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Introduktion
• Præsentationen indeholder baggrundsmateriale til beregning af samfundsøkonomiske omkostninger ved at 

reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030 for at understøtte 70% målet. Udgangspunkt 
for beregningerne er Energistyrelsens ”Frozen Policy” klimafremskrivning KF21.

• Omkostningsberegningen viser meromkostninger ved at bevæge sig fra KF21 til 70% målet og er beregnet som 
meromkostningerne ved at gennemføre de nødvendige tiltag. Omkostningsberegningerne indeholder ikke 
eventuelle ”tilskyndelsesomkostninger”. Tilskyndelsesomkostninger er fx oplysningskampagner m.v. samt 
forvridningstab ved  tilskud og afgifter.

• For nogle tiltag i industri, husholdninger og transport er der gennemregnet flere reduktionsscenarier. De mest 
ambitiøse scenarier har højere omkostninger. Ved at arbejde med flere scenarier, kan der vælges de scenarier 
der samlet set giver den bedste økonomi, under hensyntagen til perspektivet for yderligere reduktion efter 
2030. 

• Det er en grundantagelse, at EU’s CO2 kvotemarked udvides til at omfatte flere sektorer, samt at en CO2 
besparelse i disse sektorer udtrykker en reel samfundsøkonomisk gevinst for Danmark. Det betyder, at højere 
kvotepriser sænker omkostningen ved at nå 70% målet for Danmark, og lavere kvotepriser øger omkostningerne 
for Danmark.

• Analysen omfatter bredt tiltag i alle sektorer der er omfattet af Klimaloven, dog ikke Nordsøen1. Tiltag i landbrug 
og skovbrug indgår i den samlede reduktionssti, men der er ikke regnet økonomi i disse sektorer. 
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1 Mulige tiltag for Nordsøen kan omfatte elektrificering. Der har dog ikke kunnet foretages kvalificerede omkostnigsestimater indenfor
rammerne af dette projekt.



Elektrificeringstiltag - Grøn strøm

• Elektrificering udover baseline (f.eks. i de enkelte tiltag) 
forudsættes at være forsynet med marginal VE-
elproduktion. 

• Omkostninger til dansk marginal grøn strøm estimeres ud 
fra en reference modelberegning for det Europæiske el- og 
fjernvarmesystem. Der er ikke gennemført en beregning for 
det danske el- og fjernvarmesystem, hvor alle tiltag er 
implementeret.

• Det antages, at marginal grøn strøm sammensættes af 80% 
havvind og 20% solceller. 

• Omkostning for solcellebaseret strøm er lavere, men det 
vurderes vanskeligt at øge solcelleudbygning udover det 
niveau, der allerede indgår i reference.

• Gennemsnitselprisen i Danmark i 2030 er estimeret til 332 
DKK/MWh og under hensyntagen til den 
samfundsøkonomiske meromkostning bliver elprisen på 
grøn strøm (ekskl. omkostninger til elnettet) dermed ca. 372 
DKK/MWh i 2030.

• Øget udbygning af solceller er i sig selv en 
samfundsøkonomisk fordel, og hvis øget elektrificering kan 
føre til større pres på at realisere en større udbygning, kan 
dette være en samfundsøkonomisk fordel.
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CO2-priser
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AF21 (hearing) Anvendt forløb

Der anvendes i beregningerne efter aftale med Dansk Industri en kvotepris på 600 kr./ton i 
2030. Dette ligger væsentligt over prisen på 330 kr/ton anvendt i Energistyrelsens 
klimafremskrivning, men kun lidt over prisen på ca. 550 kr/ton angivet i Energistyrelsens 
høringsversion af analyseforudsætninger for Energinet for 2021. EU-kommissionen har i 
efteråret gennemført en række analyser i forbindelse med 55%-målsætningen, som viser tre 
forskellige scenarier for prisen afhængigt af i hvor høj grad ETS driver EU’s målsætninger. Her 
estimeres priser mellem 230 og 450 kr/ton. For beregning af elpriser har Ea anvendt en 
fremskrivning som læner sig op ad EU-kommissionens beregning på 450 kr./ton i 2030.

Betydning af CO2 -priser for dansk samfundsøkonomi
I kvotesystemet fordeles indtægterne for kvotesalg mellem landene efter en forudbestemt 
og politisk aftalt delenøgle. Når en dansk kvotebelagt virksomhed reducerer sin CO2

udledning, sparer virksomheden kvoteomkostninger imens statens kvoteindtægter er 
uforandrede. Derfor er der tale om en dansk samfundsøkonomisk besparelse ved mindre CO2 

-udledning. For virksomheder/sektorer der ikke er kvotebelagt, men betaler en CO2 -afgift, vil 
en ændring i CO2 -udledning også føre til lavere afgiftsbetaling. Det er dog samtidig en lavere 
indtægt for staten, og der er derfor blot tale om en indenlandsk omfordeling, men ikke en 
samfundsøkonomisk besparelse. Denne beregningsmetode kan udfordres:

a. Den samfundsøkonomiske besparelse for virksomheder under kvotesektoren er en 
omfordeling i Europa. I et globalt perspektiv bør besparelser relateret til ændret 
emission derfor ikke medregnes. Et globalt perspektiv vil også kunne inddrage andre 
hensyn til effekter i udlandet, der ikke er indregnet her.

b. CO2 -besparelser udenfor kvotesektoren kan muligvis godt være en samfundsøkonomisk 
gevinst for Danmark, afhængigt af hvordan forpligtigelser for CO2 -reduktioner udenfor 
kvotesektoren håndteres på EU-niveau



Tiltag opsummering
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Tiltag Mio ton CO2-ækv

CO2-e udledning 1990: 77,40

Mål 2030: 23,22

Udledning KF1: 35,00

Manko der kræver tiltag: 11,78

CO2 lagring landbrugsjord: 2,05 (Yderligere 70.000 ha, forventet god samføk)

Reduceret metanudslip husdyrhold: 1,00 (Reduceret udledning fra husdyr. Foder, avl og F&U (herunder stoffet X))

LULUCF og skovbrug 0,30 Mindre forbrænding af skovtræ samt 5000 ha/år skovrejsning

Manko der beregnes økonomi på: 8,43

3 GW PtX til oliefortrængning i industri/transport: 2,15 Brint, metan, metanol, diesel og kerosen

Øget direkte elektrificering af transport 1,61 1,25 mio elbiler + varebiler + lastbiler + gas + brint

Udfasning af kul i industri: 1,00 Kul og petrokoks

Skyclean, 0,8 mio ton halm: 0,86 (Halm til biokul og til bioolie som råoliefortrængning)

CCS 0,71 Kulstoffangst og lagring fra anlæg med høj benyttelsestid

Hurtigere udfasning af gas til rumvarme 0,70

Yderligere elektrificering industri: 0,60

Øget produktion af biogas 0,34

Elektrificering intern transport erhverv 0,31 Alt andet end primære erhverv

Øget genanvendelse af plast (mindre plastforbrænding): 0,14
Beregnet som pyrolyse af 25% af den restplast der ikke umiddelbart kan 
genanvendes

Tiltag i alt: 8,43



MAC – Baseline inkl. udvidet kvotesektor
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Følsomhedsberegninger

• Effekt af udvidet 
kvotesektor (dækker alt 
forbrug undtagen 
landbrug og småindustri)

• Effekt af ændrede 
kvotepriser

– 450 kr./ton

– 335 kr./ton (KF21)

– 600 kr./ton (baseline)

– 1000 kr./ton (høj 
kvotepris)
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Tiltag uden økonomi
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Lavbundsjorde

• Det samlede dyrkede lavbundsareal i Danmark vurderes til ca. 
170.000 ha. De kulstofrige lavbundsjorder udleder godt 4,5 mio. 
ton CO2e .

• Med udgangspunkt i Klimarådets analyser, vurderes de 
gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger ved 
vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder til i størrelsesordenen 20-
138 kr. pr. ton CO2e.1

• Til denne reduktionssti indgår udtagning af yderligere 70.000 ha 
lavbundsjorde med en gennemsnitlig CO2 effekt på knap 30 ton 
CO2/ha/år.
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1 Illustrativt beregningseksempel: Ved en dyrkningsværdi (jordpris) på 150.000 kr/ha kan jordrenten vurderes til 6000 kr/ha/år. En CO2 effekt
på 30 ton/ha giver en simpel fortrængningspris på 200 kr/ton.



Skovrejsning

• Skov udgør ca. 15% af arealet i Danmark. Uden særlige politikker 
forventes arealet ikke at stige væsentligt mod 2030.

• Skiftende regeringer har siden 1980’erne haft ambition om 
fordobling af det danske skovareal.

• Til denne reduktionssti forudsættes politikker der sikrer yderligere 
skovrejsning på 5000 ha/år, med en gennemsnitlig CO2 effekt på 5 
ton CO2/ha.

• Såfremt der lægges vægt på at skovrejsningen fokuseres i årene 
frem mod 2025, kan klimaeffekten være større, idet 
kulstofbindingen for alvor tager fart efter 5-10 år. 
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Mindre træ til el- og varmeproduktion

• Ved forbrænding af fast biomasse taber skov og mark kulstof, 
selvom der er tale om restprodukter.

• Set i et kort tidsperspektiv på fx 10 år, vurderes det at forbrænding 
af resttræ fra skoven giver anledning til et kulstoftab i LULUCF 
sektoren på ca. 0,5 ton CO2/ton træbiomasse.

• Ved at sænke forbruget af indenlandsk fast biomasse med 200.000 
ton frem mod 2030, øges det biogene kulstoflager i Danmark med 
0,1 mio ton, sammenlignet med referencen.

• Biomassevarme erstattes i analysen af varmepumpevarme, og 
tiltaget indgår dermed implicit i økonomiberegningen.

11



Reduceret metanudslip husdyrhold
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• Husdyrenes fordøjelse og håndtering af husdyrgødning 
giver anledning til udledning af ca. 7 mio ton CO2e.

• I klimapartnerskabets rapport fra marts 2020, vurderes 
tiltag rettet imod dyrenes fordøjelse (foder, avl og stoffet 
X) at kunne levere mere end 1 mio ton CO2 i 2030.

• Til denne reduktionssti er der indregnet 1 mio ton.



Tiltag der indgår I MAC kurve
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PtX

• PtX er en fællesbetegnelse for kombinerede processer der ved 
elektrolyse producerer brint der ved forskellige 
synteseprocesser kan omdannes yderligere til fx. ammoniak, 
methanol, DME, plast, diesel, flybrændstof m.v.

• Tiltaget er etablering af ca. 3 GW elektrolysekapacitet til 
produktion af 30 PJ brændstoffer der anvendes til fortrængning 
af fossile brændsler I Danmark

• Fordeling på brændstoftyper og økonomi ses af efterfølgende 
slides.
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PtX

• Brint: Raffinaderier anvender typisk 0,5% – 1% brint sammenlignet med 
råolie. Det giver basis for ca. 7 PJ grøn brint på raffinaderierne I Kalundborg 
og Fredericia.

• Metan: Ved metanisering kan en del af CO2 indholdet I biogassen 
syntetiseres til metan. Gasbalancen I 2030 giver mulighed for 5 PJ metan

• Metanol: Metanol kan anvendes i metanolbrændselsceller, som 
selvstændigt brændstof eller iblandes i benzin fremfor etanol. Der vurderes 
et potentiale på 8 PJ Metanol til at fortrænge fossile brændsler.

• Diesel/ Jetfuel: Ved Fischer Tropsch processen og videre raffinering kan 
der produceres drop-in diesel og jetfuel. Drop-in diesel kan ses som en 
teknisk/økonomisk trædesten til jetfuel. Der er indregnet 10 PJ 
diesel/jetfuel.

15



PtX
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Energi
Fortrængi

ng

CO2 

behov
Omkostning:

Ref pris, 

sort
Merpris CO2 omk CO2 fortr:

PJ Kg/GJ kg/GJ Kr/GJ Kr/GJ Kr/GJ
Kr/ton 

CO2
Mio ton

Brint 7 75 0 150 55 95 1267 0,53

Metan 5 55 55 220 35 185 3364 0,28

Metanol 8 75 55 280 100 180 2400 0,60

Diesel/fly 10 75 75 420 100 320 4267 0,75

I alt 30 2898 2,2



TRANSPORT
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Transport overblik

• Personbiler
– Referencescenariet

• ca. 769.000 elbiler/PHEVer
– KF21 ca. 732.000 elbiler/PHEVer

• Ca. 24,2 % af bilflåden i 2030

– Følgende scenarier er gennemregnet:
• 1,02 mio. elbiler/PHEVer

– 250,000 flere elbiler/PHEVer
– Ca. 32,1 % af bilflåden i 2030

• 1,27 mio. elbiler/PHEVer
– 250,000 flere elbiler/PHEVer
– Ca. 40,0 % af bilflåden i 2030

• Lastbiler
– 2300 ellastbiler

• Ca. 5% af lastbilsflåden i 2030 (200 i KF21)

– Naturagas i ca. 2300 lastbiler

18

• Busser
– 75% of rutebusser på el i 2030

• Ca. 16% i KF21

– Naturgas i ca. 30% af turistbusser i 2030
• Ca. 1% i KF21

• Baseret på overslagsberegninger
– Elektrificering af varebiler

• Allerede relativ meget i KF21
– Ca. 19 % af alle varebiler i 2030

• Overslagsestimat antager forøgelse til 32 % af 
flåden i 2030

– Brintlastbiler
• Overslagsestimat antager ca. samme niveau som gas 

og ellastbiler

• Potentialer og økonomi estimeret med transportmodellen Petra. Udgangspunkt er KF21*
– *Enkelte afvigelser

• Udgangspunkt justeret på baggrund af opdateret statistik: Nybilsalg for EV og PHEV øget for 2020 og 2021. Andel PHEV’er øget (KF21 antager ca. 7 % af ny personbiler er 
PHEV i 2021, men i de første 5 måneder var det knap 20 %.



Personbiler - andel af nybilsalg
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• Antager, at begge scenarier følger udviklingen for PHEV'er i referencen

PHEV EV PHEV & EV



Personbiler - antaget socioøkonomisk 
omkostningsudvikling: nye biler – 18.000 km pr år.
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• Antagelser:
– Ca. samme størrelse bil, 

elbils batteri bliver stører 
med tid

– El infrastruktur udvikler sig, 
og dermed falder prisen per 
enhed

2030 øre/km gCO2/km DKK/år t CO2/år
DKK/tonne 
relativ til 

benzin

DKK/tonne 
relativ til 

diesel

Benzin 149 129 26.820 2,3

Diesel 160 119 28.710 2,1

PHEV 146 37 26.280 0,7 -326 -1.643

Elbil 134 0 24.120 0,0 -1.162 -2.141

• Notes
– Example calcuations are for a a

standard sized vehilce. For some
segments the cost of reducting CO2 
will be higher or lower. I.e. 
segements with large numbers of 
km per year.



Personbiler nybilsalg og CO2-besparelser

• Ref.
– Ca. 24,2 % af bilflåden i 

2030
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769.000 EV + PHEV 1.02 mio. EV + PHEV 1.27 mio. EV + PHEV

• 1,02 mio. elbiler i 2030
– Ca. 32,1 % af bilflåden i 

2030
– CO2-besparelser:

• 0,54 mio. tons
• - 1.100 mio. kr.
• - 2.065 kr./ton

• 1,27 mio. elbiler i 2030

– Ca. 40,0 % af bilflåden i 
2030

– CO2-besparelser:
• 0,56 mio. tons
• - 419 mio. kr.
• - 744 kr./ton
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Varebiler - antaget socioøkonomisk 
omkostningsudvikling: nye varebiler - 30.000 km pr år.
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• Antagelser:
– Ca. samme størrelse bil, 

elbils batteri bliver 
stører med tid

– El infrastruktur udvikler 
sig, og dermed falder 
prisen per enhed
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2030 øre/km gCO2/km DKK/år t CO2/år
DKK/tonne 
relativ til 

diesel

Diesel 209 177 62.607 5,3

El 177 0 53.136 0,0 -1.784

• Notes
– Example calcuations are for a a standard 

sized vehilce. For some segments the 
cost of reducting CO2 will be higher or 
lower. I.e. segements with large 
numbers of km per year.



Lastbiler – nysalg og CO2-besparelser

• KF21
– Ca. 200 ellastbiler i 2030

– Ca. 100 gaslastbiler i 2030
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1.0 mio. EV + PHEV

• Flere ellastbiler
– 2300 ellastbiler i 2030

• Ca. 5% af lastbilsflåden i 2030 

– CO2-besparelser:
• 0,08 mio. tons
• - 49 mio. kr.
• -613 kr./ton

• Flere naturgas lastbiler
– 2300 gaslastbiler i 2030

• Ca. 5% af lastbilsflåden i 2030 

– CO2-besparelser:
• 0,00 mio. tons
• - 4 mio. kr.



Lastbiler - antaget socioøkonomisk 
omkostningsudvikling : nye lastbiler 100.000 km pr år.
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• Antagelser:
– Ca. samme størrelse 

lastbil, men ca. 350 km 
elektrisk rækkevidde

– El infrastruktur udvikler 
sig, og dermed falder 
prisen per enhed

• Notes
– Values for 35,000 km per year are shown in 

the table to illustrate the importance of the 
assume km driven per year. 

– Note that in the model results, natural gas 
trucks are phased in earlier, so the average 
fleet size is older and drives less km per year 
than electric, and in particular hydrogen.
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2030 øre/km gCO2/km

100,000 km 35,000 km

DKK/år t CO2/år
DKK/tonne 
relativ til 

diesel
DKK/år t CO2/år

DKK/tonne 
relativ til 

diesel

Diesel 503 603 503.424 60,3 220.399 21,1

Naturgas 482 594 482.157 59,4 -23.714 227.563 20,8 22.824

Brint 639 0 639.082 0,0 2.251 299.994 0,0 3.774

El 463 0 463.098 0,0 -669 228.693 0,0 393



Busser - tiltag og CO2-besparelser
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• CO2-besparelser:
– 0,00 mio. tons
– -13 mio. kr.

Naturgas i ca. 30% af turistbusser i 2030

• CO2-besparelser:
– 0,23 mio. tons
– - 581 mio. kr.
– -2490 kr/ton

75% of routebusser på el i 2030



Udfasning af kul i industrien

• Det ses af baggrundsmaterialet til KF21, at der I 2030 stadig 
anvendes 10 PJ kul og petrokoks i industrien. Det væsentligste 
kulforbrug er ved Aalborg Portland.

• Udfasning af kul i industrien ved elektrificering, besparelser eller 
ved omlægning til VE-brændstoffer bør have stor fokus, da CO2

effekten er betydelig.

• Til reduktionsstien er udfasning beregnet som omlægning til biogas 
med same omsætningseffektivitet som kul.

• Herved skal biogasproduktionen – alt andet lige - øges med 10 PJ. 
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Skyclean (eller anden kulstoflagring)

• Når halm på nedmuldes, og når skovbiomasse henligger I skovbunden sker 
der en hurtig eller langsom nedbrydning til bl.a. CO2.

• Gennem en pyrolyseproces kan en del af denne nedbrydning stoppes ved 
production af biokul. Samtidig kan der fortrænges fossile brændsler ved 
produktion af bioolie og syntesegas.

• Reduktionsstien er beregnet som 20 Skyclean anlæg der hver omsætter 
40.000 ton halm/år (I alt 0,8 mio ton halm) til biokul og bioolie.

• Foreløbige vurderinger viser, at CO2 fortrængningsomkostningen for 
Skyclean mod 2030 kan være lavere end traditional CCS. Skyclean er et 
udviklingsspor, og tiden vil vise hvilke typer kulstoflagring der er 
konkurrencedygtige.

27



Carbon capture
Screening af fangstpotentiale i Danmark
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Omkostningsgrupperede årlige fangstpotentialer (capture rate 85%)

Omkostningsintervaller 2030 2040 2050

kr./ton CO2 [mio. ton CO2] [mio. ton CO2] [mio. ton CO2]

0-599 3.8 3.7 3.6

600-799 2.2 1.8 1.6

800-999 1.0 0.9 0.2

1000-1399 2.0 1.0 0.1

>1400 3.7 0.8 0.5

Total CO2 12.7 8.2 6.0

Screening baseret på omkostninger i rapporten ”CO2 fangst på danske affaldsenergianlæg”, Rambøll , dec. 2020, samt på den enkelte CO2 kildes 
driftsmønster, muligheder for salg af overskudsvarme mm. 
-



Kulstofbalance og kulstoffangst på energianlæg med 
høj benyttelsestid

• Økonomien I kulstoffangst er især afhængig af fangstanlæggets
potentielle driftsmønster (driftstimer/år).

• I nærværende reduktionssti indgår 0,6 mio ton CCS og 1,46 mio ton 
CCU, I alt 2,06 mio ton CO2. Med en effektivitet på 85% skal der CO2
kilder på knap 2,5 mio ton til at levere en fangst på 2,06 mio ton

• Der vurderes i perioden 2030 – 2040 at være potentiale til fangst af
4-5 mio ton CO2 på biogasopgraderingsanlæg og kraftvarmeanlæg
med høj benyttelsestid (Affalds og visse flisfyrede værker), der har
lavest omkostninger I screeningen.

• Der er således potentiale til yderligere CC(U)S mod 2030, såfremt
andre tiltag ikke kan levere de forudsatte reduktioner.
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Opvarmning

• Opvarmnings-tiltagene omfatter husholdninger og 
serviceerhvervet (både offentlig og privat service). I 
disse kategorier udgør opvarmning den største 
forbruger af fossile brændsler.

• Klimafremskrivning har en reduktion af 
gasforbruget til opvarmning på ca. 35%. 

• Der er 3 forskellige tiltag for opvarmning:
• 47% reduktion af naturgasfyr, hvoraf halvdelen skifter til 

individuelle varmepumper og halvdelen skifter til 
fjernvarme. Dette svarer til en naturlige udfasning af 
gasfyr hvis der ikke installeres nye gasfyr. 

• 60% reduktion af naturgasfyr, hvoraf halvdelen skifter til 
individuelle varmepumper og halvdelen skifter til 
fjernvarme. Reduktion vises udover tiltaget med 47% 
reduktion

• 95% reduktion af oliefyr, hvor alle skifter til luft-vand 
varmepumper. 

• Tiltagene har et reduktionspotentiale på 0,7 mio. 
ton CO2 i 2030. 
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Industri

• Scenarier for elektrificering af nuværende 
naturgasforbrug

• Scenarier for elektrificering af nuværende olieforbrug
• Omstilling

– Lavtemperatur: 
• Konvertering til varmepumper. COP 3,5

– Mellemtemperatur: 
• Konvertering til varmepumper. COP 2,3

– Højtemperatur:  
• Konvertering til elkedler. Effektivitet 0,99

• For intern transport antages en elektrificering af
– 25% indenfor landbrug
– 50% indenfor byggeri og anlæg
– 50% indenfor industrien

• Omkostningsniveau for intern transport sammenlignelig 
med tung transport
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Naturgas Olie

KF21 Scenarie KF21 Scenarie

Total 5% 37% 35% 40%

Lavtemperatur 8%* 60% 54%* 60%

Mellemtemperatur 4%* 30% 25%* 30%

Højtemperatur 3%* 15% 21%* 25%

*Estimat på baggrund af antaget fordeling af samlet omstilling. 

Omstilling af energiforbrug til el 
Reduktion af 2020-forbrug, som følge af omstilling 
og effektivisering



Elektrificering af 60% LT naturgas

Tiltaget tager udgangspunkt i en 60% reduktion af naturgaskapacitet til 
lav-temperatur processer i forhold til 2020. Lav-temperatur svarer til 
temperaturintervallet 0-100°C og elektrificeres vha. varmepumper.

Tiltaget resulterer i en reduktion af det endelige energiforbrug af naturgas 
på 5,63 PJ i 2030 sammenlignet med forbruget af gas i basisscenariet for 
2030. 

Samtidig vil det forårsage en CO2 reduktion på ca. 0,32 mio. ton i 2030 ift. 
basisscenariet.
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Tiltag Post Over perioden NPV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Industri LT VP (60% NG) CO2-reduktion (mio. ton) 1 1 - 0,02 0,03 0,04 0,06 0,09 0,12 0,15 0,20 0,26 0,32
Industri LT VP (60% NG) Omkostning (mio. DKK) 413 324 - 6,4 12,1 19,2 27,7 37,2 44,0 52,9 62,8 72,3 78,8
Industri LT VP (60% NG) Statsbudget (mio. DKK) -70 -54 - -0,8 -1,4 -2,3 -3,4 -4,9 -6,3 -8,3 -10,9 -14,0 -17,5

Industri LT VP (60% NG) Enhedsomkostning 3.694 3.124 - 411 448 451 432 401 373 343 311 280 245 
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Elektrificering af 30% MT naturgas

I dette tiltag reduceres naturgas kapaciteten til middel-temperatur 
processer med 30% i forhold til 2020. Middel-temperatur svarer til 
temperaturintervallet 100-300°C og elektrificeres vha. varmepumper.

Det resulterer i en reduktion i det endelig energiforbrug af naturgas på 3,4 
PJ i 2030 ift. basisscenariet. Dette resulterer i en CO2 besparelse på 0,19 
mio. ton i 2030 ift. Basisscenariet. 
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Tiltag Post Over perioden NPV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Industri MT VP (30% NG) CO2-reduktion (mio. ton) 1 0,59 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19
Industri MT VP (30% NG) Omkostning (mio. DKK) 791 615 11,4 19,7 30,5 44,5 61,9 76,9 97,2 122,0 149,8 177,2
Industri MT VP (30% NG) Statsbudget (mio. DKK) -32 -25 -0,4 -0,6 -1,0 -1,5 -2,2 -2,9 -3,8 -5,0 -6,5 -8,2

Industri MT VP (30% NG) Enhedsomkostning 11.091 9.305 1.203 1.232 1.224 1.193 1.149 1.107 1.063 1.018 974 928 
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Elektrificering af 15% HT naturgas

Tiltaget omfatter en 15% reduktion af naturgas kapacitet til høj-
temperatur processer i forhold til 2020. Høj-temperatur svarer til 
temperatur fra 300°C og derover og elektrificeres vha. elkedler.

Det resulterer i en reduktion i det endelig energiforbrug af naturgas på 0,9 
PJ i 2030 ift. basisscenariet. Den korresponderende CO2 besparelse er 
0,05 mio. ton i 2030  ift. Basisscenariet. 

34

Tiltag Post Over perioden NPV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Industri HT VP (15% NG) CO2-reduktion (mio. ton) 0 0,17 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05
Industri HT VP (15% NG) Omkostning (mio. DKK) 354 275 4,3 8,5 13,9 20,9 29,8 34,8 42,8 53,5 66,1 79,2
Industri HT VP (15% NG) Statsbudget (mio. DKK) -1 -1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2

Industri HT VP (15% NG) Enhedsomkostning 16.872 14.115 1.789 1.813 1.803 1.772 1.729 1.683 1.639 1.594 1.549 1.501 

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

K
ap

ac
it

et
, M

W

15% reduktion af naturgaskapacitet til HT 
processer

KF: HT naturgas 15% HT naturgas red.



Elektrificering af 60% LT olie

Dette tiltag minder om det første tiltag. Her reduceres kapaciteten til lav-
temperatur processer, som benytter olie med 60% i forhold til 2020. 
Kapaciteten elektrificeres vha. varmepumper.

Det resulterer i en reduktion i det endelig energiforbrug af olie på 0,21 PJ i 
2030 ift. basisscenariet. Den korresponderende CO2 besparelse er 0,02 
mio. ton i 2030 ift. Basisscenariet. 
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Tiltag Post Over perioden NPV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Industri LT VP (60% Olie) CO2-reduktion (mio. ton) 0 0,03 -0,01 -0,01 -0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Industri LT VP (60% Olie) Omkostning (mio. DKK) -31 -22 4,0 2,9 1,3 -0,3 -1,9 -3,6 -5,3 -7,3 -9,4 -11,7
Industri LT VP (60% Olie) Statsbudget (mio. DKK) -2 -1 0,3 0,2 0,1 -0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7

Industri LT VP (60% Olie) Enhedsomkostning -6.884 -5.703 - 463 - 516 - 466 - 1.567 - 614 - 608 - 624 - 647 - 674 - 704 
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Elektrificering af 30% MT olie

Dette tiltag omfatter en 30% reduktion af oliekapacitet til middel-
temperaturprocesser i forhold til 2020. Kapaciteten elektrificeres vha. 
varmepumper.

Det resulterer i en reduktion i det endelig energiforbrug af olie på 0,19 PJ i 
2030 ift. basisscenariet. Den korresponderende CO2 besparelse er 0,02 
mio. ton i 2030 ift. Basisscenariet. 

Ved en 50% reduktion af MT kapacitet er det nødvendig at forcere 97 MW 
af kapaciteten ud af drift i løbet af de sidste fire år i perioden. 
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Tiltag Post Over perioden NPV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Industri MT VP (30% Olie) CO2-reduktion (mio. ton) 0 0,04 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Industri MT VP (30% Olie) Omkostning (mio. DKK) -13 -10 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9 -1,5 -2,2 -3,0 -4,1
Industri MT VP (30% Olie) Statsbudget (mio. DKK) -2 -1 0,1 0,1 -0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5

Industri MT VP (30% Olie) Enhedsomkostning -1.443 -1.139 21 - 19 - 220 - 110 - 113 - 136 - 165 - 198 - 233 - 270 
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Elektrificering af 25% HT olie

I dette tiltag reduceres oliekapaciteten til høj-temperaturprocesser med 
15%. Kapaciteten elektrificeres vha. elkedler. 

Det resulterer i en reduktion i det endelig energiforbrug af olie på 0,1 PJ i 
2030 ift. basisscenariet. Den korresponderende CO2 besparelse er 0,01 
mio. ton i 2030 ift. Basisscenariet. 
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Tiltag Post Over perioden NPV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Industri HT VP (15% Olie) CO2-reduktion (mio. ton) 0 0,0 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Industri HT VP (15% Olie) Omkostning (mio. DKK) 8 6 -1,1 -0,4 0,1 0,6 1,0 1,3 1,6 1,7 1,8 1,7
Industri HT VP (15% Olie) Statsbudget (mio. DKK) -0 -0 0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

Industri HT VP (15% Olie) Enhedsomkostning 4.134 3.515 552 473 534 473 448 413 374 333 289 244 
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Biogas

• I KF21 indgår en biogasproduktion (direkte og 
opgraderet) på i alt 50 PJ, mens det samlede gasforbrug 
estimeres til 68 PJ, ekskl. gasfobrug i forbindelse med 
udvinding af naturgas i Nordsøen.

• Hvis alle tiltag beskrevet i denne analyse gennemføres, 
reduceres det samlede gasforbrug, ekskl. Nordsøen, til 
62 PJ. Dette inkluderer:
– Udfasning af 9 PJ indenfor bygninger
– Udfasning af 10 PJ indenfor industrien
– Forøgelse af 10 PJ indenfor industrien (udfasning af kul)
– Forøgelse af 2 PJ indenfor transport

• I alt er der et potential for yderligere grøn gas til 
fortrængning af naturgasforbrug på 11 PJ, hvoraf 5 PJ 
antages forsynet via metanisering af naturgas. De 
resterende 6 PJ estimeres at kunne dækkes via 
yderligere biogasproduktion, hvilket fører til en CO2-
reduktion på 0,34 Mton/år.
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Yderligere genanvendelse af plast

• Et bredt flertal i folketinget indgik den 16. juni 2020 en politisk aftale, ”Klima-
plan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Med aftalen udtrykkes en 
vision om at 80 pct. af dansk plast skal udsorteres fra forbrændingen i 2030.

• I de fremskrivninger der ligger til grund for KPF1 indregnes der en reduktion i det 
fossile kulstofindhold på knap 50% (fra 375 kg CO2/ton affald til 200 kg CO2/ton 
affald).

• Som et tiltag indregnes yderligere udsortering og genanvendelse af plast så der 
opnås en samlet reduktion på 60% i 2030 sammenlignet med 2020.

• En indsats for mere effektiv genanvendelse vil være en kombination af krav til 
plastindustrien, bedre udsortering og bedre genanvendelseteknologi. 

• Som reference for økonomiberegningen antages forgasning/pyrolyse af plast-
reject samt eventuelt deponi af plast-char til en samlet omkostning på 1000 
kr/ton CO2
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Forgasning/pyrolyse af reject-plast
Kilde:Pyroliq 2019: Pyrolysis and Liquefaction of Biomass and Wastes, Anja Oasmaa VTT
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Forgasning/pyrolyse af plast
Kilde:Pyroliq 2019: Pyrolysis and Liquefaction of Biomass and Wastes, Anja Oasmaa VTT
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Ekstraslides
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Gentages for alle 
år 2016-2030 for 
et givet brændsel 

Industri: Modellen

For at estimere energiforbrug, omkostninger og emissioner for LT, MT og HT processerne er der opbygget en model. 
Formålet med modellen er at estimere aldersfordelingen af kapaciteten for hvert brændsel og temperaturniveau og 
estimere bestandsudviklingen i forskellige scenarier. Aldersfordelingen af kapaciteten har betydning for de totale 
omkostninger da alderen påvirker investeringsomkostninger samt D&V omkostninger. Derudover har alderen af et 
anlæg betydning for effektivitet, hvilket påvirker brændselsforbrug og emissioner. 

Input: Modellen tager udgangspunkt i en fremskrivning af den nødvendig kapacitet inden for hver kombination af 
kategori og brændsel. Da der er fem brændsler og fem kategorier, er der 25 forløb, som kan justeres i scenarierne. 
Tiltagene påvirker forløbene for naturgas, olie og elektricitet/omgivelsesvarme for LT, MT og HT.

Metode: For hvert år vurderer modellen, hvor stor andel af den tilgængelige kapacitet har nået dets levetiden og 
derved nedlægges. Nedlæggelse af gammel kapacitet er baseret på en normalfordeling centreret omkring den 
specifikke teknologis gennemsnitlig levetid og med en spredning på to år. 

Derefter justerer modellen den totale kapacitet i det pågældende år, så det passer med det analyserede tiltag. Her 
har modellen to muligheder: 

• Hvis den totale kapacitet er for lav, investeres i ny kapacitet. 

• Hvis den totale kapacitet er for høj, nedlægges den ældste kapacitet, selvom det ikke er udtjent. Annuiteter for 
investeringsomkostninger for disse fortsættes. 

Når aldersfordelingen for et givet år er bestemt, er det muligt at beregne annuiteter for investeringer, D&V, 
brændselsforbrug og emissioner 
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Nedlæggelse af udtjent 
kapacitet

Tilpasning af den totale 
kapacitet til ønsket forløb

Beregning af 
omkostninger og 

emissioner

Input:
Forløb for hvert brændsel 

og hver kategori

Output:
Totale omkostninger og 
emissioner pr. år og pr. 

brændsel

Beregning af 
aldersfordeling i 

udgangspunkt for hvert 
brændsel og kategori



Bygninger: Modellen
Til estimeringer af omkostninger og emissioner er der opbygget en model, som estimerer aldersfordelingen af 
bestanden for hver opvarmningsform. Alderen på et specifik anlæg har betydning for 
investeringsomkostningerne, effektiviteten, og D&V omkostninger. Nyere anlæg er generelt billigere og bruger 
mindre brændsel, mens ældre anlæg er dyrere i drift og har højere emissioner. 

Input: Modellens input er en fremskrivning af antallet af boligenheder med hver opvarmningsform for periode 
2020-2030. Tiltagene påvirker forløbene for antallet af naturgasfyr, oliefyr og luft-vand varmepumper.
Der er to typer boligenheder: enkeltstående bygninger og etageboliger. 

Metode: Først og fremmest opdeles antallet af boliger for hver opvarmningsform i to kategorier: enekltstående
bygninger og og etageboliger, da omkostningerne er væsentlig forskellige i de to grupperinger. Opdelingen 
udføres baseret på data fra Danmark Statistik. Derefter estimerer modellen en aldersfordeling for den 
eksisterende bestand for hver opvarmningsform. Det antages, at anlæggene er etableret ligeligt fordelt over en 
periode før 2020 svarende til levetiden for den specifikke teknologi. 
For hvert år i perioden 2020-2030 estimeres, hvor mange udtjente anlæg, der nedlægges. Dette gøres vha. en 
normalfordelingen med middelværdi lig teknologiens levetid og en spredning på to år. Efter gamle anlæg er 
nedlagt, investeres i nye anlæg. Forceret udskiftning kan være nødvendig, hvis antallet af eksempelvis 
naturgasfyr skal reduceres, hurtigere en levetiden tilsiger.
Derefter beregnes omkostninger og emissioner. Investeringsomkostningerne udtrykkes som annuiteter, med 
rente på 3,5% og løbetid over den gennemsnitlige levetid for teknologien. 

Forudsætninger:
Der tages udgangspunkt i data fra Energistyrelsen Teknologikatalog for al data relateret til teknologierne. En 
effektivisering af varmebehovet på -0,28% er inkluderet. 
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Gentages for alle år 
2020-2030 for en givet 
opvarmningsform

Nedlæggelse af udtjente 
anlæg

Tilpasning af antal anlæg 
til ønsket forløb

Beregning af 
omkostninger og 

emissioner

Input:
Forløb for hver 

opvarmningsform

Output:
Totale omkostninger og 

emissioner pr. år og 
opvarmningsform

Beregning af 
aldersfordeling i 

udgangspunkt for 
opvarmningsform



Landbrug baseline

46


