midlertidige bundfradrag eller afgiftsrabat. 
Disse er gode midler for at beholde virksomhederne i Danmark, samtidig med 
at det giver incitament til reduktion af deres udledninger. Dette er specielt re-
levant i cementproduktion, hvor lækageraten er stor. Lars Gårn Hansen slår 
dog fast, at man ikke bør vise et overdrevent hensyn til disse sektorer: 
 

Det råd jeg ville give, er, at man skal passe på med ikke at kigge for 
meget på nogle få, store arbejdspladser, som i det samlede billede ikke 
fylder særlig meget beskæftigelsesplads. Det vigtige er hele arbejds-
markedet. - Lars Gårn Hansen 

 

Infoboks 3: Bundfradrag til virksomheder 
 

Peter Birch Sørensen har sammen med tænketanken Kraka foreslået en model, 
der indeholder et bundfradrag til virksomheder. Grænsen for bundfradraget 
(fritagelse for selskabsskat) fastsættes ud fra risikoen for lækage, så bundfra-
draget sættes højt ved høj risiko for lækage.  
 
Virksomheder, som nedbringer deres udledninger under fradragsgrænsen, får 
et tilskud for hvert yderligere ton CO2, som de reducerer deres udledning med. 
Hvis tilskuddet sættes på niveau med afgiftssatsen, vil virksomhederne have 
samme incitament til at få deres udledninger så tæt på nul som muligt. 

Klimaafgiften påvirker privatøkonomien, men er billigere end alternativet 
De eksperter, som vi har talt med, er enige om, at indførelse af klimaafgifter 
udgør den billigste måde at sikre omstillingen til en klimavenlig økonomi - også 
for den enkelte dansker.  

● Borgerens privatøkonomi. Eksperterne forventer, at den gennemsnit-
lige dansker vil mærke klimaafgiften, især hvis man har et højt forbrug 
af fossile brændstoffer eller kød, idet priserne på disse produkter vil 
stige. Beregninger af Klimarådet viser for eksempel, at prisen på 1 liter 
diesel vil stige med 3-4 kr. til 2030, hvis en klimaafgift på 1.500 kr. bliver 
indført. På samme måde vil det blive dyrere at opvarme sin bolig med 
fossile brændstoffer.  
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● Hvem bliver belastet? Flere eksperter nævner at lavindkomstgrupper 
kan blive belastet af indførelsen af en klimaafgift.  Hvis man dog samti-
digt vælger at sænke energiafgifterne, bortset fra på benzin og diesel, 
viser beregninger fra Kraka, at for de danskere, som har de laveste ind-
komster, vil husholdningsbudgettet ikke netto blive yderligere belastet. 
For de danskere, som har de højeste indkomster, vil klimaafgifterne 
medføre en beskeden belastning af husholdningsbudgettet.  

Provenuet kan øremærkes 
Formanden for Klimarådet Peter Møllgaard understreger, at Klimarådet ikke 
har en holdning til, hvad provenuet fra klimaafgifter bruges på. Ifølge Møllgaard 
er det et fordelingspolitisk spørgsmål, som er afkoblet fra Klimarådets opgaver. 
Han påpeger dog, at anvendelsen af provenuet har betydning for danskernes 
opbakning til den grønne omstilling. Mikael Skou Andersen henviser til, at Dan-
mark tidligere har haft gode erfaringer med øremærkning, da man sikrede flere 
CO2-reduktioner end lande, der ikke øremærkede provenuet. Men der er ikke 
enighed om øremærkning af statens indtægter blandt eksperterne.  

● Grøn check. En mulighed er at give en grøn check til de husholdninger, 
der bliver ramt. Hvis lavindkomstgrupper bliver ramt af en klimaafgift, 
kan man målrette en grøn check til de husholdninger, der har behov for 
det.  

● Pendlere. Dem, der pendler lange afstande med bil og ikke har råd til at 
udskifte til en elbil, vil blive ramt af højere klimaafgifter. Løsninger for en 
gruppe som denne vil kunne findes i det eksisterende afgiftssystem og 
regelværk, i dette tilfælde befordringsfradraget. 

● Lettelse af elafgifter. Eksperterne peger på, at de høje danske elafgifter 
især belaster husholdningerne blandt de dele af befolkningen, som har 
lavest indkomster. Hvis provenuet fra klimaafgifterne anvendes til at 
omlægge og sænke elafgifterne, vil den samlede afgiftsreform, ifølge 
Lars Gårn Hansen og Peter Birch Sørensen i sig selv lette afgifterne for 
de dele af befolkningen, som har lavest indkomster. 

● Rådgivning til virksomheder. Mikael Skou Andersen påpeger, at det kan 
være udfordrende for den enkelte virksomhed at finde konkrete energi-
besparelser. Derfor kan noget af provenuet gå til, at virksomhederne kan 
få rådgivning og input til, hvor de store og billige energibesparelser (og 
dermed CO2-reduktioner) kan findes. 
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● Selskabsskattelettelser. Peter Birch Sørensen advarer imod at prove-
nuet fra klimaafgifterne bruges til at give selskabsskattelettelser, som 
nogle politiske partier og interesseorganisationer har foreslået. Han ar-
gumenterer for, at selskabsskattelettelser ikke vil være målrettet virk-
somheder, som er særligt udsat for konkurrence eller risiko for lækage, 
og derfor ikke vil bidrage til opfyldelsen af klimamålet. 

Infoboks 4: Den grønne check 
 
Den grønne check blev indført i 2010 og er et skattefrit og indkomstafhængigt 
beløb, der automatisk bliver regnet med på forskudsopgørelsen. Baggrunden 
var en række afgiftsforhøjelse i forbindelse med 2009-skattereformen og et 
ønske om at kompensere personer med relativt lave indkomster. For en familie 
på to voksne og to børn er beløbet op til 1.850, mens et pensionistpar vil kunne 
få 2.310 om året.  
 
En forhøjet grøn check bliver derfor fremhævet som middel til at kompensere 
husholdninger med lavere indkomster for højere klimaafgifter. Dette får støtte 
fra flere af vores eksperter samt SF og Enhedslisten. Beløb og betingelser er et 
politisk spørgsmål.  
 
Kilde: Skatteministeriet 
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3. Klimabevægelsens anbefalinger 

Klimabevægelsen i Danmark arbejder med en overordnet målsætning om, at 
Danmark overholder Parisaftalen og skaber et samfund inden for de planetære 
grænser. Det betyder konkret, at vi sætter vores fælles livsgrundlag før andre 
hensyn. Vi sigter altså efter, at Danmark (og resten af verden) igangsætter 
politik, der sætter os på vejen mod Parisaftalen og en bæredygtig verden med 
nedsat materiale- og energiforbrug. På baggrund af denne målsætning og po-
interne redegjort for i denne rapport, anbefaler Klimabevægelsen, at en klima-
afgift vedtages under følgende hensyn: 
 
- Klimaafgifter skal anvendes for at sikre en retfærdig grøn omstilling 
hvor de som forurener mest, også betaler mest. For at forhindre en 
uretfærdig klimaafgift kan en del af provenuet f.eks. dedikeres til at 
styrke den grønne check. 
 

- En ensartet klimaafgift på mindst 1.500 kr. pr. ton CO2 i 2030 skal 
gradvist indføres.  
 

- Klimarådet skal løbende vurdere afgiftsniveauet herunder inkludere al-
ternative anbefalinger til afgiftssatsen, der afspejler Danmarks be-
grænsede CO2-budget og et mindre udviklingsspor. 

 
- Klimaafgiften bør kombineres med forbud og produktionsnedgang i de 
mest klimabelastende aktiviteter, der ikke har realistiske alternativer og 
ikke kan forenes med Danmarks klimamål. 

Hvis vi sigter efter Parisaftalen, er lækage ikke et problem 
Vi bør lave dansk klimapolitik med det udgangspunkt, at andre landes befolk-
ninger og klimabevægelser også har interesse i at forhindre klimaforandringer. 
Lækage er ikke et problem i en situation, hvor alle lande nedbringer deres ud-
ledninger, da den forurenende aktivitet ikke har noget sted at flytte hen til.  
  
Hvis man politisk beslutter sig for at antage, at resten af verden ikke overhol-
der Parisaftalen, kan man overveje nogle af de lækage-mitigerende virkemid-
ler, som er redegjort for tidligere i rapporten, som bundfradrag. Det er dog ikke 
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noget, Klimabevægelsen anbefaler, da pengene kan bruges bedre, og under 
alle omstændigheder bør det kun ske, hvis der er dokumentation for lækage-
rater på over 75 pct. 

Afgiftens niveau skal være mindst 1.500 kr. 
Klimabevægelsen læner sig op ad Klimarådets forslag om en afgift, der i 2030 
skal være 1.500 kr. pr. ton udledt drivhusgas. Samtidigt ser vi dog flere grunde 
til, at afgiften i virkeligheden burde sættes højere, hvorfor vi betragter de 1.500 
kr. som et minimum.  

● Vi har et mindre klimabudget end antaget. Hvis Danmark ikke bidrager 
med substantielle reduktioner inden 2025, men holder sig til regeringens 
forslag om en afventende hockeystavs-strategi, vil det meste af Dan-
marks klimabudget være opbrugt kort tid efter 2030. Det kan derfor 
blive nødvendigt at gøre op for den manglende indsats i resten af klima-
politikken - f.eks. med en højere afgift. Klimarådet angiver, at afgiftens 
størrelse skal være lig omkostningen ved det dyreste omstillingsele-
ment, dvs. de konkrete teknologiske udskiftninger og reduktioner, der 
skal tages i brug for at nå et givent reduktionsmål.1 Set i kontekst af det 
begrænsede CO2-budget for Danmark (infoboks 5) bliver det sandsyn-
ligvis nødvendigt med en afgift, der ligger over de 1.500 kr. pr. ton.  

● Mangel på nødvendige forbud. En afgift må ikke stå alene. Givet Klima-
bevægelsens målsætninger vil det være mest effektivt at arbejde med 
en kombination af virkemidler, herunder forbud, regulering og afgifter. 
Det vil være mere effektivt at indføre forbud i de mest forurenende sek-
torer, hvis man har Parisaftalen og en bæredygtig verden med nedsat 
materialeforbrug som rammesætning, da nogle produkter og praksisser 
(f.eks. det nuværende dyrehold og brug af kul) ikke er forenelige med 
denne rammesætning. Indfører man ikke disse forbud, må afgiften sæt-
tes højere end 1.500 kr. i 2030 for at prøve at opnå samme effekt som 
forbud.  

● Teknologisk overoptimisme. Klimarådet peger på, at vi skal fortrænge 
ca. 8 mio. ton CO2-ækvivalenter gennem det såkaldte udviklingsspor.2 
Regeringen lægger op til at op imod 16,5 mio. ton CO2-ækvivalenter skal 
findes gennem lignende “tekniske reduktionspotentialer” hvis Danmark 

 
1 Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, Klimarådet, 2020,  s. 82 
2 Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, Klimarådet, 2020,  s. 15 
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skal nå 70 pct.-målsætningen.3 Klimabevægelsen mener, at begge disse 
er for højt sat, da klimapolitikken af hensyn til forsigtighed bør tilrette-
lægges mere efter påviselige virkemidler end teoretiske reduktionspo-
tentialer. Samtidigt mener Klimabevægelsen, at negative emissionstek-
nologier som BECCS og DACCS i det hele taget ikke bør tælle med i 70 
pct.-målet. I den politiske planlægning bør det betragtes som en indsats, 
der ligger udover en indsats for at reducere vores absolutte klimaaftryk, 
materialeforbrug og afhængighed af fossile brændsler (infoboks 6). Da 
Klimarådet mener, at afgiften skal forøges “hvis udviklingssporets tiltag 
ikke ser ud til at give den forventede effekt,”4 giver det mening at for-
vente, at afgiften vil blive sat højere for at modvirke de manglende dele 
af udviklingssporet. 

Klimabevægelsen anbefaler, at Klimarådet pålægges opgaven at beregne 
hvad det mest omkostningseffektive afgiftsniveau bør være givet alternative 
rammevilkår (herunder et mindre CO2-budget og et mindre udviklingsspor, der 
ikke baserer sig på negative emissionsteknologier).  

Man kan justere for eventuel social skævhed med den grønne check 
Klimabevægelsen vurderer, i tråd med de interviewede eksperter, at man med 
de rette tiltag kan undgå, at afgiften vil få en social slagside. Ved at bruge 
provenuet klogt, og ved at tage hensyn til udsatte husholdninger og virksom-
heder, vil afgiften bidrage til en omkostningseffektiv og retfærdig grøn omstil-
ling.  
 
En afgift fører kun til social skævhed, hvis man intentionelt vælge at designe 
den således.  
 
 
 
 

 
3 Klimaprogram 2020, Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, 2020,  s 15 
4 Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, Klimarådet, 2020,  s. 19 
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Infoboks 5: Danmarks begrænsede CO2-budget 
 
Klimabevægelsen arbejder ud fra udgangspunktet, at Danmark allerhøjst må 
udlede yderligere ca. 344 mio. ton CO2 fra 2020. 
 
På den baggrund, mener Klimabevægelsen, at Danmarks reduktionsmål skal 
være 60 pct. i 2025, 70 pct. i 2030, 85 pct. i 2035 og 100 pct. senest i 2040. 
Hvis disse mål ikke nås, kan Danmark ikke holde sig inden for ovenstående 
budget 
 
Omstillingen bliver med disse mål dyrere, men lever til gengæld tættere op til 
Danmarks reelle og retfærdige klimaforpligtelser. 
 
Kilde: Et nødvendigt reduktionsmål for 2025, Klimabevægelsen, 2020 
https://www.klimabevaegelsen.dk/reduktionsml-for-2025 

 
 

Infoboks 6: Negative emissionsteknologier 
 
Negative emissionsteknologier betegner en lang række praksisser, der kan 
fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre det i biosfæren eller geosfæren. Negative 
emissionsteknologier tæller bl.a. skovrejsning, bioenergi med CO2-fangst og -
lagring (bioenergy with carbon capture and storage, BECCS) og direkte fangst 
og lagring af CO2 fra luften (direct air carbon capture and storage, DACCS). 
 
Klimabevægelsen anbefaler, at det i lovgivningen og forvaltningen af disse 
praksisser skelnes klart mellem metoder, der leder til henholdsvis netto-nul 
og netto-negativ udledning. Dvs. at der for eksempel bør skelnes mellem 
CCS-teknologi, der benyttes på biogene og fossile udledninger. Netto-nul ud-
ledninger kan medregnes som CO2-reduktion frem mod 70 pct.-målet, men 
netto-negative udledninger bør ikke medregnes i 70 pct.-målet, da disse først 
og fremmest bør bidrage til en tilbagebetaling af den CO2-gæld, Danmark og 
andre lande har opbygget. Givet udviklingen i de globale udledninger, så er 
opskalering af negative emissionsteknologier nødvendigt, men det skal ske i 
tillæg til en hastig reduktion af udledningerne og ikke som en substitution, da 
vi globalt set må forvente at skulle levere netto-negative udledninger efter 
2050 for at bevare muligheden for at overholde Parisaftalens mål. 
 
Klimabevægelsen anbefaler yderligere, at Danmark går i spidsen for at udar-
bejde bæredygtighedskriterier for anvendelsen af negative emissionsteknolo-
gier, herunder også brug af fossil-CCS og CO2-fangst og anvendelse (carbon 
capture and utilisation, CCU). 
 

https://www.klimabevaegelsen.dk/reduktionsml-for-2025
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Kilde: Minx, J. C., Lamb, W. F., Callaghan, M. W., Fuss, S., Hilaire, J., Creutzig, F., ... & Khanna, T. 
(2018). Negative emissions—Part 1: Research landscape and synthesis. Environmental Research 
Letters, 13(6), 063001. 
 
McLaren, D. P., Tyfield, D. P., Willis, R., Szerszynski, B., & Markusson, N. O. (2019). Beyond ‘Net-
Zero’: a case for separate targets for emissions reduction and negative emissions. Frontiers in 
Climate, 1, 4. 
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Bilag I: Eksperterne 

Peter Møllgaard, formand for Klimarådet 
Peter Møllgaard er formand for Klimarådet og dekan ved Maastricht University 
School of Business and Economics. Han har arbejdet på CBS i 22 år som øko-
nomiprofessor og dekan for forskning. Han har blandt andet arbejdet med ind-
pasning af vedvarende energi i elsystemet, og han har forsket i regulering og 
konkurrencepolitik. Han er tidligere bestyrelsesmedlem af Energinet.  

 
Lars Gårn Hansen, Det Økonomiske Råd 
Lars Gårn Hansen er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet og 
fra 2015 medlem af Det Økonomiske Råds formandskab. Hans forskningsom-
råder omfatter især miljøøkonomiske problemstillinger med hensyn til regule-
ring, håndhævelse og kontrol, men også forbrugeradfærd og sundhed. Lars 
Gårn Hansen har blandt andet deltaget i arbejdsgruppen vedrørende økono-
miske virkemidler til regulering af kvælstof og fosfor forud for udarbejdelsen 
af Vandmiljøplan II. 

 
Peter Birch Sørensen, Kraka 
Peter Birch Sørensen er professor i økonomi ved Københavns Universitet og 
har sammen med Kraka og Deloitte udviklet forslag til at nå Danmarks klima-
forpligtelser, herunder ved brug af en drivhusgasgafgift. Han var formand for 
Klimarådet 2014-2018 og er medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Sel-
skab. Han var også medlem af Det Økonomiske Råds formandskab 1997-1999 
og i 2004-2010 som overvismand. Derudover har han fungeret som rådgiver i 
skattepolitiske spørgsmål for OECD, Europa Kommissionen, Den Internationale 
Valutafond og en række udenlandske regeringer. Han har skrevet et stort antal 
videnskabelige artikler og været medredaktør på flere internationale fagtids-
skrifter. Han leder et forskningsprojekt på Københavns Universitet i at udvikle 
et grønt nationalregnskab og et grønt BNP.  

 
Sune Caspersen, Arbejdernes Erhvervsråd 
Sune Caspersen er cand.polit. og analytiker i Arbejdernes Erhvervsråds mikro-
økonomiske gruppe. Han beskæftiger sig med analyser om fordeling og ulig-
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hed, skattepolitik mv. gennem registerbaserede analyser og konsekvensbe-
regninger. Han har tidligere arbejdet i Skatteministeriet med skattepolitik og 
økonomiske analyser, med bl.a. omlægningen af medielicensen til personskat-
tefinansiering og implementeringen af de nye boligskatte og har godt kend-
skab til centraladministrationens regnemetoder.  

 
Mikael Skou Andersen, Aarhus Universitet 
Mikael Skou Andersen er professor i miljøpolitik og -økonomi ved Institut for 
Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Han forsker bl.a. i miljørelaterede skatter 
og afgifter, og har publiceret en række studier, der sammenligner betydningen 
af miljøafgifter og andre økonomiske incitamenter for at reducere CO2 aftryk-
ket i forskellige EU-lande. Han har tidligere været ansat i Det Europæiske Mil-
jøagentur. 

 
Claus Ekman, Rådet for Grøn Omstilling 
Claus Ekman har siden 2018 været direktør for Rådet for Grøn Omstilling. Han 
har en ph.d. i eksperimentel fysik fra 2004 og har forsket i energifysik hos 
CERN og i energisystemer på Risø. I tiden op til sin nuværende post har han 
arbejdet som embedsmand for Energistyrelsen og herefter Udenrigsministe-
riet, som miljø-attache på den danske OECD-delegation i Paris og sidst før sin 
nuværende, souschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.  
 
Alle interviews er tilgængelige på Klimabevægelsens Soundcloud5 og Spotify6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://soundcloud.com/user-398232480 
6 https://open.spotify.com/episode/25JLqq48vsXMFEYoQPBKFc?si=7uTiV0SVQr2YgecqAOR78Q 

https://soundcloud.com/user-398232480
https://open.spotify.com/episode/25JLqq48vsXMFEYoQPBKFc?si=7uTiV0SVQr2YgecqAOR78Q
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