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Den politisk-administrative model for   
samfundsøkonomisk vurdering 

•  Finansministeriet (1999): Vejledning i udarbejdelse 
af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 

•  Samme beregningsregler nødvendigt for at kunne 
sammenligne alternative tiltag 

•  Men beregningsreglerne = models forudsætninger 
•  Model forklaringskraft og forudsigelseskraft for udsnit 

af virkeligheden, der spejles i forudsætningerne 
•  Afvigelser forudsætninger-virkelighed => udbygning 

med nye forudsætninger 
•  Ikke fuldt færdig manual, men udvalgte emner 
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Udvalgte udviklingspotentialer 
Forudsætning vedr. 1999 og nu Udvidelse 

Eksterne effekter Kun negative** Også positive 

Efficiens Alle 100% efficiente** Også “efficiensgab” 

Analyse-niveau Partiel analyse** Især medregne produktionen af 
kapitalgoder 

Lighed/efficiens afvejning Indkomstskat (bundskat) Personfradrag (BNP-neutralt) 

Diskonteringsrente 6% -> 4/3/2%* 3/2/1% 

Usikkerhed Standardusikkerhed Faktisk usikkerhed i empiri 

Energipriser IEA urealistiske indtil 2008 Nu ok, men for altid? 

Kriterium Budget- og “nytte”virkning** BNP, finansiering, eksterne 
effekter, statisk velfærd 
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•  I nogle tilfælde fremskridt i vejledninger*, i andre i ENS’ 
anvendelse af dem** – men stadig plads til forbedringer 



Fremskridt i ny vejledning  
- og ENS’ anvendelse af den! 

•  “Beregningsmetode til samfundsøkonomiske 
omkostninger…” og andre nye retningslinjer: 

•  Fremskridt på nogle områder 
•  Ad hoc fritagelse for efficiensforudsætningen i visse 

tilfælde 
•  Diskonteringsrente 4% faldende over lang tidshorisont til 

3% og 2% 
•  IEAs energiprisforudsætninger er blevet mere realistiske 

•  Men ikke alle 
•  Industriel læring ikke addresseret 
•  Høj usikkerhed, som ikke er kvantificeret 
•  Offentlige budgetter enorme negative virkninger 
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Alle husholdninger har 
maksimeret nytte/ velfærd 
Alle virksomheder har 
maksimeret profit 
⇒ Alle energibesparelser 

mindst ækvivalent 
investeringsudgift (ellers 
var de blevet foretaget) 

Efficiensforudsætningen 
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Energibesparelser, VE 

BNP 

Teknologigrænsen 

? 

Medmindre teknologi-
grænsen forskydes mod NØ 

Efficiensparadokset 
Læringsprocesser 

Afgrænser det mulige, men 
negligerer vigtige 
potentialer 

Både teknologi-ledere og 
–følgere findes 



Efficiensparadokset – forklares ved 
en mere detaljeret adfærdsmodel 
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Ønsket 
kapitalapparat 

baseret på rationel/
irrationel 

diskontering 
Tilbagebetalingstid 

X-efficiency/PA 

Opfattet potentiale, 
subjektiv usikkerhed 
“Beslutningsnytte” 

Institutionelle og 
andre barrierer 

(principal-agent, 
kreditrationering) 

Potentiale (inkl. 
objektiv usikkerhed) 

“Erfaringsnytte” 

Profit/
nyttemaksimerende 

Investering 

Ufuldkommen information 

Begrænsede 
handlemuligheder 

Andre 
hensyn 
end 
energi-
økono-
misk 
opti-
mering 

virkemidler 



Positive eksterne effekter 
•  Producenter og brugere af grønne løsninger lærer af egne erfaringer 

og af hinanden 
•  Meget teknologisk viden har karakter af offentligt gode 

•  Slides ikke op, men øges i værdi ved brug 
•  Kan bruges uden at reducere andres forbrug 

•  Giver positive og dynamiske økonomiske effekter 
•  External economies, spill-over og spin-off effekter 
•  Economies of scope, agglomerationsfordele 
•  Competitive advantage, Porter hypotesen 
•  Dynamiske stordriftsfordele, learning-by-doing, experience curves 
•  Ressourceeffektivitetens konkurrenceevnevirkning 
•  Endogenous directed technological change 
•  Klynger, innovationssystemer, user-producer interaction, netværksfordele 
•  Diffusionskurver og indtrængningskurver 

•  Grøn omstilling handler om læringsøkonomi, industriel læring 
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Industriel læring kan beskrives ved 
diffussionskurver, ikke kun levetid 
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Fischer, J.C. And R.H. Fry (1971): A simple substitution model of technical change. 
Technological forecasting and technical change 3, 73-78, 1971. 



Hvorfor s (sigmoid) kurve? 

Ibrugtagning af ny løsning afhænger af forudgående 
ibrugtagning  
1.  Dynamiske skalafordele 

•  Stordrift ikke blot billigere i statisk sammenligning 
•  Også i dynamisk: Kumuleret erfaring = læring => 

produktivitet, fx stærkt faldende vind og sol el-
omkostninger 

2.  Opfattet gevinst-potentiale ved grønne løsninger 
•  Faktisk gevinstpotentiale ikke nødvendigvis opfattet 
•  Først når man har set det fungere hos andre (som 

epidemiologisk model) 
Repræsenterer industriel læring, innovationsdynamik 
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Markedsandel for kølekabe ≥ A+ 
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Statisk komparativ model kan ikke sige 
så meget om dynamikken og læringen 
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Forudsætning: ”For afgiftsinstrumentet gælder, 
at barriereomkostninger allerede implicit indgår i 
regnestykket gennem efterspørgselskurven, da 
man antager, vi er i optimum”  

 
 

? 

Kilde: Beregningsmetode til samfundsøkonomiske 
omkostninger ved virkemidler i klimaplan, 2013. 

Static comparative 
analysis 

optimum 

Langsom ibrugtagning 
=> ”Innovations-dødvægts-tab” 



PV system omkostninger i Europa 
1995-2013 
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Læring både i modulled og 
installationsled, Tyskland 2010-14 
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Fremrykning af krav om energi-
effektive vinduer fra 2020 til 2015 

	  	  

Investe-‐
ring,	  mio	  
kr	  inkl.	  
NAF	  	  

Sparet	  
energifor-‐	  
brug,	  mio	  
kr	  inkl.	  
NAF	  	  

Oms<llings-‐
omkostning	  
inkl.	  NAF	  

Afgi=s-‐
provenu	  

Forvrid-‐	  
ningstab	  
(20%),	  
mio	  kr	  	  
	  	  

NeDoom-‐	  
kostning,	  
mio	  kr	  	  

NPV,	  
2013-‐204
2,	  Mio	  kr	  	  

3693	   4979	   -‐1287	   -‐2964	   593	   -‐694	  
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•  Kort om positive effekter og informationsbarrierer, men indgår ikke i analysen 

•  Forbrugernes besparelse bliver til andet forbrug 

•  Med samme NAF på al efterspørgsel intet provenutab 

•  Billigere boligydelse (inkl. varme) => større arbejdsudbud iflg forudsætningerne (og 
dermed negativt forvridningstab) 

•  Lavere afgiftsprovenu i sig selv medfører iflg forudsætningerne kun skatteforvridning, 
hvis det kompenseres af indkomstafhængige skatter eller fradrag 



Tilbageføring af elafgift til 
serviceerhverv efter beskæftigelse 

•  Elafgiften tilbageføres i dag efter elafgift 
•  Virkninger af at tilbageføre den efter beskæftigelse? 

•  Relativt billigere at bruge arbejdskraft (og i nogen grad også 
kapital) end el 

•  Kan få virksomheder med god forståelse af energieffektive 
løsninger til at tage dem hurtigere i anvendelse 

•  Kan få andre virksomheder til at få en bedre forståelse – og 
derefter tage løsningerne i brug 

•  Samme finansielle situation for erhvervet, men forskellig for 
virksomheder med meget forskellige inputs af arbejdskraft, kapital 
og el 

•  => god ide at dele service-erhvervene op i grupper med ensartede 
inputforhold samt eventuelt værditilvækst i stedet for beskæftigelse 

•  Så vil de finansielle konsekvenser kun variere efter om man har 
taget de effektive løsninger i brug endnu eller ej 
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Tilbageførsel af elafgift til 
serviceerhverv i forhold til jobs 
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•  Reduktion af efficiensgabet, men neutraliseres af forudsætning om, at der kun er 
teknologiledere i servicesektoren 

•  Alligevel: Servicesektoren kan spare 9 mio tCO2 for 0 kr, men velfærdsregnestykket: 

•  Trekantstab skyldes forudsætning om at lavere elforbrug medfører et nyttetab for nogen 

•  Arbejdsudbudsforvridning og firkantstab skyldes trekantstab 



”Klimaomstilling” er 
teknisk substitution 

•  Substitution af strømme af materialer og energi med 
kapital 

•  Involverer skift til kapitaludstyr, der producerer 
•  samme energitjenester ved 
•  mindre (smartere) energiforbrug (især fossilt) muliggjort af 
•  mere kapital 

•  Statisk velfærdsmodel med 100% efficiensforudsætning: 
•  Energibesparelse medfører velfærdstab selv om ydelse og 

pris er den samme! Gammel kritik af Marshalls partielle 
model 

•  Standardløsning: Kompenserede efterspørgselskurver, der 
afspejler marginale substitutionsforhold (Hicks, Kaldor) 

•  FM-løsning: ad hoc beregninger af virkninger på andre 
markeder, men mislykkes 
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I realiteten intet velfærdstab,  
hvis ydelsen og prisen er den samme 

•  Omstilling til ressourceeffektivitet: 
•  Mindst samme tjenesteydelser (kvantitet, kvalitet)  
•  mindre ressourcestrøm,  
•  mere kapital 
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Tjenesteydelse Kapital Ressourcestrøm 
Bygnings
areal 

Opvarmet Isolering, energiglas, varmeveksler 
osv 

Fyringsolie, 
naturgas, elektricitet 
osv 

Oplyst LED pærer, armaturer Elektricitet 
Ventileret m. køle- 
koge-, vaske- og 
kommunikationskapacit
et 

Varmegenindvingingsanlæg Elektricitet 

Proces-
kapacitet 

Mekanisk påvirkning 
Smeltning 
Kogning 
Vask og opvask Varmegenindvingingsanlæg, 

vaskemidler 
Elektricitet 

Mobilitet, 
tilgængeli
ghed 

Personkilometer Brændstofeffektiv motor, evt. el, 
letvægtsløsninger, friktion, 
kollektiv- & cykel-alternativer 

Benzin, diesel 

Elproduktion til nettet Vindmøller, nettilslutning Naturgas, kul 



Virkemidlernes 
nettofinansieringsbehov 

•  Forudsætning om at finansiering tilgodeser 
omfordelingshensyn fremfor incitament til arbejde 

•  Forudsætning om at skat giver meget stort fald i 
arbejdsudbud (også afgifter) 

•  Begge hypoteser er del af en anden diskussion end 
fremme af energieffektive og VE-løsninger 

•  Løfte ud af energi-analysen og over i mere 
overordnet politisk afvejning af efficiens og lighed 

•  Forudsæt at nettofinansieringsbehov dækkes af 
lavere personfradrag i første omgang (BNP-neutralt) 
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Simpel omstillingsmodel 
•  Simpel stokastisk Kaya-model 

•  Omstilling til (mindst) samme ydelser, men gradvist lavere CO2-
udslip per indbygger (Z/M) 

•  Z/M = Z/F * F/B * B/E * E/Y * Y/L * L/N * N/M 
•  Ressourceforbrug-vækst koblingskomponenter 

•  CO2-udledning per fossilt energiforbrug (Z/F): 
•  Fossil andel af bruttoenergiforbrug (F/B=1-VE andel) 
•  Bruttoenergiforbrug per endeligt energiforbrug (B/E) 
•  Endeligt energiforbrug per produktion (E/Y) 

•  Økonomisk vækst-komponenter 
•  Produktivitet (Y/L) 
•  Beskæftigelsesgrad (L/N) 
•  Erhvervsfrekvens (N/M) 
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Hvad er den begrænsende faktor 

•  Investeringer i energieffektive løsninger 
begrænses af 
•  Omkostninger > besparelser 
•  Ufuldkommen og asymmetrisk information 
•  Andre hensyn end optimal anvendelse af kapital 
•  Institutionelle begrænsninger 

•  Hvilke er de begrænsende faktorer? 
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Frysediskens energiregnskab 
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week 

6° -24° 
Store 
kæder: 
Alle nye 
med låg 
fra ca 
2013 



Hvorfor ikke? 

•  ENS 2001 
•  “Skræmmer kunderne væk” 

•  COOP kundeundersøgelse 2011 
•  Synes tværtimod godt om overdækning 

•  Skydelågesystemer kunne have været udviklet 
tidligere 

•  Har aldrig været god økonomi at køle samme 
luft op fra neden, som varmes op fra oven 

•  Udskudt 4 årtier kun pga ubegrundet frygt for 
kundereaktion? 
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Kan processen fremskyndes? 

•  Indsats overfor 
begrænsende faktorer 
1.  Faktisk 

besparelsespotentiale 
2.  Opfattet 

besparelsespotentiale 
3.  Energiøkonomisk 

rationalitet 
4.  Institutionelle og andre 

barrierer 
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Stor virkning pga 
efterfølgende spredning 

1. 
Bestemt 
af netto-
bespa-
relse 

2. Subjektivt opfattet 

3. Institutionelle 
barierrer 



De nye diskonteringsrenter: 
(Tæt på anbefaling) 

•  Risikofri rente 2.5% plus risikopræmie for aktier 1.5% 
•  Tilpasset fra Norsk ekspertudvalg, der baserede sig på 

Petroleumsfondens forventede afkast. Samme som 
Danmark? 

•  Tabel viser, at diskonteringsrenten kan antage mange 
forskellige størrelser 

•  Burde være standard, at beregne hvilken diskonteringsrente, 
der skal til for at ændre rangordningen af alternativer 
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Tidshorisont 1999-2008/09 2009/09-2013 2013-? 
0-35 år 6% 5% 4% 
36-70 år 6% 5% 3% 
70+ 6% 5% 2% 



Diskonteringsrente 

•  Energiomstilling handler økonomisk set om, at 
•  Substituere brændsler (driftsudgifter) med anlæg 

(kapitaludgifter) 
•  Omkostninger til at rangordne efter =  

•  Kapitaludgifter nu - brændselsbesparelser næste 
20+ år 

•  Tilbagediskonteres til nutiden med diskonteringsfaktor, der 
er mindre, jo højere diskonteringsrente 

•  For høj diskonteringsrente medfører langsigtede 
energibesparelser får mindre nutidsværdi 

•  Samme problem for andre langsigtede 
investeringer 
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Er vi nu tidsinkonsistente? 
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•  Tidsinkonsistens et standardargument imod hyperbolsk diskontering 

•  Skyldes fejllæsning af Strotz, Heal mfl. 

•  Kun tidsinkonsistens, hvis beslutninger tages uden forpligtende langtidsprogram, fx pensionsopsparing 

•  Offentlige investeringsprojekter, handlingsplaner osv er netop forpligtende langtidsprogrammer 

•  Slutresultatets værdi ift resterende investeringer stiger efterhånden som projektet færdiggøres 



Tak for jeres opmærksomhed! 

Anders Chr. Hansen 
Department of Environmental, Social and Spatial 

Change (ENSPAC) at Roskilde University 
 

anders@ruc.dk 
+45 6167 0592 
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