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Forord 

Regeringen har i juni 2005 fremlagt ”Energistrategi 2025”1, som følger op på den 
energipolitiske aftale af 29. marts 2004. 

Med denne sammenfattende baggrundsrapport er det søgt at give et overblik over 
de vurderinger, forudsætninger og analyser, der har indgået i arbejdet med energi-
strategien. Forud er gået en proces, som har involveret en række aktører, og som
blandt andet har omfattet to workshops og et samlet midtvejsseminar i november
2004. 

Ud over den sammenfattende baggrundsrapport er der udarbejdet en række bilags-
rapporter, som kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. En liste over disse bi-
lagsrapporter findes bagerst i denne rapport. 

 

                                                 
1 Energistrategi 2025 – Perspektiver frem mod 2025 og oplæg til handlingsplan for den fremtidige 
el-infrastruktur, juni 2025. 
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Indledning 

En stabil, sikker, økonomisk effektiv og miljømæssig forsvarlig energiforsyning er 
afgørende for ethvert velfærdssamfund, således også for det danske. Den danske 
energisektor er i dag meget robust. Det skyldes bl.a., at det danske energiforbrug er 
baseret på en meget bred vifte af energikilder, samt at de danske forsyningssyste-
mer er tæt forbundet med omverdenen. 

Udviklingen af ny teknologi inden for energiforsyning og -forbrug har skabt en 
milliardeksport og et betydeligt antal arbejdspladser, især i vindmølleindustrien. 
Danmark er desuden i disse år selvforsynende med olie og naturgas - endda med et 
overskud, der eksporteres. Den danske energisektor er en del af de internationale 
energimarkeder. Kul og olie handles på globale konkurrencemarkeder. På de euro-
pæiske markeder for el og naturgas er rammerne sat således, at frie markeder også 
kan udvikle sig her. I Norden har vi et af verdens mest effektive markeder for 
grænseoverskridende handel med el. 

Olieprisen har det seneste års tid ligget på et relativt højt niveau, hvilket har skabt 
bekymring for en på længere sigt stigende afhængighed af importerede energires-
sourcer til høje priser. Bl.a. har EU-Kommissionen sat fokus på forsyningssikker-
heden med den såkaldte Grønbog fra 2001 om en europæisk strategi for forsy-
ningssikkerhed. 

De globale klimaforandringer er den største miljømæssige udfordring, som energi-
sektoren står overfor. Hovedparten af de drivhusgasser, som mennesker forårsager 
udledningen af, stammer fra anvendelse af kul, olie og naturgas. Kyoto-Protokollen 
er nu trådt i kraft, og i EU er der med CO2- kvotesystemet taget et stort skridt for at 
efterleve vores fælles forpligtelse i forhold til protokollen. 

Levetiden for mange investeringer i energisektoren er ofte 30 år eller mere. Det 
betyder, at de investeringsmæssige beslutninger, der tages frem mod 2025, vil få 
stor betydning for udviklingen helt frem til midten af århundredet. 

Samtidig er der en betydelig fokus på energisektorens potentiale for at bidrage til 
økonomisk vækst og velfærd. Det handler blandt andet om at udnytte de erhvervs-
mæssige perspektiver i forbindelse med udvikling af nye energiteknologier og 
-systemer og den forskningsindsats, dette kræver, ligesom det handler om konkur-
rencedygtige energipriser for dansk erhvervsliv. 
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DEL 1: Overordnede udfordringer og perspektiver 
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1. Hovedudfordringer for dansk energiforsyning 

Dansk energiforsyning står over for en række udfordringer i de kommende årtier 
med henblik på at sikre energi til stabile og konkurrencedygtige priser, samtidig 
med at hensynet til forsyningssikkerhed og miljø varetages. Fundamentet er til ste-
de med en velfungerende infrastruktur, en diversificeret energiforsyning, en høj 
energieffektivitet og en række danske styrkepositioner inden for ny viden og tekno-
logi til energisektoren. 

Neden for skitseres de vigtigste udfordringer og indsatsområder. 

1.1. Udfordringer 

Konkurrence, omkostningseffektivitet og forbrugerhensyn 

Konkurrencen på energimarkederne skal sikre energiforbrugerne så lave energipri-
ser som muligt. Effektiv konkurrence forudsætter velfungerende konkurrencemar-
keder, som tilstræbes gennem åbning af markederne, øget prisgennemskuelighed 
for slutbrugeren samt forbedrede muligheder for grænseoverskridende handel med 
gas og elektricitet. 

Det er en forudsætning for fri handel med el og gas inden for hele EU, at transmis-
sionsforbindelserne mellem de enkelte lande og regioner er tilstrækkeligt udbygge-
de. En veludbygget infrastruktur er af væsentlig betydning for såvel graden af kon-
kurrence som for forsyningssikkerheden. Det bliver en udfordring at sikre ensartet 
og parallel udvikling af el- og gasmarkederne EU-medlemslandene imellem. Det er 
således hensigtsmæssigt, at der sker en høj grad af harmonisering af reguleringen. 

I en årrække fremover må der forventes at ske en fortsat betydelig markedskoncen-
tration på el- og gasmarkederne i Europa. Markedskoncentration med etablering af 
store selskaber kan være nødvendig i forblindelse med opbygningen af en effektiv 
sektor for at udnytte stordriftsfordele. Det bliver dog en væsentlig opgave at mod-
virke tendenser til opbygning af monopoler og udøvelse af markedsmagt på disse 
markeder. Det skal sikres, at den gennemførte liberalisering medfører en tilstrække-
lig effektiv konkurrence, og at de forventede effektiviseringsgevinster realiseres til 
gavn for forbrugerne. 

Der er behov for at videreudvikle metoder til at overvåge og besvare disse spørgs-
mål i de kommende år. Hensynet til forsyningssikkerhed og miljø vil potentielt 
kunne kræve væsentlige investeringer ud over, hvad der på kort sigt er kommercielt 
rentabelt. Et særligt hensyn vil i disse tilfælde være, at den nødvendige indsats til-
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rettelægges så omkostningseffektivt som muligt, herunder med anvendelse af mar-
kedsorienterede virkemidler. 

Forsyningssikkerhed 

Frem til 2025 vil der være et stort globalt udbud af energiressourcer at vælge imel-
lem, og disse handles på konkurrenceprægede globale eller regionale markeder. 
Samtidig investeres der allerede nu betydelige økonomiske ressourcer i forskning i 
ny teknologi, der kan effektivisere anvendelsen af ressourcerne, samt forskning i 
teknologi, der kan udnytte andre mere miljøvenlige ressourcer. 

Udviklingen i energiforsyningen frem til 2025 kan imidlertid risikere at blive præ-
get af et oliemarked, der er under konstant pres på grund af økonomisk vækst, sti-
gende efterspørgsel og politisk ustabilitet i flere af de største producentlande. Des-
uden vil koncentrationen af de nu kendte reserver være fordelt på stadig færre lan-
de, der dermed får mulighed for at kunne påvirke det samlede produktionsniveau 
og dermed prisen. 

Politisk ustabilitet i først og fremmest Mellemøsten medfører, at der allerede i dag 
betales en risikopræmie i forbindelse med investeringer i ny produktionskapacitet, 
rørledninger, udskibningshavne og anden nødvendig infrastruktur. I fremtiden kan 
der endvidere tænkes politisk motiverede begrænsninger i mulighederne for at gen-
nemføre investeringer i denne region. Et lavere niveau for investeringer, end mar-
kedet under andre omstændigheder ville tilsige, kan resultere i højere og mere usta-
bile oliepriser. Ustabile oliepriser kan desuden forventes at påvirke prisen på andre 
ressourcer som naturgas, kul og måske også visse former for biomasse. Danmark er 
relativt godt rustet til at imødegå ustabile energipriser. En væsentlig udfordring 
bliver at sikre dansk økonomi endnu bedre over for ændringer og uro på de interna-
tionale energimarkeder. 

Vurderinger af udviklingen på et 20 års sigt er behæftet med en meget betydelig 
usikkerhed. Det gælder både ressourcer og teknologi samt politiske og økonomiske 
rammevilkår. Ikke desto mindre kan det i nogle sammenhænge være relevant at 
anlægge en endnu længere tidshorisont. I forhold til forskning og udvikling af nye 
energiteknologier, der på sigt kan erstatte de fossile brændsler, er det i en række 
tilfælde vurderingen i dag, at der må anlægges et endnu længere tidsperspektiv, før 
disse teknologier er markedsmodne. 

Danmark ventes fortsat at være selvforsynende med både olie og naturgas fra 
Nordsøen indtil i hvert tilfælde 2013. Især for olie er der endvidere gode mulighe-
der for at forlænge perioden med selvforsyning helt frem til 2025. Den danske for-
syningssituation forventes ikke påvirket af, at selvforsyningsgraden på et tidspunkt 
vil falde. En situation med selvforsyning er først og fremmest en nationaløkono-
misk gevinst. 
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Et særligt aspekt er den daglige - tekniske - forsyningssikkerhed i den lednings-
bundne energiforsyning: el, gas og varme. Opretholdelse af forsyningssikkerheden 
på det liberaliserede elmarked vurderes aktuelt at være det væsentligste spørgsmål. 
Naturgasforsyningen forventes at få en stigende betydning i de kommende år, ikke 
mindst til elproduktion. Det vil naturligt sætte øget fokus på den langsigtede forsy-
ningssikkerhed for naturgas, behovet for udbygning af naturgasinfrastrukturen og 
naturgasmarkedets effektivitet. Naturgas handles på mere regionale markeder end 
olie, men der er et potentiale for stigende international handel med naturgas i fly-
dende form (LNG), der vil kunne bidrage til forsyningssikkerheden. 

Miljø 

Den globale opvarmning er et væsentligt problem. Energi- og transportsektoren 
udleder hovedparten af de drivhusgasser, der bidrager til globale klimaforandrin-
ger. Derfor må energisektoren forventes fortsat at skulle levere væsentlige bidrag til 
den samlede klimaindsats. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de investerin-
ger, der foretages i energisektoren frem mod 2025, vil have indflydelse på de lang-
sigtede udledninger af drivhusgasser længe efter 2025. Blandt andre IEA peger på, 
at det vil være af afgørende betydning, at vejen banes for udvikling og introduktion 
af nye mere effektive teknologier og teknologier baseret på vedvarende energi. 

Ved forbrænding af både fossile brændsler og biobrændsler dannes der svovldioxid 
og kvælstofoxider. Begge stoffer giver skader på helbred og miljø. Svovldioxid-
emissionen er allerede i dag nedbragt til under 50.000 tons/år, mens emissionen af 
kvælstofoxider ligger på ca. 200.000 tons. Internationalt har Danmark forpligtet sig 
til at nedbringe svovldioxid-emissionen til 55.000 tons i år 2010 og kvælstofoxid-
emissionen til 127.000 tons i år 2010. Det er således en væsentlig udfordring at få 
nedbragt emissionen af kvælstofoxider frem mod 2010.  

Erhvervsperspektiver 

Dansk erhvervsliv har i dag en stærk position inden for flere energiteknologier. 
Både virksomheder og forskningsinstitutioner besidder en betydelig kompetence, 
der er omsat i eksport og arbejdspladser, foruden at den bidrager til en effektiv 
dansk energiforsyning. 

Energipolitikken bør også fremover tilrettelægges ud fra et hensyn til, at de er-
hvervsmæssige muligheder udnyttes bedst muligt. Det gælder ikke mindst i forbin-
delse med prioriteringen af de betydelige offentlige ressourcer, der anvendes til at 
støtte forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Der vurderes 
at være betydelige erhvervsmæssige perspektiver knyttet til de stadigt skærpede 
miljøkrav på globalt plan samt en forventet bevægelse væk fra olie og andre fossile 
energiressourcer over mod andre energikilder og mere energieffektive teknologier. 



 

                        11 

1.2. Indsatsområder 

Elmarkedet 

I det liberaliserede elmarked fremstår opretholdelsen af forsyningssikkerheden som 
et samspil mellem uafhængige parter, nemlig netselskaberne, der har ansvaret for at 
udbygge og drive nettene, den systemansvarlige virksomhed og eltransmissionen 
og så elproduktionsselskaberne, der investerer i produktionskapaciteten. Der er 
således ikke længere én myndighed, der har overblikket over el-markedet og kan 
beslutte den nødvendige udbygning med henblik på at opretholde forsyningssik-
kerheden. Udfordringen ligger i at sikre, at rammerne for dette system giver en 
stabil udvikling af elsystemet, der også tilgodeser hensynet til forsyningssikkerhed. 

Det har vist sig, at liberaliseringen af el-markedet medvirker til at øge effektiviteten 
i sektoren og dermed begrænse overkapacitet. Med begrænsningen i overkapacitet 
reduceres imidlertid også på sigt reservekapaciteten i elsystemerne ganske væsent-
ligt i forhold til i dag. Dertil kommer, at analyser af incitamenterne til at foretage 
investeringer i ny kapacitet viser, at investorer, afhængig af de konkrete forhold, 
kan have fordel af at udskyde investeringerne indtil priserne stiger, eller til eventu-
elle usikkerheder er bragt af vejen. 

Dette indebærer, at forsyningssikkerheden reduceres, og at der kan opstå situatio-
ner, hvor det kan blive vanskeligt at efterkomme efterspørgslen efter el i spidslast-
perioder. Det er således vigtigt at analysere dels virkningen for forsyningssikkerhe-
den af en lavere reserveeffektmargen i det nordiske elsystem og dels incitamenter 
for investorer til at investere i ny kapacitet og herunder, hvilke faktorer der kan 
påvirke beslutningerne hos investorerne. På grundlag heraf bør det overvejes, hvor-
ledes rammerne for markedet kan tilrettelægges med henblik på at skabe stabile 
vilkår for nyinvesteringer i kapacitet. 

Det er også muligt at øge forsyningssikkerheden ved at etablere flere elforbindelser 
og fremme et mere fleksibelt, prisfølsomt elforbrug. Også elbesparelsers betydning 
for forsyningssikkerheden skal vurderes nærmere. Ny teknologi giver mulighed for, 
at forbruget mere aktivt end hidtil inddrages i balanceringen af elsystemet. Det vil 
være en udfordring for systemansvaret at tilrettelægge systemdriften på en sådan 
måde, at disse muligheder kan inddrages aktivt i en effektiv driftsplanlægning. 

De fleste forsyningsafbrydelser skyldes fejl i distributionsnettet. En undtagelse her-
fra var dog de store forsyningsafbrydelser i Vestdanmark i 1998 og i Østdanmark i 
2003. Der er derfor også behov for at tage stilling til netselskabernes incitament til 
at vedligeholde og forstærke distributionsnettet tilstrækkeligt. I analysen af hvilke 
virkemidler der kan tages i anvendelse for at imødegå en eventuelt forringet forsy-
ningssikkerhed, skal der tages hensyn til, hvilke øvrige konsekvenser det har for 
især miljø og økonomi. 
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Udbygning af eltransmissionsnettet 

Arbejdet med en handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur frem mod 2010 
omfatter større nye transmissionsforbindelser i Danmark, herunder elektrisk for-
bindelse imellem landsdelene og en eventuel videre fremføring af 400 kV- og/eller 
132/150 kVnettet - som følge af eksempelvis nettilslutning af havvindmølleparker, 
samt forstærkning og nyanlæg af udlandsforbindelser. 

I vurderingen af behovet for fremtidens infrastruktur skal der tages hensyn til 4 
overordnede kriterier: Samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed/beredskab, miljø 
(herunder indpasning af vedvarende energi samt landskabelige hensyn) og elmar-
kedets funktion. Investeringer i infrastruktur har meget langsigtede konsekvenser. 
Grundlaget for beslutninger om disse bliver derfor bedre, jo mere sikkert de lang-
sigtede rammevilkår kan vurderes. Kravene til elsystemet er afgørende for, hvilken 
infrastrukturudbygning der vil være mest hensigtsmæssig. Det er i den forbindelse 
specielt vigtigt, hvilke krav der vil blive stillet til elsystemet med hensyn til en fort-
sat udbygning med havvindmølleparker og med hensyn til behov for eludveksling 
med nabolandene. 

Udbygningen med vindkraft og lokalt placerede kraftvarmeenheder samt det libera-
liserede elmarked har ændret kravene til elsystemet markant og stiller allerede i dag 
nye krav til elforsyningens infrastruktur. Infrastrukturen skal løbende tilpasses dis-
se nye krav af hensyn til forsyningssikkerhed, beredskab, marked og miljø. Når 
transmissionsnettet forstærkes, sker det med tekniske løsninger, der har 30-40 års 
levetid. Det er derfor vigtigt, at disse forstærkninger er robuste over for alternative 
udviklinger. Problemstillingen skal ses i sammenhæng med, at det tager lang tid fra 
beslutning til idriftsættelse af et nyt anlæg. 

Udbygningen af vindkraften er formentlig den største udfordring set i forhold til en 
infrastrukturplan, der rækker frem til 2025. I en foreløbig langsigtet basisfrem-
skrivning vurderes vindkraftproduktionen at stige til et niveau svarende til omkring 
29 % af elforbruget i 2025, fra et niveau svarende til omkring 18 % i 2004. Vind-
kraftproduktionen i 2025 kan imidlertid godt afvige væsentligt fra denne vurdering 
afhængig af udviklingen i møllernes økonomi og de politiske beslutninger. Det 
forventes, at den fremtidige vindkraftudbygning primært vil finde sted på havet, 
mens vindkraftkapaciteten på land forventes nogenlunde fastholdt på det nuværen-
de niveau. 

EU har med markedsdirektivet om det indre marked for elektricitet påtaget sig at 
være en væsentlig drivkraft bag udviklingen af det europæiske el-marked. Derfor er 
det også vigtigt for Kommissionen at sikre, at den nødvendige transportkapacitet er 
til stede imellem landene. EU har gennem TransEuropean Network, TEN, priorite-
ret en række forbindelser, der bør forstærkes. En del af disse berører Danmark. Det 
er Skagerrak 4, forbindelsen fra Vestdanmark til Tyskland og Storebæltsforbindel-
sen. 
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I Norden er der udført samlede analyser af udbygningsbehovet i det nordiske mar-
ked. Det har ført til de såkaldte ”5 prioriterede snit”, der nu undergår bilaterale ud-
redninger med henblik på at etablere et beslutningsgrundlag. Skagerrak 4 og Store-
bæltsforbindelsen indgår også iblandt disse 5 prioriterede snit. 

Sammenkoblingen med nabolandenes net gør det muligt at dele reservekapacitet 
med nabosystemerne, så der både kan opnås bedre forsyningssikkerhed og bedre 
driftsøkonomi igennem samhandel. Sammenkoblingen betyder, at Danmark er af-
hængig af elforsyningen i naboområderne. Afhængigheden er både teknisk og afta-
lemæssig. Det er i sidste ende en politisk vurdering, i hvilket omfang Danmark skal 
være afhængig af udlandet på elområdet. Vurderingen indebærer en afvejning mel-
lem forsyningssikkerhed og økonomi, der skal belyses nærmere, og som vil have 
konsekvenser for behovet for netudbygning. 

Varme 

Fjernvarmeforsyningen kan ikke underlægges samme grad af konkurrence som el- 
og gasforsyningen, da der er tale om mere lokale net. Fjernvarmen er derfor regule-
ret af hvile-i-sig-selv prisbestemmelser med adgang til at indregne nødvendige om-
kostninger i varmeprisen. Det vil i lyset af den mere begrænsede konkurrence være 
en udfordring at sikre en vedvarende indsats for at tilrettelægge forsyningen så om-
kostningseffektivt som muligt. 

Herunder vil det være vigtigt at sikre en hensigtsmæssig langsigtet tilpasning til 
nye miljøkrav, udvikling af nye teknologier, ændrede energipriser etc. På længere 
sigt vil blandt andet den øgede isoleringsstandard i nybyggeri og ved bygningsre-
novering kunne ændre betingelserne for varmeforsyningen. Individuelle opvarm-
ningsformer, såsom fx eldrevne varmepumper, vil få en relativt bedre samfunds-
økonomisk rentabilitet. 

Af væsentlig betydning for de privatøkonomiske incitamenter i varmeforsyningen 
er afgifterne og CO2-kvotereguleringen. Det er derfor vigtigt, at disse økonomiske 
virkemidler giver de ønskede incitamenter i forhold til de politiske målsætninger. 
Udfordringerne og de forskellige indsatsområder er nærmere beskrevet i det såkald-
te Idékatalog fra Energistyrelsen og Konkurrencestyrelsen (2004). Med udgangs-
punkt heri vil nogle af indsatsområderne på kortere sigt kunne være at: 

• fremme effektiviseringen ved at støtte op om tiltag til øget gennemsigtighed i 
fjernvarmesektoren 

• sikre, at varmeforsyningen af nye boligområder sker på en hensigtsmæssig 
måde i lyset af det kommende bygningsreglement med strammede krav til 
bygningernes energiforbrug. 
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Desuden analyseres muligheden for at tilpasse afgiftsforholdene således, at eldrev-
ne varmepumper og elpatroner kan anvendes til fjernvarmeproduktion i det om-
fang, det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Store varmepumper og elpatro-
ner med gode reguleringsegenskaber vil også kunne bidrage til en øget fleksibilitet 
i elsystemet. 

Forskning og udvikling 

Når fremtidens voksende globale behov for energi skal imødekommes, er der be-
hov for, at det sker på et bæredygtigt grundlag. Der vil desuden være et øget globalt 
fokus på at sikre forsyningssikkerheden i mere bred forstand gennem diversifice-
ring af energikilder, leverandører og teknologier. Sammenlignet med dagens ener-
gisystem har det fremtidige energisystem derfor behov for teknologiske landvin-
dinger inden for såvel produktion som forbrug. 

Målrettet forskning og udvikling med efterfølgende demonstration og markeds-
modning er derfor helt central for at opnå de ønskede valgmuligheder og resultater 
i fremtidens energipolitik. Samtidig udgør udvikling og produktion af energitekno-
logi et væsentligt vækstområde for erhvervslivet - ikke mindst dansk erhvervsliv. 
Danmark har lovende forskning, udvikling og erhvervspotentialer på en lang række 
felter på energiområdet. 

Midlerne til forskning, udvikling og demonstration skal sikre størst mulig effekt på 
miljø og forsyningssikkerhed, positivt samspil med den internationale forsknings-
indsats samt styrkelse af danske erhvervspotentialer. Der skal findes modeller for, 
hvordan resultater fra forskning og udvikling over demonstration og markedsmod-
ning kan omsættes til produktion, eksport og arbejdspladser. 

Energiforbrug 

Besparelser i energiforbruget understøtter de generelle målsætninger i energipoli-
tikken ved at styrke forsyningssikkerheden samt reducere miljøbelastningen og 
behovet for investeringer i produktionskapacitet m.m. Perspektiverne ved alternati-
ve udviklinger i energiforbruget indgår i de samlede analyser, der er lavet til den 
langsigtede energistrategi. Mulighederne for initiativer, der fremmer energibespa-
relser, er beskrevet i et særskilt oplæg til energispareplan, som regeringen offent-
liggjorde ultimo 2004.  

Transport 

Transportsektoren vil frem til 2025 fylde en stadig større del af landets samlede 
energiforbrug og ikke mindst olieforbrug. Til grundlag for en vurdering af det 
fremtidige transportenergiforbrug har Energistyrelsen hos Teknologisk Institut fået 
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foretaget en udredning vedrørende perspektiver for den teknologiske udvikling af 
motorer mv. til brug i vejtransporten. 

Konklusioner fra denne udredning peger på, at der fortsat er væsentlige muligheder 
for at forbedre benzin- og dieselbilernes energieffektivitet. Denne udvikling styrkes 
først og fremmest gennem fortsatte stramninger af reguleringen bl.a. i EU. På kor-
tere sigt synes der ikke at være oplagte alternative teknologier eller brændsler, der 
vil kunne blive konkurrencedygtige i forhold til forbrændingsmotoren drevet af 
benzin eller diesel. 

Derimod er der vigtige perspektiver i at udvikle og billiggøre sådanne alternativer. 
Bioethanol, potentielt naturgas og på sigt brint/brændselsceller vurderes at være 
lovende muligheder. Mulighederne for via nye teknologier at koble el- og varme-
produktion med produktion af transportbrændsler åbner potentielt nye perspektiver, 
der skal analyseres nærmere. 

Afgifter og CO2-kvoter 

Udviklingen af energi- og CO2-afgiftssystemet er af meget stor betydning for, hvil-
ke løsninger der investeres i i energisektoren. Skatteministeren har nedsat et ud-
valg, der nærmere skal analysere det nuværende system og foreslå forenklinger og 
forbedringer. Det vil blandt andet ske i lyset af energipolitiske hensyn. Udvalget 
skal også analysere sammenhængen mellem afgifts- og CO2-kvotesystemet. CO2-
kvoterne spiller en vigtig rolle på energiområdet, først og fremmest som et mar-
kedsorienteret og omkostningseffektivt virkemiddel til at nå de klimapolitiske mål-
sætninger. Systemet kan dog også have andre energipolitiske konsekvenser, herun-
der på elforsyningssikkerheden. Disse forhold vil indgå i det fremtidige arbejde 
med kvotesystemets udvikling. 
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2. Perspektiver for de globale rammer 

2.1 Ressourcer 

Den globale ressourcesituation 

Internationale opgørelser viser betydelige globale forekomster af såvel kul, som 
olie og naturgas. Det står klart, at produktionen af olie og naturgas i de kommende 
årtier vil koncentreres i stadig færre lande. Flere af de lande, der i dag og fremover 
vil blive de største producenter, er politisk ustabile eller ligger i politisk ustabile 
regioner. Denne udvikling kan få økonomiske og politiske konsekvenser. 

Ressourcer og forbrug 

I et business-as-usual scenarie for fremtiden, dvs. uden politisk indgriben, forventer 
Det Internationale Energiagentur, IEA, i sin seneste vurdering af fremtidens ener-
gibehov en stigning i det globale energiforbrug på 1,7 % p.a. frem mod 2030. Det 
vil indebære et globalt energiforbrug i 2030, der er næsten 60 % større end i dag. 
Hovedparten forventes i IEA’s fremskrivning dækket af fossile brændsler, og der-
med forventes en næsten tilsvarende stigning i de globale CO2-udledninger. 
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Figur 2.1: Det globale energiforbrug fra 1970-2000, samt fremskrivning af efterspørgslen 
fra 2000 til 2030. (*omfatter bl.a. biomasse, affald, geotermisk-, vind- og solenergi) 
Kilde: IEA, World Energy Outlook 2004. 
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I det globale energiforbrug indgår flere forskellige brændselstyper fra animalsk 
gødning til kernekraft. De såkaldt primære energiformer som olie, naturgas, kul, 
kernekraft og vandkraft handles kommercielt, og derfor er forbruget af disse ener-
giformer forholdsvis veldokumenteret, mens det ikke er tilfældet for en række an-
dre energiformer. Fordelingen er vist på figur 2.1. 

Olieressourcer, produktion og forbrug 

I de kommende årtier forventes olien fortsat at dække den største andel af energi-
forbruget, og den globale økonomi vil være afhængig af olieudbud og oliepriser. 
En afhængighed som blev tydelig gennem oliekriserne i 1970’erne og begyndelsen 
af 1980’erne, og som siden er forøget i takt med, at nye, stærke økonomier som 
eksempelvis Kina øger olieforbruget væsentligt.  

IEA forventer, at den globale olieefterspørgsel frem mod 2030 vil stige med 1,6 % 
p.a. Væksten i efterspørgslen ventes at blive størst i udviklingslandene, og stignin-
gen vil primært være knyttet til et øget transportbehov. 

I fremtiden forventes der at blive endnu større geografiske forskelle imellem de 
lande, der forbruger olien, og de lande, der producerer olie. En geopolitisk udvik-
ling som allerede nu ses illustreret ved lokaliseringen af kendte reserver. Situatio-
nen er nu, at Europa og Nordamerika producerer ca. 25 % af verdens olie, mens 
Mellemøsten producerer godt 30 % af verdens olie. Derimod er under 10 % af ver-
dens kendte reserver lokaliseret i Europa og Nordamerika, mens ca. 60 % af ver-
dens kendte reserver er lokaliseret i Mellemøsten. 
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Figur 2.2: Verdens oliereserver, -produktion og -forbrug, regionalt fordelt. Verdens olie-
reserver opgøres til 1148 mia. tønder i 2003, mens verdens olieproduktion og -forbrug 
udgjorde ca. 27 mia. tønder i 2003. 

Kilde: BP Statistical Review of World Energy, June 2004. 

Verdens kendte reserver er opgjort til mere end 1000 mia. tønder olie, hvilket vil 
sige, at den nuværende produktion på omkring 80 mio. tønder/dag ville kunne op-
retholdes i mere end 30 år. 

De historiske data fra diverse kendte oliefelter dokumenterer, at et felts olieproduk-
tion typisk vil toppe for derefter at falde, og at produktionsfaldet vil kunne mind-
skes, hvis olieindvindingsmekanismerne løbende ændres og udvikles. Typisk kræ-
ves der derfor fortsatte investeringer for at kunne opretholde en produktion fra 
kendte reserver. 

Økonomisk vækst, olieefterspørgsel og forventninger til fremtidig produktion 

Ifølge referencescenariet i IEA’s World Energy Outlook, 2004 vil den globale olie-
efterspørgsel fortsat være stigende. Der forventes et fald i OECD-landenes andel af 
verdens olieforbrug fra 59 % i 2002 til 47 % i 2030, mens der forudses en større 
vækst i Asien. Fra 2030 skal der således ifølge IEA’s fremskrivning produceres 
121,3 millioner tønder/dag for at følge med efterspørgslen. Det indebærer, at pro-
duktionen skal stige med 1,6 % p.a. over de næste 30 år. Til sammenligning har 
væksten været 1,3 % p.a. siden 19902. 

                                                 
2 Oil and Gas journal’s hjemmeside (www.ogj.com), august 2004. 
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I IEAs World Energy Outlook 2004 er ligeledes lavet en fremskrivning af verdens 
produktion af olie frem til 2030 (figur 2.3), som afspejler den forventede olieefter-
spørgsel fra det omtalte referencescenarie. Der forventes en nedgang i OECDs pro-
duktion, og det eneste sted, hvor produktionen kan forøges markant i forhold til de 
kendte globale reserver, vurderes at være OPEC, især Mellemøsten. 
 

 
Figur: 2.3: Forventninger til udbygninger i produktionskapaciteten fra 2002 til 2030 og 
vurdering af det ”nødvendige” investeringsbehov for perioden. 

Kilde: IEA, World Energy Outlook, 2004 og World Energy Investment Outlook, 2003. 

I referencescenariet forudsættes, at olieproduktionen fra Mellemøsten forøges med 
omkring 250 % til ca. 52 mio. tønder/dag, hvilket forventes at ville kræve investe-
ringer på godt 500 mia. USD i prognoseperioden (frem til 2025) (figur 2.3). Til 
sammenligning forventes der i perioden investeret godt 600 mia. USD for at fast-
holde en produktionsprofil på 10 mio. tønder/dag i Nordamerika, hvor der i 2003 
blev produceret 13,7 mio. tønder/dag. De gennemsnitlige udbygnings- og produkti-
onsomkostninger pr. tønde olie er i Mellemøsten ca. 50% lavere end de gennem-
snitlige omkostninger i den øvrige del af verden. 

IEA anfører, at det er usikkert, om det er muligt at tiltrække investeringer på det 
forudsatte niveau til Mellemøsten, blandt andet i lyset af områdets politiske ustabi-
litet. Derfor arbejdes der i IEA's ”Restricted Middle East Oil Investment Scenario”3 
også med en alternativ fremskrivning baseret på en situation med utilstrækkelige 
investeringer i Mellemøsten. 

                                                 
3 World Energy Investment Outlook 2003 
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En anden væsentlig forudsætning for referencescenariets produktionsprofil er til-
gængeligheden af tilstrækkelige olieressourcer. Fremskrivningen i reference scena-
riet tager udgangspunkt i USGSs4 gennemsnitlige ressourceopgørelse, som indebæ-
rer, at olieproduktionen forventes at ville toppe omkring 2030. IEA har endvidere 
vurderet de alternative konsekvenser ved en endnu lavere olieressourcesituation i 
”low ressource case”, hvori det forventes, at produktionen topper inden for de næ-
ste to årtier. 

En af konsekvenserne ved IEA’s to alternative scenarier er, at produktionen ikke 
vil kunne følge med efterspørgslen. En mulig respons i de alternative scenarier er 
stigende oliepriser og derfor en lavere olieefterspørgsel i 2030. Samtidig forventes 
nedgangen i den konventionelle olieproduktion i scenarierne i nogen grad modsva-
ret af en stigende produktion fra ikke-konventionelle oliekilder så som tjæresand, 
som med højere oliepriser kan blive mere rentabelt at producere. 5 

Naturgasressourcer, produktion og forbrug 

I fremtiden forventes naturgassen at dække stadig mere af energiforbruget i blandt 
andet Europa. Globalt er efterspørgselen efter naturgas steget markant igennem de 
sidste årtier, således steg naturgassens andel af den totale globale olie- og gaspro-
duktion fra 29 % i 1980 til 39 % i 2002. IEA forventer en fordobling af naturgasef-
terspørgslen fra 2000 til 2030, bl.a. pga. en kraftig stigning i anvendelsen af natur-
gas til elproduktion. 

Den forventede efterspørgsel på naturgas frem mod 2030 kræver en kraftig i pro-
duktionsstigning, især uden for Nordamerika og Europa. I dag bliver op mod 2/3 af 
den globale naturgasproduktion anvendt i Nordamerika, Europa og Rusland til-
sammen. Nordamerika var i 2003 selvforsynende, hvorimod Europa importerede 
naturgas primært fra Rusland og i mindre grad fra Algeriet (figur 2.4). 

De kendte globale naturgasreserver er blevet fordoblet de sidste 20 år, hvilket kan 
tilskrives en intensiveret efterforskning efter naturgasressourcer som følge af det 
øgede forbrug. Opskrivningen af reserverne skyldes både nye fund og forbedrede 
indvindingsmetoder. 

                                                 
4 USGS (United States Geological Survey) ): High, Mean og low ressource case, kan ses i bilags-
rapporten ”Baggrundsrapport vedr. olie- og naturgasressourcer, Energistyrelsen, juni 2005” 
5  Tjæresand ( Oil shale) forekomster er primært lokaliseret i henholdsvis Canada og Venezuela. 
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Figur 2.4.: Verdens reserver, produktion og forbrug af naturgas regionalt fordelt. Verdens 
naturgasreserver er opgjort til 176.000 mia. m3, mens verdens naturgasproduktion og for-
brug var ca. 2.6 tm3 i 2003. 

Kilde: BP Statistical Review of World Energy, June 2004. 

Fordelingen af verdens kendte naturgasreserver viser, at to regioner rummer ho-
vedparten af naturgassen. Op imod 32 % af verdens gasreserver menes placeret i 
det tidligere Sovjetunionen og ca. 41 % i Mellemøsten. Opgøres det på lande, 
rummer Rusland 27 %, Iran og Qatar hver 15 % af verdens samlede naturgasreser-
ver. 
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Figur. 2.5: IEA’s forventning til udbygning af naturgas produktionskapaciteten frem mod 
2030 og investeringsbehovet for samme periode 

Kilde: IEA, World Energy Investment Outlook 2003. 

Tabel 2.1: Regionale investeringsbehov for at opnå IEA´s forventede produktionskapacitet 
frem mod 2030. 

For at imødekomme den forventede øgede efterspørgsel efter naturgas kræves fort-
sat store investeringer til efterforskning, udvikling og distribution af flydende na-
turgas (LNG) jf. figur 2.5 og tabel 2.1. 

I OECD Europa forventes egenproduktionen ikke at kunne følge stigningen i efter-
spørgslen. Over 95 % af OECD Europas forventede naturgasefterspørgsel frem 
mod 2010 er dækket af eksisterende gasimport kontrakter, men herefter forventes 
regionen at vende sig mod nye og mere fjerntliggende gasproducenter for at kunne 
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imødekomme en forventet stigende efterspørgsel. Naturgassen fra regioner i Rus-
land og omkring Det Kaspiske Hav forventes at ville blive dyrere at udvikle og 
transportere til Europa6. 

IEA forventer ligeledes, at den øgede import til OECD Europa vil kræve udbyg-
ning af transportvejene. Den største stigning i importeret gas forventes at komme 
fra Mellemøsten primært i form af LNG, og etablering af rørledninger mellem Mel-
lemøsten og Europa forventes mod slutningen af prognoseperioden. 

Kulressourcer og forbrug 

Verdens kendte kulreserver vurderes til næsten 1.000 mia. tons kul, mens den glo-
bale produktion i 2003 var på lidt over 5 mia. tons. Ved en produktion på det nuvæ-
rende niveau vil der være kul til næsten 185 års forbrug og måske mere, da indvin-
dingspotentialet historisk set er steget i takt med forbrug og efterspørgsel. Marke-
det er relativt robust, bl.a. fordi reserverne er spredt over næsten alle regioner. 

Den globale efterspørgsel på kul forventes ifølge IEA (World Energy Outlook, 
2004) at stige med ca. 1,4 % p.a. i de næste 20 år, mens der i Europa ventes et fald i 
efterspørgslen som følge af øget omstilling til naturgas i elsektoren. Den globale 
efterspørgsel efter gas forventes at overstige efterspørgslen efter kul inden 2015. Jf. 
figur 2.1. 

Fremtidig teknologisk udvikling forventes at kunne afhjælpe nogle af de uønskede 
miljømæssige effekter af kulanvendelsen. I EU er mere end 60 % af den installere-
de kulkraftkapacitet mere end 30 år gammel. Denne produktionskapacitet har en 
gennemsnitlig elvirkningsgrad på ca. 35%. Til sammenligning har den bedste kend-
te danske kulkraftteknologi en elvirkningsgrad på op til 47% Brændselseffektivite-
ten kan øges yderligere ved at samproducere el og varme, hvor der er en efter-
spørgsel efter varme. 

Biomasseressourcer og forbrug 

Det er vanskeligt at opgøre verdens samlede biomasseressource til energiformål, 
idet geografisk tilgængelighed, logistik og efterspørgsel er afgørende for, om bio-
massen er mulig at udnytte. Man får et begreb om størrelsen ved at se på den årlige 
globale tilvækst i biomasse beregnet som tilvæksten i kulstof baseret på fotosynte-
se. Dette svarer til 2.300 EJ7, mens verdens samlede energiforbrug i 2003 var ca. 
430 EJ. 

                                                 
6 IEA, World Energy Investment Outlook 2003 
7 .Kilde: Josef Spitze, 2003 
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I "World Energy Outlook. 2004" skelnes mellem "traditionel" og "kommerciel" 
anvendelse af biomasse. Den traditionelle udnyttelse, som primært foregår i udvik-
lingslande, udgør langt størstedelen, 68 %, af den samlede udnyttelse af biomasse. 

Tabel 2.2: IEA’s opgørelse af det globale biomasseforbrug fordelt på kommerciel og tradi-
tionel anvendelse. 
Kilde: World Energy Outlook 2004 
Globalt biomasse 
forbrug 

2002 
i MTOE og i 

(EJ) 

2002 
% af globalt for-

brug 

2030 
i MTOE og i 

(EJ) 

2030 
% af globalt for-

brug 
Biomasse ialt 1119 MTOE 

(47,8 EJ) 
11 % 1605 MTOE 

(68,5 EJ) 
10% 

heraf  kommerciel 
anvendelse 

354 MTOE  
(15.1 EJ) 

4% 698 MTOE 
 (29.8 EJ) 

4% 

heraf traditionelt  765 MTOE 
(32,7 EJ) 

7 % 907 MTOE 
(38,7EJ) 

6 % 

Frem til 2030 forventer IEA en fordobling af den kommercielle anvendelse af bio-
masse, primært til elproduktion. I tabel 2.2 angives tilvæksten i biomasseforbruget 
til 20,7 EJ.  Heraf forventes 6 EJ at blive brugt traditionelt, og 14,5 EJ til primært 
elproduktion i de industrialiserede lande. 

Biomassemarkeder 

Samlet tegner der sig et broget billede af produktion af og handel med biomasse til 
energiformål. Markedsudviklingen inden for biomasse er oftest betinget af lovkrav 
om øget anvendelse af biomassse, afgifter, tilskud, teknologivalg, biomasseudbud 
og -kvalitet. 

Der er umiddelbart ikke en direkte kobling mellem pris på biomasse og pris på kul 
eller olie. Det er derimod tydeligt, at konkret lovgivning, der medfører øget efter-
spørgsel på et bestemt brændsel i et bestemt geografisk område, vil være årsag til 
en ny prisdannelse og ændring af markedet. 

Der er forventninger til, at relativt store ressourcer af træ, fra bl.a. Østeuropa, frem-
tidigt kan blive ”mobiliseret” i den internationale handel. Samtidig er forbrugssiden 
under kraftig udbygning i en række EU-lande. Foreløbig drejer den internationale 
handel sig næsten udelukkende om træ – træ som flis og træpiller er bulkvarer og 
kan håndteres som korn og foderstoffer og er derfor logistisk set en økonomisk 
optimal handelsform. Det samme gælder træstammer, der kan håndteres med eksi-
sterende og kendt udstyr fra træforarbejdnings- og celluloseindustrien, og som kan 
opkøbes billigt og efter transport forarbejdes til piller og flis. Men også halm, i 
form af halmpiller, kan på sigt tænkes at blive en international handelsvare. På 
længere sigt kan også andre former for biomasse såsom større affaldsmængder fra 
palmeolieproduktion i Asien blive en handelsvare. 
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2.2 Ressourcepriser 

Dette afsnit omhandler fremtidige priser på brændsler. Prisen på CO2-kvoter be-
handles andetsteds. Først beskrives de centrale forudsætninger anvendt i basissce-
nariet og derefter de alternative antagelser anvendt i scenarieranalyserne. 

IEA’s antagelser om priserne på fossile brændsler 

Energistyrelsens fremskrivning af olie- og kulprisen baserer sig på IEA’s prisanta-
gelser fra oktober 2004 (World Energy Outlook, 2004). World Energy Outlook 
antager en oliepris i 2000-priser på ca. 22 $/tønde og en kulpris på 40 $/ton frem til 
2010. Fra 2010 til 2030 antages olieprisen at stige jævnt til 29 $/tønde, mens kul-
prisen stiger til 44 $/ton. 

IEA’s antagelser er baseret på baggrundsantagelser om en økonomisk vækst i ver-
den på ca. 3,2 % årligt, mindre i Europa (ca. 2 %) og mere i ulandene (ca. 5% i 
Indien og Kina). Det medfører en forventet vækst i det globale energiforbrug på ca. 
1,7 % p.a., hvilket betyder, at olieprisen efter 2010 i stigende grad vil afspejle de 
højere produktionsomkostninger for ikke-konventionel olie – primært tjæresand og 
komprimeret naturgas, som der findes store reserver af. 

IEA venter ganske vist, at der vil være tilstrækkelige mængder af konventionel olie 
frem til 2030. Det forudsættes, at de kendte konventionelle reserver på ca. 1000 
mia. tønder bliver næsten fordoblet med tiden som følge af nye fund. Men de stør-
ste og lettest tilgængelige felter vil gradvist udtømmes og dermed forøges indvin-
dingsomkostningerne. Samtidigt ventes, at produktionen i Nordamerika og Nord-
søen reduceres meget, og reserverne og dermed produktionen vil derfor i stigende 
grad koncentreres i Mellemøsten, Rusland og Kaukasus. Disse regioners markeds-
dominans ventes at presse prisen op på et niveau et godt stykke over indvindings-
omkostningerne for ikke-konventionel olie, og prisen ventes derfor at nærme sig 30 
$/tønde i 2030. 

Stigningen i oliepriserne smitter af på gaspriserne og i mindre omfang på kulpri-
serne. For gassen er der to modsatte tendenser. På den ene side ventes den øgede 
konkurrence for naturgas – bl.a. fordi skibstransport med flydende naturgas ventes 
at stige – at dæmpe naturgasprisen i forhold til olieprisen. På den anden side ventes 
den stigende efterspørgsel i Vesteuropa sammen med den gradvise udtømning af 
lokale kilder at presse naturgasprisen opad. Derfor antager IEA, at forholdet mel-
lem naturgasprisen og olieprisen vil holde sig konstant. I energienheder vil natur-
gasprisen dermed ligge på ca. 83% af olieprisen. 

Afsmitningen fra olieprisen til kulprisen hører bl.a. sammen med, at der skal bruges 
olie til at fragte kullene til forbrugslandene, men også at kul er et alternativ til na-
turgas i elproduktionen. Den stigende pris på naturgas medfører derfor et mildt pres 
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opad på kulprisen. I tabel 2.3 er IEA’s antagelser vist. Priserne angivet for 2010 
antages af IEA at gælde allerede fra 2006, men Energistyrelsen har modereret dette 
skøn, så disse priser først nås i 2009. 

Tabel 2.3 IEA’s antagelser, 2004 

 2010 2030 

Råolie, 2000-USD/tønde 22 29 

Kul, 2000-USD/ton 40 44 

Naturgas, Europa 2000-USD/MBtu 3,3 4,3 

Til brug for energifremskrivningen omregnes priserne ovenfor til danske kroner 
med en dollarkurs på 6,0. Da de aktuelle priser ultimo 2004 ligger noget over 
IEA’s antagelser, fås i basisscenariet en generel energiprisudvikling med et kraftigt 
fald frem mod 2009 afløst af en svag stigning fra 2010 til 2030. I 2030 når priserne 
ikke op på de aktuelle priser, så generelt er der i basisscenariet regnet med et ener-
giprisniveau, der ligger under det aktuelle. 
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Figur 2.6 Råolie-, naturgas- og kulprisfremskrivning i danske kroner. 

IEA betoner prisforudsætningernes usikkerhed. Den fremtidige globale vækst er 
usikker, de fremtidige reserver og felternes udvindingsomkostninger er usikre, der 
kan ske uforudsete teknologiske gennembrud, og den fremtidige energi- og klima-
politik kendes ikke. 



 

                        27 

Alternative priser på fossile brændsler i scenarierne 

På grund af den store usikkerhed om de fremtidige priser på fossile brændsler er 
det i strategiarbejdet valgt at operere med to alternative oliepriser i en række scena-
rier. For olieprisen er det som beskrevet nedenfor valgt at regne med 20$/tønde og 
50$/tønde som nedre og øvre alternativ. Grænserne skal ikke betragtes som abso-
lutte minimums- og maksimumsgrænser, men som vurderede ydergrænser for olie-
prisens gennemsnitlige niveau over længere sigt. 

Normalt antages det, at olieprisen på længere sigt som minimum må dække om-
kostninger til efterforskning og idriftsætning af nye felter, der løbende skal indfa-
ses. Hvis olieprisen i en længere periode ikke kan dække disse omkostninger, vil 
investeringerne og dermed produktionen falde, hvilket på længere sigt vil lede til et 
underudbud og dermed stigende priser. 

Det antages også ofte, at der er en grænse for, hvor høj olieprisen kan holdes over 
en længere periode. Det skyldes, at høje oliepriser vil lede til, at en række tilpas-
ningsmekanismer træder i kraft på markedet. For det første vil efterspørgslen falde 
som følge af overgang til andre brændsler, investeringer i udvikling og implemen-
tering af energibesparende teknologi og overgang til forbrug af mindre energihol-
dige varer. For det andet vil produktionen fra mindre lukrative felter med relativt 
høje indvindingsomkostninger og fra ikke-konventionel olie blive rentabel ved høje 
oliepriser, og det vil øge udbuddet på lidt længere sigt. Ikke-konventionel olie om-
fatter især tjæresand i Canada og Venezuela, som findes i store mængder. Der ind-
vindes allerede i dag mindre mængder, og det vurderes, at de totale indvindings-
omkostninger ligger noget under 30 $/tønde. Vurderingen af disse omkostninger, 
de tilgængelige mængder samt hastigheden, hvormed de kan bringes på markedet, 
er dog særdeles usikker. 

Historisk set har prisen svinget meget, som det fremgår af figur 2.7. Der er fortil-
fælde for en oliepris over de 50 $/tønde (2003-priser) i en kortere årrække. Det var 
i perioden omkring 1980 efter den 2. oliekrise. Siden 1973 er det kun i 1998, at 
olieprisen har været væsentligt under 20$/tønde. Ellers har prisen i lange perioder 
svinget omkring 25 $/tønde, dog lå prisen i 1990’erne stabilt lavt kun få dollar over 
20 $/tønde. 
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Figur 2.7 Oliepriser 1970 – 2005 (*for 2005 er prisen i 1. kvartal angivet.) 

Kilde: BP statistical review of World Energy, april 2004, og Energistyrelsen. 

Som nævnt opstilles der alternative scenarier under alternative antagelser om bl.a. 
brændselspriserne. Udgangspunktet er de nævnte 20/50 $/tønde for olie. Det anta-
ges videre, at olieprisen har afsmittende virkning på gas- og kulprisen. 

Traditionelt har prisen på naturgas fulgt olieprisen ganske tæt, blandt andet fordi 
gasselskaberne primært køber naturgas på langtidskontrakter, der er indekseret i 
forhold til den internationale notering på fuel- eller gasolie. Endvidere er slutkun-
depriserne i Europa overvejende fastlagt på grundlag af kundernes alternative 
brændselsmuligheder, der ofte vil være olie. Derfor har Energistyrelsen som bereg-
ningsforudsætning i scenarierne antaget, at gasprisen også fremover vil følge ud-
viklingen i olieprisen med 100 % (fx 10% prisstigning på olie medfører 10% stig-
ning på gas). 

Kul handles i et konkurrencepræget marked hovedsageligt domineret af private 
aktører. Markedet har tidligere været domineret af langtidskontrakter, men fremti-
digt forventes kul mere og mere at blive handlet på spotmarkeder. På baggrund af 
historiske erfaringer har Energistyrelsen til scenarieberegningerne valgt at antage, 
at kulprisen følger olieprisens ændringer med 50% (fx 10% prisstigning på olie 
medfører 5% prisstigning på kul). 

Det giver anledning til følgende priser i de alternative scenarier (tabel 2.4). 
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Tabel 2.4 Alternative brændselspriser 2025 
 Lav Basis (IEA) Høj 

Råolie, 2002-USD/tønde 20 28 50 

Kul, 2002-USD/ton 38 45 62 

Naturgas, Europa 2002-USD/MBtu 3,1 4,3 7,7 

Biomasse 

Historisk ses der ingen tætte bånd mellem de danske priser på vedvarende energi 
og priserne på fossile brændsler. Derfor er priserne blot antaget konstante i 2002-
priser i hele fremskrivningsperioden – dvs. de følger den danske inflation. For træ-
flis har der ganske vist udviklet sig et internationalt marked, og der må forventes en 
vis afsmitning fra priser på konkurrerende brændsler, men omfanget er ikke kendt. 

El 

Prisen på markedsel fastsættes næsten ligesom olie, kul og gas på de internationale 
markeder og er kun i nogen grad relateret til danske produktionsomkostninger. An-
tagelsen om den fremtidige elpris stammer fra beregninger med Energistyrelsens 
model for det nordiske elmarked, Ramses. På baggrund af de ovenstående brænd-
selspriser, CO2-kvotepriser og en række antagelser om den fremtidige kapacitets-
udbygning giver modellen et bud. Resultatet er, at elprisen i de næste ca. 8 år ven-
tes at ligge lavt – ca. 18-19 øre/kWh. Fra 2012 til 2017 stiger den til godt 30 
øre/kWh (i 2002-priser), men falder herefter gradvist lidt, bl.a. fordi den høje pris 
initierer investeringer i ny kapacitet. 

Prisen på fjernvarme følger brændselspriserne i samme omfang, som brændslerne 
indgår i fjernvarmeproduktionens samlede omkostninger. Kun ca. 8% af den sam-
lede fjernvarmepris kan henføres til brændselsomkostninger, hvorfor ændringerne 
er små. 

De forskellige brændsels- og CO2-kvotepriser i de fire scenarier slår ud i elprisen, 
idet de ændrer de kortsigtede marginale omkostninger ved elproduktion på en lang 
række værker, jf. afsnit 4.1. Brændselspriserne slå desuden i begrænset omfang ud i 
fjernvarmeprisen, som bestemmes af de gennemsnitlige omkostninger. 

2.3 Miljø og klima 

Udviklingen af det internationale energimarked vil i de kommende år være domine-
ret af to tilsyneladende modstridende tendenser. På den ene side vil den fortsatte 
økonomiske vækst, ikke mindst i Kina og andre udviklingslande med høje vækstra-
ter, øge energiefterspørgslen betragteligt. På den anden side vil den globale indsats 



 

                                                  30 

mod klimaforandringer indebære et krav om, at de globale udledninger af CO2 i 
midten af dette århundrede når et niveau, der er væsentligt under udledningsni-
veauet i dag. 

Dette skisma kan kun overvindes, hvis der fokuseres på at udvikle mere effektive 
og nye miljøvenlige teknologier til at levere den nødvendige energi til væksten og 
velfærdsstigningerne. Et væsentligt element heri vil være teknologier til begræns-
ning af energiforbruget. En global klimastrategi må således forventes at blive båret 
af såvel større effektivitet på forbrugssiden som ændringer på forsyningssiden. 

IEA forudsiger i World Energy Outlook 2004, at energiforbruget og CO2-
udledningerne i 2030 uden politisk indgriben vil være 60% over niveauet i dag. 
IEA konkluderer imidlertid, at denne udvikling lader sig ændre markant, men at det 
forudsætter en aktiv regeringsindsats. Et bæredygtigt energisystem forudsætter 
ifølge IEA teknologiske gennembrud, som grundlæggende ændrer, hvordan vi pro-
ducerer og forbruger energi. 

IEA konkluderer, at hastigheden af den teknologiske udvikling og produkternes 
indtog på markedet er nøglespørgsmålet i forhold til at gøre det globale energisy-
stem mere økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt på sigt. Og at regerin-
gerne allerede i dag må fremskynde denne proces. Det skal ses i lyset af, at investe-
ringer i energiforsyning typisk er meget langsigtede, hvorfor investeringerne inden 
for de næste 20 år i høj grad er med til at bestemme mulighederne for at reducere 
emissionsniveauet i midten af dette århundrede. 

Kyoto og post-Kyoto 

Den 16. februar 2005 trådte Kyoto-Protokollen i kraft. Dermed er der etableret et 
internationalt juridisk bindende regime for den globale indsats mod klimaforan-
dringer. Med ikrafttrædelsen vil mange industrialiserede landes indsats blive foku-
seret mod at opfylde de CO2-reduktionsforpligtelser, de har påtaget sig for proto-
kollens 1. forpligtelsesperiode fra 2008-2012. 

Samtidig er opmærksomheden internationalt ved at samle sig om, hvordan næste 
fase af det internationale samarbejde om klimaindsatsen skal udformes. Diskussio-
nen har været på dagsordenen i årevis på konferencer, seminarer og workshops 
verden over – også i marginen af de officielle partskonferencer i Klimakonventio-
nen. Der eksisterer mindst 40 offentliggjorte modeller for, hvordan fremtidens kli-
maaftale kan skrues sammen – fra en forlængelse af Kyoto-Protokollen over har-
moniserede CO2-afgifter til sektor-protokoller mv. 

På den 10. partskonference i Klimakonventionen i Buenos Aires i december 2004, 
COP10, blev der taget initiativ til at sluse diskussionen om fremtidens klimaregime 
ind i selve Klimakonventionens forhandlinger mellem alverdens lande. Det blev på 
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den baggrund vedtaget at afholde et to-dages regeringsseminar i regi af Klimakon-
ventionen i maj 2005, der skulle skabe fælles vidensgrundlag om bl.a. nuværende 
og kommende indsatser i forhold til at begrænse klimaforandringerne. Seminaret 
blev en succes, fordi det for første gang i det mellemstatslige samarbejde lykkedes 
at tale åbent om fremtiden på en ikke-konfronterende måde. Flere udviklingslande 
såvel som EU talte om behovet for, at COP11 i Klimakonventionen, der afholdes i 
november-december 2005 i Montreal, Canada, vedtager et forhandlingsmandat for 
de kommende års forhandlinger om tiden efter 2012. 

Kyoto-Protokollen foreskriver under alle omstændigheder, at post-2012 diskussio-
nen påbegyndes i 2005. EU har i den forbindelse identificeret tre centrale udfor-
dringer: 1) At videreføre og forstærke CO2-reduktionsindsatsen i de industrialisere-
de lande, der har ratificeret Kyoto-Protokollen. 2) At en række store og vækst-
prægede udviklingslande som f.eks. Kina, Indien og Brasilien påtager sig en mere 
forpligtende indsats end hidtil. 3) At få USA til at påtage sig en indsats, der ud fra 
miljømæssige og konkurrencemæssige hensyn er sammenlignelig med den indsats, 
der skal ske i de øvrige industrialiserede lande. 

Det er sandsynligt, at forhandlingerne om tiden efter 2012 vil vare flere år, og at en 
kommende aftale vil antage en mere kompleks form, end tilfældet er for den første 
forpligtelsesperiode i Kyoto-Protokollen. Det må vurderes, at de såkaldte Kyoto-
mekanismer vil blive videreført. 

Andre internationale initiativer 

På FN’s Konference om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg i 2002 var energi et 
dominerende tema. Der blev vedtaget en erklæring om, at andelen af vedvarende 
energi i den globale energiforsyning skal øges betydeligt. Samtidig blev det beslut-
tet, at FN’s Kommission for Bæredygtig Udvikling (”CSD”) i 2006 og 2007 skal 
have fokus på energi. IEA vil bidrage til forberedelserne af CSD-møderne i 2006 
og 2007. 

I juni 2004 var den tyske regering i Bonn vært for en global konference om vedva-
rende energi, Renewables 2004, hvis formål var at følge op på energidelen af ver-
denstopmødet i Johannesburg. Bonn-konferencen havde deltagelse af et meget stort 
antal regeringer, internationale organisationer, investorer og andre private aktører 
fra hele verden og havde blandt andet som tema, at vedvarende energi er andet og 
mere end blot en del af klima-dagsordenen – f.eks. blev det påpeget, at vedvarende 
energi i mange lande er en del af forbedringen af forsyningssikkerheden. Der er 
forskellige initiativer til direkte opfølgning af Bonn-konferencen. Bl.a. arbejdes der 
på en ny global konference, formentlig til afholdelse i Kina i slutningen af 2005 
eller begyndelsen af 2006. 
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Inden for Nordisk Ministerråd, hvor Danmark har formandskabet i 2005, vil klima 
og energi være et prioriteret område. 

Selv om disse forskellige initiativer ikke har samme håndfaste karakter som Kyoto-
Protokollen, giver diskussionerne en retning i debatten, som markedet på kortere 
eller længere sigt vil reagere på. 

EU 

EU har igennem mange år påtaget sig en internationalt ledende rolle i bekæmpelsen 
af menneskeskabte klimaforandringer. EU har været den drivende kraft i tilblivel-
sen af Kyoto-Protokollen og dens omfattende regelsæt, og EU har også på de indre 
linjer vedtaget målsætninger og virkemidler, der afspejler EU’s prioritering af om-
rådet. 

EU har i regi af Kyoto-Protokollen påtaget sig at reducere sine udledninger af CO2 
og andre drivhusgasser med 8 % i 2008-2012 set i forhold til udledningsniveauet i 
1990. En intern fordelingsnøgle kaldet ”byrdefordelingen”, som blev vedtaget i 
1998, fordeler disse forpligtelser på medlemslandene med relativt store forskelle i 
de forskellige EU-landes forpligtelser. 

EU’s klimaprogram - European Climate Change Programme 

EU’s klimaprogram, European Climate Change Programme, ECCP, blev lanceret 
allerede i 2000. ECCP blev skabt på baggrund af en proces, der involverede delta-
gelse og høring af en række interessenter inden for energi-, transport-, industri-, 
forsknings- og landbrugsområdet. Programmet blev koordineret med eksisterende 
initiativer i EU med henblik på at integrere klimaindsatsen i EU’s øvrige aktivite-
ter. ECCP har analyseret mere end 40 forskellige virkemidler og ud fra en række 
miljømæssige og økonomiske kriterier udvalgt en række initiativer. 

CO2-kvotehandel i EU 

Det absolutte flagskib i EU’s indsats på klimaområdet er etableringen af EU’s kvo-
tehandelssystem (kaldet Emissions Trading System, ETS). Systemet er etableret via 
et direktiv fra 2003 og påbegyndtes fra 1. januar 2005 som verdens største marked 
for handel med CO2-kvoter mellem private aktører. Systemet omfatter mere end 
12.000 virksomheder eller industrielle installationer i EU, fortrinsvis fra energisek-
toren og energiforbrugende industri. Samlet set står de omfattede virksomheder for 
omkring 45 % af EU’s CO2-udledninger. 

EU’s ETS er et såkaldt cap-and-trade system, dvs. at der på baggrund af et over-
ordnet loft for udledningen af CO2 skabes incitamenter til at handle internt med 
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CO2-kvoter under loftet, således at investeringerne drives derhen, hvor det er øko-
nomisk mest effektivt. Hvert enkelt land udarbejder på basis af direktivet og en 
endelig godkendelse af EU Kommissionen en såkaldt National Allokerings Plan, 
hvor hver enkelt virksomhed omfattet af systemet får tildelt CO2-kvoter. I første 
omgang er der tildelt kvoter for perioden 2005-2007, og i 2006 skal der udarbejdes 
nationale allokeringsplaner for den første Kyoto-periode, 2008-2012. 

Hver enkelt virksomhed omfattet af ETS vil stå til ansvar for, at den ikke udleder 
mere CO2, end den har kvoter til. Hvis en virksomhed af en eller anden årsag har 
udsigt til at overskride sin kvote, kan den benytte sig af følgende to muligheder: 

1. Den kan reducere sine emissioner, f.eks. via investeringer i energieffektivi-
tetsfremmende teknologi eller anvendelse af en mindre CO2-udledende ener-
gitilførsel. 

2. Den kan købe ekstra kvoter på markedet (fra andre virksomheder, der er om-
fattet af systemet, og som har overskydende kvoter). 

Selv om kun de virksomheder, der er omfattet af ETS, har fået tildelt kvoter, kan 
hvem som helst – enkeltpersoner, institutioner, organisationer, investeringsvirk-
somheder eller andre – købe og sælge kvoter på markedet. 

Hvert enkelt EU-land har for den første periode fra 2005-2007 uddelt langt hoved-
parten af kvoterne som gratis-kvoter. Nogle lande sælger en mindre del efter et 
auktions-princip. For de kommende perioder må det forventes, at den samlede 
mængde kvoter på markedet vil være faldende i overensstemmelse med direktivets 
formål, nemlig at reducere mængden af CO2-udledninger fra de omfattede virk-
somheder. Faldet i kvotemængden vil stimulere til yderligere indsats for effektivi-
sering og handel med henblik på at opnå målsætningen mest omkostningseffektivt. 

EU og vedvarende energi 

Udviklingen af vedvarende energi er et vigtigt mål i EU’s energipolitik. Vedvaren-
de energi spiller en vigtig rolle i forhold til klimaudfordringen og vil spille en sta-
dig stigende rolle i forhold til energiforsyningssikkerhed og uafhængighed af im-
port af fossile brændsler fra urolige regioner i verden. Flere former for vedvarende 
energi forventes på sigt at blive økonomisk konkurrencedygtige med konventionel-
le energiformer. 

EU vedtog i 2001 et direktiv til fremme af vedvarende energi i elektricitetsproduk-
tionen på elektricitetsmarkedet i EU.  Direktivets målsætning er, at 22 % af elektri-
citetsforbruget i EU i 2010 kommer fra vedvarende energikilder, og forudsætter 
nationale del-målsætninger for at opnå dette mål. Direktivet har 4 praktiske krav: 
indførelse af attraktive støtteordninger, fjernelse af administrative hindringer, at 
sikre rimelig netadgangsvilkår samt udstedelse af oprindelsesgarantier. 
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I en meddelelse fra EU Kommissionen fra maj 2004 gjorde Kommissionen status 
for implementeringen af direktivet og vurderede, at der med de nuværende vedtag-
ne virkemidler kun var udsigt til, at vedvarende energi vil udgøre 18-19 % af elek-
tricitetsforbruget i 2010. Dette skyldes, at kun fire lande – deriblandt Danmark – 
har udsigt til at opfylde deres nationale målsætninger. På den baggrund har Kom-
missionen foreslået en række konkrete foranstaltninger på nationalt og fællesskabs-
plan, som skal sikre, at EU opfylder de overordnede målsætninger. På sit møde i 
november 2004 vedtog Energiministerrådet i EU en række anbefalinger, som skal 
sikre, at EU når sit mål for andelen af vedvarende energi i energiforsyningen. 

EU og fremtidige klimaforpligtelser 

EU’s stats- og regeringschefer diskuterede på forårstopmødet i marts 2005 mellem- 
og langsigtede strategier på klimaområdet. Stats- og regeringscheferne vedtog, at 
EU’s målsætning er at begrænse den globale stigning i gennemsnitstemperatur og 
de deraf afledte klimaforandringer til maksimalt 2° C over det før-industrielle ni-
veau. På nuværende tidspunkt er den globale gennemsnitstemperatur øget med ca. 
0,6° C siden midten af 1800-tallet, heraf hovedparten de seneste 50 år. 

Stats- og regeringscheferne enedes om et indspil til de internationale klimaforhand-
linger, hvori vigtigheden af en bred global deltagelse i indsatsen mod klimaforan-
dringer blev understreget, samt hvor EU lægger op til, at der i forhandlingerne med 
andre parter bør overvejes reduktioner i størrelsesorden 15-30 % i industrilandenes 
samlede drivhusgasudledninger frem mod 2020. 

I forhold til det langsigtede perspektiv gjorde stats- og regeringscheferne gældende, 
at reduktionerne må forudsættes at skulle fortsætte efter 2020, og henviste i forhold 
til størrelsesordenen af reduktionerne til ånden i konklusionerne fra miljøministre-
nes forudgående rådsmøde. Miljøministrene havde påpeget, at for at begrænse kli-
maforandringerne til 2° C bør de globale udledninger toppe inden for to årtier og 
derefter reduceres betydeligt, formentlig i størrelsesorden 15-50 % inden 2050. 
Miljøministrene konkluderede også, at sådanne globale reduktioner indebærer, at 
industrilandene frem mod 2050 bør overveje reduktioner i størrelsesordenen 60-80 
% i forhold til 1990-niveuet. 

2.4 CO2-priser 

En meget vigtig parameter for udviklingen i energisektoren frem mod 2025 og vi-
dere frem vil være prisen på CO2. Prisen vil afhænge af ambitionsniveauet i kom-
mende internationale klimaaftaler samt af omkostninger forbundet med at reducere 
udledningerne. Der er betydelig usikkerhed om, hvilke konkrete globale målsæt-
ninger for udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, der vil være nødvendige at 
opfylde den langsigtede målsætning i Klimakonventionen. Der er også en betydelig 
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usikkerhed omkring omkostningerne forbundet med at indfri forskellige ambitions-
niveauer. 

Energistyrelsen har på den baggrund bedt et konsulentfirma vurdere mulige priser 
på CO2-kvoter frem til 2030, og det følgende er baseret på denne vurdering. 

Det forudsættes, at der i lang tid fremover vil eksistere et internationalt regime for 
reduktion af CO2 og andre drivhusgasser med henblik på at stabilisere udledningen 
af drivhusgasser på et niveau, der vil være foreneligt med den langsigtede målsæt-
ning i Klimakonventionen. Det forudsættes endvidere, at der vil være stor fleksibi-
litet i efterlevelsen af forpligtelserne, herunder at det vil være muligt at handle re-
duktioner på tværs af landegrænser og sektorer og gennem projekter at handle re-
duktioner mellem regioner, der har forpligtet sig til at begrænse udledningen af 
drivhusgasser, og regioner, der ikke har. De anslåede priser på CO2 er dermed uaf-
hængige af, hvordan reduktionsmålsætninger fordeles mellem regioner og lande. 

Metode 

Klimakonventionens grundlæggende målsætning er at stabilisere atmosfærens ind-
hold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klima-
ændringer. Konventionen er imidlertid ikke præcis omkring, hvad der vil være far-
lige klimaændringer, eller hvilke begrænsninger på stigning i temperatur og atmo-
sfærens indhold af drivhusgasser der vil være nødvendige for at forhindre farlige 
menneskeskabte klimaændringer. 

EU støtter en målsætning om at forhindre temperaturstigninger på over 2°C. FN’s 
klimapanel har foretaget vurderinger af konsekvenserne af en række forskellige 
koncentrationsniveauer. Det kan heraf udledes, at det vil være nødvendigt at stabi-
lisere koncentrationen af CO2 i atmosfæren på et niveau ikke meget over 450 ppm. 

Hvilken klimagas-reduktionsindsats, det vil kræve, afhænger af de langsigtede vur-
deringer af udviklingen i energiforbrugets sammensætning og niveau. Sådanne 
langsigtede fremskrivninger er ekstremt usikre, og det er derfor rimeligt at operere 
med et betydeligt usikkerhedsinterval for den nødvendige indsats. 

Under antagelse af et fuldt fleksibelt marked for CO2-kvoter globalt set vil prisen 
på CO2-kvoter være lig med omkostningen ved at anvende den marginale teknolo-
gi, der er nødvendig for at indfri reduktionsbehovet. På baggrund af eksisterende 
analyser og vurderinger foretaget af FN’s klimapanel, IEA m.fl. kan estimeres en 
kurve for de marginale CO2-reduktionomkostninger, jf. figur 2.8. 
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Figur 2.8 Global marginalomkostningskurve for CO2-reduktioner i 2030 
Kilde: ECON 

På baggrund heraf vurderer ECON, at et interval for CO2-kvoteprisen i 2030 mel-
lem 49 og 314 kr./tCO2 vil være plausibelt. ECON vurderer et centralt skøn for en 
kvotepris i 2030 til 149 kr./tCO2. 
 
Tabel 2.6 CO2-kvotepris i 2030 
Kilde: ECON 

Reduktionsscenario US$/tCO2 (2000-
priser) 

DKK/tCO2 (2000-
priser) 

Lav 6,5 49 

Middel 19,9 149 

Høj 41,7 314 
 

På den baggrund har Energistyrelsen baseret de forskellige fremskrivninger (scena-
rier) for energiforbrug og –produktion på CO2-kvotepriser på mellem 50 og 300 
kr./ton i 2030 (og tilsvarende i 2025) med 150 kr./ton som middelskøn. Tilpasnin-
gen til disse niveauer er antaget at ske gradvist fra et niveau på 50 kr./ton svarende 
til kvoteprisskønnet for 2008-12 i regeringens klimastrategi. 
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3. Teknologiperspektiver – udvikling og økonomi 

Det vil have væsentlig indflydelse på udviklingen af energiforsyningen, hvordan 
eksisterende og nye teknologier udvikler sig teknologisk og økonomisk.  Med hen-
blik på at kortlægge de fremtidige energiforsyningsmuligheder er der derfor gen-
nemført vurderinger af en række teknologier til el- og varmeproduktion, teknologi-
er til lagring af el- og varme samt transportteknologier. Som følge af usikkerhed 
med hensyn til teknologisk udvikling, ændringer i incitamentsstrukturen herhjem-
me mv. er vurderingerne forbundet med betydelig usikkerhed. 

For en række fremtidige el- og varmeproduktionsteknologier er de forventede om-
kostninger beregnet. Beregningerne er foretaget for år 2025. For mange af de om-
fattede teknologier er det forudsat, at der frem mod dette år vil ske en udvikling af 
teknologien, der dels kan bestå i en bedre ydeevne (højere virkningsgrad) end tek-
nologien har i dag, og dels kan bestå i en billiggørelse af teknologien i forhold til i 
dag. Beregningsteknisk er det forudsat, at alle de anlæg, der regnes på, er nye an-
læg, der etableres i 2025. Beregningerne afspejler de samfundsøkonomiske om-
kostninger ved teknologierne. I beregningerne indgår udgifter til investeringer, drift 
og vedligehold, brændsel samt værdisætning af udledninger af CO2, SO2 og NOx. 

Omkostningerne er beregnet for varierende antagelser om verdensmarkedsprisen på 
råolie og varierende antagelser om værdien af CO2-reduktioner. 

For en del teknologier må det forventes, at der også efter 2025 vil ske en betydelig 
udvikling. Det kan derfor på ingen måde udelukkes, at nogle af de teknologier, der 
stadig er relativt dyre i 2025, på endnu længere sigt kan vise sig at blive konkur-
rencedygtige. 

Der er regnet på en række teknologier til kraftvarmeproduktion, til elproduktion, til 
fjernvarmeproduktion og til produktion af rumvarme og varmt brugsvand i enfami-
liehuse. I det følgende fokuseres der på de af teknologierne, der er nye eller som 
forventes at have et væsentligt udviklingspotentiale. I øvrigt henvises til bilagsrap-
porten "Energiteknologier - tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver". 

3.1 Elproduktion og kraftvarmeproduktion 

3.1.1 Kulfyrede anlæg, herunder anlæg med CO2-deponering 

Anvendelse af kulteknologi til elproduktion har globalt stor betydning, og det for-
ventes også at være tilfældet i 2025, da der internationalt er betydelige kulressour-
cer. I Danmark var omkring en fjerdedel af det samlede energiforbrug i 2003 base-
ret på kul, svarende til at over halvdelen af elproduktionen var baseret på kul. 
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I Danmark er anvendelse af kulstøvfyrede anlæg den mest almindelige måde at 
producere elektricitet på ud fra kul. Danmark er internationalt blandt de førende 
lande med hensyn til effektiv og miljøvenlig udnyttelse af kul til kraftvarmepro-
duktion og endvidere førende med hensyn til biomassetilsatsfyring. Frem til 2025 
forventes elvirkningsgraden for kulstøvfyrede anlæg yderligere forøget. Ved øget 
temperatur og tryk er elvirkningsgrader på op til 50 % realisable på det kortere sigt, 
mens det på længere sigt kan være muligt at nå op på 55 % eller mere. 

Kulfyrede anlæg kræver større investeringer end naturgasfyrede anlæg, og der kan 
ikke opnås så høj elvirkningsgrad på kulfyrede anlæg som på naturgasfyrede. Imid-
lertid er kulprisen typisk væsentligt lavere end naturgasprisen, og det er ikke ureali-
stisk at forestille sig, at kulprisen fremover bliver så meget lavere end naturgaspri-
sen, at kulfyrede anlæg bliver konkurrencedygtige i forhold til naturgasfyrede. 

Anvendelse af kul medfører udledning af CO2. Da de globale kulressourcer er be-
tydelige, er nye teknologier vedrørende anvendelse af kul i forbindelse med CO2-
udskillelse og deponering – eller anvendelse – under udvikling og effektivisering. 
Teknikker for udskillelse, transport og lagring eller anvendelse af CO2 er i dag 
kendte, men dyre og energikrævende, og med hensyn til deponering behæftet med 
en vis usikkerhed, selvom demonstration af teknologien er i gang. Teknikken inde-
bærer i dag væsentligt øgede anlægsomkostninger og reducerede virkningsgrader 
og dermed elproduktionspriser, der er højere (50 % eller mere) end uden denne 
teknik, men der forventes omkostningsreduktioner inden for den næste halve snes 
år. 

Typisk vil ca. 80 % af den producerede CO2 kunne frasepareres, således at udled-
ningen reduceres fra 95 kg CO2/GJ brændsel til 19 kg/GJ. Med den forudsatte tek-
nologiudvikling for anlæg til separation og deponering af CO2, vil et anlæg kunne 
tjene sig selv hjem, hvis omkostningen ved udledning af CO2 overstiger ca. 300 
kr/ton. Med så høje CO2-udledningsomkostninger vil teknologien dog skulle kon-
kurrere med andre teknologier med lave CO2-udslip, herunder biomasse. Såfremt 
den udskilte CO2 kan anvendes til andre formål, og derved få en økonomisk værdi, 
vil økonomien i CO2-udskillelse imidlertid forbedres. 

3.1.2 Naturgasfyrede combined cycle-anlæg og gasmotoranlæg 

Anvendelsen af naturgas har vundet stærkt frem i en årrække og udgør i dag op 
imod en fjerdedel af energiforbruget til elproduktion herhjemme. Naturgasbaserede 
teknologier forventes at spille en væsentlig rolle i elforsyningen i 2025, da der in-
ternationalt er betydelige naturgasressourcer. Samtidig er gasfyrede anlæg væsent-
lig billigere at opføre end kulfyrede anlæg, mens brændselsomkostningerne typisk 
vil være højere. 
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Naturgas anvendes i dag til elproduktion i en række forskellige anlægstyper centralt 
og decentralt, herunder combined cycle anlæg, decentrale kraftvarmeværker, i for-
bindelse med kulfyring, som gasmotoranlæg i forbindelse med mindre kraftvarme-
anlæg og som KAD-anlæg (Kraftværk med Avancerede Dampdata) på centrale 
værker. Endvidere anvendes gas i nye typer anlæg som mikro-kraftvarmeanlæg, 
som forsyner et enkelt hus eller en enkelt bygning med naturgas-kraftvarme (se 
nærmere omtale heraf i afsnittet om individuelle anlæg). På det mellemlange sigt 
vil naturgasfyrede brændselsceller kunne vinde frem. 

Gasfyrede anlæg har generelt en højere virkningsgrad end kulfyrede anlæg, og der 
er for de fleste af de anlægstyper, der er tale om, forventning om øgede virknings-
grader. 

Der er gennemført økonomiske beregninger for tre typer anlæg, et rent elproduce-
rende naturgasfyret combined cycle-anlæg samt to typer naturgasfyrede kraftvar-
meanlæg, - et combined cycle-anlæg og et decentralt motoranlæg. 

Af de undersøgte naturgasfyrede anlæg til kraftvarmeproduktion er combined 
cycle-anlæg den anlægstype, der giver de laveste produktionsomkostninger. Com-
bined cycle-anlæg skal være store for at være økonomiske, og anlæggene er derfor 
kun egnet til at forsyne større fjernvarmeområder. Til elproduktion alene (kondens-
produktion) er combined cycle-anlæg også den billigste af de naturgasbaserede 
anlægstyper. 

En sammenligning med el- og kraftvarmeanlæg baseret på andre energikilder viser, 
at naturgasfyrede combined cycle-anlæg i nogle tilfælde giver de laveste produkti-
onsomkostninger og at teknologien generelt er blandt de billige. 

3.1.3 Brændselscelleteknologier 

Brændselscelleanlæg producerer el og varme og forventes anvendt både som stati-
onære anlæg (kraftvarme, nødstrømsanlæg) og til transportformål. Teknologien 
forventes endvidere at få betydning i forbindelse med lagring af energi i form af 
brint. 

I brændselsceller omdannes brændslet elektrokemisk direkte til elektricitet (jævn-
strøm). Brændselscelleanlæg er miljøvenlige og har potentielt høje virkningsgrader, 
især ved anvendelse af ren brint som brændstof. Benyttes andre brændstoffer, f.eks. 
naturgas, opnås lavere el-virkningsgrad, ligesom der udsendes CO2. 

Det er i dag muligt at bygge komplette brændselscelleanlæg, baseret på flere for-
skellige brændselscelletyper. Ingen af disse typer er i dag konkurrencedygtige i 
forhold til traditionelle elproduktionsanlæg. Brændselscelleanlæg af typen SOFC 
og PEM kan måske nå et kommercielt stade inden for en tidshorisont på 10 til 20 år 
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– måske endda lidt kortere for PEM, men formentlig længere for SOFC. Dette for-
udsætter dog yderligere forskning og udvikling og indpasning på markedet. 

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at brændselsceller på 20 års sigt – og 
under forudsætning af en markant forbedring og billiggørelse af teknologien i for-
hold til i dag - kan blive meget økonomiske. Specielt for mindre fjernvarmeområ-
der, hvor der er behov for små produktionsanlæg, kan brændselsceller blive fordel-
agtige. De økonomiske vurderinger for brændselsceller er dog meget usikre. 

3.1.4 Biomasse og biogas 

Anvendelsen af biomasse til energiformål er steget markant i de to seneste årtier. 
Biomasse ekskl. affald og biogas dækker således i dag ca. 8 % af det danske brut-
tooenergiforbrug. Biomasse i form af træ og halm anvendes i centrale kraftværker, 
decentrale kraftvarmeværker, fjernvarmeværker, industri, landbrug og private huse 
ved forbrænding eller forgasning. 

Der er tale om allerede implementeret teknologi eller teknologi, som er demonstre-
ret i større eller mindre skala, men som nævnt kun implementeret i et vist omfang. 
Anvendelse af biomasse kan ikke klare sig på almindelige markedsmæssige vilkår i 
dag. Økonomien er dels betinget af selve brændselsprisen og dels af anlægsom-
kostningerne, omsætningseffektiviteten og den effektive driftstid. Rigtigt anvendt 
er biomasse brugt til energiformål stort set CO2-neutral. 

De danske træressourcer til energiformål er i dag udnyttet, mens der for halm er et 
vist yderligere potentiale. Endvidere er der et betydeligt, men ikke konkurrence-
dygtigt, potentiale for dyrkning af energiafgrøder. 

Der er regnet på 5 forskellige halm- og flisfyrede kraftvarmeanlæg samt 2 halm- og 
flisfyrede elproduktionsanlæg. Beregningerne viser, at især store centrale biomas-
seværker kan blive samfundsøkonomisk fordelagtige i situationer med høje CO2-
kvotepriser og høje priser på fossile brændsler. 

Biomasse anvendes også til fremstilling af biogas ved anvendelse af især husdyr-
gødning og organisk affald, som blandes og omdannes mikrobiologisk under iltfri 
forhold. Biogas dækker i dag knap ½ % af energiforbruget herhjemme. Landbru-
gets biogasanlæg er integrerede løsninger i den forstand, at de på én gang løser 
flere opgaver i relation til energi, miljø og landbrug. Dette komplicerer de sam-
fundsøkonomiske vurderinger, som kan variere meget fra projekt til projekt. Der er 
derfor ikke udført opdaterede samfundsøkonomiske beregninger for biogasanlæg, 
men der henvises til beregningerne bag klimastrategien. 
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3.1.5 Vindkraft 

Økonomien i vindkraft har udviklet sig gunstigt over de seneste 20 år, og prisen på 
el produceret på vindmøller nærmer sig et konkurrencedygtigt niveau med bereg-
nede produktionsomkostninger mellem 25 og 30 øre/kWh. Medio 2004 var der i 
Danmark en samlet vindkraftkapacitet på ca. 3100 MW fordelt på i alt ca. 5400 
møller. Omkring 20 % af Danmarks nuværende elforbrug kan i et normalår dækkes 
med vindkraft. 

De vindmøller, der opstilles kommercielt i dag, er i størrelsen op til 3 MW, men 
der rejses dog forsøgsmøller på helt op til 4-5 MW. I 2002 og 2003 blev de første 
større havmølleparker8 etableret herhjemme, og der vurderes at være et stort poten-
tiale for yderligere udbygning med vindmøller til havs. 

Blandt vigtige indsatsområder for en fortsat øget udnyttelse af vindenergi er udvik-
ling af intelligente løsninger, der kan øge samspillet med det øvrige energisystem, 
teknologi til lagring blandt andet i form af brint samt øget erfaring med bygning af 
offshore parker. 

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at vindmøller i 2025 umiddelbart vil 
være den billigste teknologi til produktion af el undtagen i tilfælde af lave brænd-
selspriser i kombination med lave CO2-kvotepriser. 

3.1.6 Solceller 

Solceller omsætter en del af lysets energiindhold direkte til elektricitet uden nogen 
form for miljøpåvirkning, støj eller bevægelige dele. Elektriciteten produceres både 
fra direkte og fra diffust sollys. 

Solcelleproduceret el er i dag generelt ikke konkurrencedygtig sammenlignet med 
konventionel el, men antallet og omfanget af nicheanvendelser er kraftigt voksen-
de. Omkostningerne til elproduktion fra solceller var i USA i 2003 vurderet til 1,4-
2 kr./kWh for anlæg med god placering, mens omkostningerne herhjemme samti-
dig blev vurderet til omkring det dobbelte (3-4 kr./kWh). 

Solceller kan fremstilles af forskellige materialer. Over 80 % af markedet dækkes i 
dag af de såkaldte første generations solceller baseret på mono- og poly-krystallinsk 
silicium. Endvidere findes solceller baseret på tyndfilm, og endelig forskes der i 
såkaldte 3. generationsceller, der omfatter forskellige typer celler. 

                                                 
8 2 parker på hver 160 MW. 
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Det forventes, at omkostningerne ved solcelleanlæg frem mod 2025 kan reduceres 
med en faktor 3, således at elproduktionsprisen bliver lidt over 1 kr/kWh. Denne 
pris er imidlertid stadig høj sammenlignet med priserne for de øvrige  elproduk-
tionsanlæg, som er i størrelsesordenen 20-50 øre/kWh. Solceller vurderes således 
ikke at blive konkurrencedygtige i Danmark inden for de næste 20 år. Den teknolo-
giske udvikling er dog vanskelig at forudsige med sikkerhed. Ved anvendelse som 
alternativ tagbeklædning i nybyggeri, hvor omkostningen til almindelig tagbeklæd-
ning dermed kan undgås, vil brug af solcelleanlæg muligvis kunne blive rentabel. 

3.1.7 Bølgekraft 

I et bølgeenergianlæg omsættes de bølgeinducerede kræfter til el. Der findes flere 
forskellige systemer såsom pneumatiske, hydrauliske eller mekaniske, der kombi-
neres med en generator. 

Der har siden energikrisen i 1973 været udviklingsinitiativer og programmer for 
bølgekraft i en række lande og i EU. Ingen af disse programmer har hidtil ført til et 
gennembrud for bølgekraft-teknologien. Udviklingen af bølgeenergianlæg befinder 
sig således i dag internationalt på et udviklings- og førkommercielt stadium, og der 
er p.t. kun installeret ganske få elproducerende prototype-anlæg verden over. Under 
forudsætning af en markant udvikling af teknologien frem mod 2025 vil bølge-
kraftanlæg muligvis kunne blive et realistisk alternativ til anden elproduktion. De 
økonomiske vurderinger for denne type anlæg er dog meget usikre. 

3.1.8 Sammenfattende om el- og kraftvarmeproduktion 

Figur 3.1 og 3.2 viser de beregnede samfundsøkonomiske produktionsomkostnin-
ger for udvalgte elproduktionsteknologier under to forskellige antagelser om om-
kostningerne ved udledning af SO2 og NOx, svarende til minimum- og maksimum-
værdierne i Energistyrelsens samfundsøkonomiske vejledning9. 

                                                 
9 ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, Energistyrelsen, april 2005. 
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Figur 3.1 – Elproduktionsomkostninger for 13 forskellige elproduktionsteknologier under 
forudsætning af SO2- og NOx-omkostninger på henholdsvis 32 og 15 kr/kg. 
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Figur 3.2 – Elproduktionsomkostninger for 13 forskellige elproduktionsteknologier under 
forudsætning af SO2- og NOx-omkostninger på henholdsvis 52 og 83 kr/kg. 

Sammenfattende peger analyserne på vindmøller samt centrale naturgasfyrede, 
kulfyrede og biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker som de samfundsøkono-
misk billigste teknologier til elproduktion. Hvorvidt den ene eller den anden af de 
nævnte teknologier vil være billigst, afhænger af udviklingen i brændselspriser og 
omkostning ved CO2-udledning. 

I forbindelse med kulfyrede kraftværker kan CO2-separation og –deponering vise 
sig at blive en interessant mulighed. Også brændselscelleanlæg og bølgekraftanlæg 
er interessante teknologier, som potentielt kan blive konkurrencedygtige ved en 
gunstig udvikling af teknologierne. For bølgekraft kræves dog en markant teknolo-
giudvikling. 
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3.2 Fjernvarmeproduktion 

3.2.1 Varmepumper og geotermianlæg 

En varmepumpe virker i princippet som et køleskab. I modsætning til køleskabet 
har varmepumpen til formål at afgive varme ved høj temperatur ud fra et varmere-
servoir med lav temperatur, f.eks. en sø eller jorden. Jo mindre temperaturforskel 
der er mellem det kolde reservoir og den temperatur, der skal leveres varme ved, 
des mere effektivt virker varmepumpen. Midlet til at drive varmepumpen er typisk 
el (elvarmepumper) eller naturgas (absorptionsvarmepumper). Varmepumper er en 
kendt og velafprøvet teknologi, men der eksisterer fortsat et stort potentiale for at 
forbedre virkningsgraden, bl.a. ved anvendelse af nye kølemidler. 

Ved kombination med et varmelager kan eldrevne varmepumper levere et fleksibelt 
elforbrug, og dermed bidrage til en bedre indpasning af bunden elproduktion fra 
vindmøller og kraftvarmeværker. 

For at være direkte anvendelig i traditionelle fjernvarmesystemer skal varmepum-
pen levere varme ved et højt temperaturniveau, typisk 75oC eller derover. Dette kan 
være problematisk med de typisk anvendte kølemidler, og reducerer varmepum-
pens effektfaktor. De økonomiske beregninger for eldrevne varmepumper viser, at 
elvarmepumper kan være økonomisk attraktive ved høje priser på fossile brænds-
ler. Beregningerne er dog ret usikre. Lokalt kan der være gode muligheder for at 
anvende varmepumper, hvis der er gode (varme) varmekilder at udnytte, eller hvis 
varmepumpen kan kombineres med et andet varmeproduktionsanlæg, så kravene til 
den temperatur varmepumpen skal levere varme ved, kan reduceres. Der er ikke 
gennemført beregninger for absorptionsvarmepumper. 

Visse steder i landet kan geotermisk varme udnyttes som det kolde reservoir for en 
varmepumpe, hvilket forbedrer varmepumpens ydeevne væsentligt. Til gengæld er 
investeringerne i et geotermianlæg betydelige. 

Det vil være nødvendigt med nærmere undersøgelser af de økonomiske og tekniske 
forhold ved brug af varmepumper, før der endeligt kan tages stilling til fordele og 
ulemper ved brug af varmepumper frem for andre varmeproduktionsteknologier. 

3.2.2 Biomasse-fjernvarme 

Biomasse anvendes allerede i dag i et vist omfang til produktion af fjernvarme 
(uden samtidig elproduktion), og mulighederne for videreudvikling af teknologien 
vurderes at være begrænsede. Ved høje CO2-kvotepriser og høje priser på fossile 



 

                                                  46 

brændsler kan biomasse-fjernvarme være økonomisk attraktiv, især i de mindre 
fjernvarmeområder, hvor kraftvarmeproduktion er relativt dyr. 

Ved lave CO2-kvotepriser og naturgaspriser er naturgas-baseret fjernvarme dog 
billigere end biomasse-fjernvarme. 

3.2.3 Solvarme 

Verdens største solvarmeanlæg på 19.000 m2 er tilknyttet Marstal Fjernvarme. Sto-
re centrale solvarmeenheder kan give storskalafordele sammenlignet med mindre 
husstandsanlæg. Sæsonvariationer betyder, at solvarmeanlæg ikke vil kunne dække 
hele fjernvarmebehovet. Det vil sige, at der i vintermånederne vil være behov for 
anden varmeproduktion. 

Store solvarmeanlæg er endnu et stykke fra at være konkurrencedygtige på mar-
kedsvilkår, men såfremt yderligere udvikling kan føre til omkostningsreduktioner, 
kan solvarmeanlæg blive et fornuftigt supplement, særligt i mindre fjernvarmeom-
råder, hvor der ikke er grundlag for kraftvarmeproduktion. 

Sammenfatning – fjernvarmeproduktion 

Figur 3.3 og 3.4 viser de beregnede samfundsøkonomiske produktionsomkostnin-
ger for udvalgte fjernvarmeproduktionsteknologier under to forskellige antagelser 
om omkostningerne ved udledning af SO2 og NOx, svarende til minimum- og mak-
simumværdierne i Energistyrelsens samfundsøkonomiske vejledning10. 

                                                 
10 ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, Energistyrelsen, april 2005. 



 

                        47 

Råoliepris 20 kr/GJ

20

30

40

50

60

70

80

0

10
0

20
0

30
0

40
0

CO2-omkostning, kr/ton

Va
rm

ep
ro

du
kt

io
ns

pr
is

 a
b 

væ
rk

, k
r/G

J

Råoliepris 50 kr/GJ

0

10
0

20
0

30
0

40
0

CO2-omkostning, kr/ton

Kul, central
kraftvarme

Kul-kraftvarme +
CO2 deponering

Naturgasfyret,
dec. f jernvarme

Naturgas-CC,
centr.kraftvarme

Naturgas-motor,
dec. kraftvarme

SOFC-brændsels-
celle, dec. kraftv.

Flisfyret, dec.
f jernvarme

Flis, central
kraftvarme

Flisfyret, dec.
kraftvarme

Elvarmepumpe,
dec. f jernvarme

Geotermi +
absorptions-
varmepumpe

 
Figur 3.3 – Fjernvarmeproduktionspris for 11 forskellige varmeproduktionsteknologier, 
under forudsætning af SO2- og NOx-omkostninger på henholdsvis 32 og 15 kr/kg. 
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Figur 3.4 – Fjernvarmeproduktionspris for 11 forskellige varmeproduktionsteknologier, 
under forudsætning af SO2- og NOx-omkostninger på henholdsvis 52 og 83 kr/kg. 

I de store fjernvarmeområder vil kraftvarmeproduktion fortsat give den samfunds-
økonomisk billigste varmeproduktion. Af de i dag udbredte teknologier giver bio-
masse- og naturgasbaseret fjernvarmeproduktion de laveste omkostninger i de min-
dre fjernvarmeområder, mens brændselsceller og varmepumper, der endnu er nye 
og relativt uprøvede teknologier, med tiden kan blive konkurrencedygtige alternati-
ver. 

3.3 Individuel varmeproduktion 

3.3.1 Varmepumper 

Varmepumper til opvarmning af enfamiliehuse er kendt teknologi. En varmepumpe 
vil typisk optage varme fra jorden, udeluften eller ventilationsluften fra bygningen. 
Jordvarmepumper har typisk højest effektfaktor, men også med ventilationsvarme-
pumper kan der opnås en god effektfaktor. Luftvarmepumper har en lidt lavere 
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effektfaktor, men er til gengæld den billigste type at installere. Desuden varetages 
varmtvandsproduktionen typisk af en elpatron, således at luftvarmepumpen kan 
levere varme ved en relativt lav temperatur. 

De mest effektive varmepumpesystemer til husstandsbrug leverer i dag op til 4 en-
heder varme for hver enhed anvendt elektricitet. Der er ingen umiddelbare tegn på 
at udviklingen mod stadig bedre varmepumpeydelser er aftagende og teoretisk re-
sterer der da også et potentiale for forbedringer. 

Varmepumpers ydelse er bedst i kombination med lavtemperatursystemer, eksem-
pelvis gulvvarme eller luftvarme, og opvarmningen af brugsvand giver en lavere 
effektfaktor. 

En del varmepumper har luftbåret fordeling af varmen til de forskellige rum/zoner 
ved hjælp af et antal indedele. Det er muligt (mest oplagt i nybyggeri) at installere 
et luftkanalsystem til ventilation og varmedistribution. For nybyggeri er sådanne 
luft/luftvarmepumper den samfundsøkonomisk billigste løsning, blandt andet fordi 
man kan undvære investeringen i et vandbaseret radiatorsystem. 

Også for eksisterende byggeri vil det kunne betale sig at installere en varmepumpe 
når det eksisterende olie- eller naturgasfyr er nedslidt. Desuden kan varmepumper 
give store besparelser ved installation i elopvarmede bygninger. 

Der synes således at være et betydeligt potentiale for anvendelse af individuelle 
varmepumper, såfremt teknologiudviklingen fortsætter. 

3.3.2 Elvarme 

Direkte elvarme er en dyr opvarmningsform for næsten alle bygningstyper. Kun for 
lavenergihuse med et meget lavt opvarmningsbehov vil direkte elvarme kunne be-
tale sig, idet den sparede udgift til installation af et vandbaseret opvarmningssy-
stem opvejer det beskedne elforbrug til opvarmning. 

Elvarme er en kendt teknologi, som ikke har noget større udviklingspotentiale. 

3.3.3 Konventionelle olie- og naturgasfyr 

Samfundsøkonomien for olie- og naturgasfyr afhænger i høj grad af udviklingen i 
brændselspriserne. Ved lave brændselspriser er økonomien rimelig for eksisterende 
bygninger, mens bl.a. varmepumper er væsentlig billigere ved høje brændselspri-
ser. Der synes dog at være behov for at udtænke metoder til omkostningsreduktio-
ner for olie- og naturgasbaseret opvarmning i fremtiden. Dette kan ske gennem 
nytænkning af teknologikonceptet. Til nybyggeri skal der udvikles systemer med 
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små etableringsomkostninger, da store investeringsomkostninger, eksempelvis for 
et mikrokraftvarmeanlæg med et lavt varmebehov, ikke kan tjenes hjem på trods af 
meget lave energiomkostninger. 

3.3.4 Biobrændselsanlæg 

Der findes mange forskellige typer af biobrændselsanlæg til individuel opvarm-
ning. Af hensyn til miljøet er det vigtigt, at der opnås en god forbrænding af bio-
massen. Som eksempel på et anlæg med en god forbrænding kan nævnes træpille-
fyr, som der er gennemført en samfundsøkonomisk beregning for. Beregningen 
viser, at træpillefyr er blandt de dyreste teknologier til individuel opvarmning. Det-
te skyldes dels, at anlægsinvesteringen er ret høj, dels at prisen på træpiller er høj. 

Det kan ikke udelukkes, at en reduktion af anlægsinvesteringen vil kunne gøre træ-
pillefyr attraktive på lidt længere sigt. 

3.3.5 Mikrokraftvarme 

Mikro-kraftvarmeanlæg er en relativt ny type anlæg, som forsyner et enkelt hus 
eller en enkelt bygning med naturgas-kraftvarme fra en lille gasmotor eller gastur-
bine med en eleffekt i størrelsesordenen 1 kW. Sådanne anlæg bygger på kendt 
teknologi, men først i de seneste år er det blevet muligt at få anlæggene til en rime-
lig pris i en størrelse, der passer til et enfamiliehus. Hvis mikrokraftvarme skal bli-
ve konkurrencedygtig med andre opvarmningsformer, skal omkostningerne dog 
reduceres yderligere. 

Mikrokraftvarmeanlæg kan principielt anvende en lang række brændsler. Naturgas 
er en oplagt mulighed for bygninger, der allerede forsynes med individuel naturgas, 
men også dieselolie eller biomasse kan anvendes. 

Med de nuværende forventninger til teknologiudviklingen, synes mikrokraftvarme 
at være en samfundsøkonomisk dyr løsning for mindre bygninger i år 2025. Der er 
dog væsentlig usikkerhed forbundet med at forudsige omkostningerne for ny tekno-
logi. 

Installeres mikrokraftvarme i eksempelvis etageboliger vil der være et væsentligt 
større varmegrundlag og deraf følgende elproduktion. Det kan derfor ikke afvises at 
teknologien her vil være konkurrencedygtig i år 2025, ligesom det er muligt at der 
udvikles små, billige enheder velegnede for mindre bygninger. Eksempelvis kan 
koncepter udviklet i bilindustrien vise sig attraktive på lidt længere sigt. 
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3.3.6 Sammenfatning individuel varmeproduktion 

Figur 3.5 viser de beregnede samfundsøkonomiske omkostninger for teknologier til 
opvarmning af parcelhuse. Der er regnet på et parcelhus med et eksisterende vand-
baseret centralvarmesystem og et årligt forbrug på 18,1 MWh. De præsenterede 
beregninger er under forudsætning af SO2- og NOx-omkostninger på henholdsvis 
52 og 83 kr/kg. En lavere værdisætning på 32 og 15 kr/kg ændrer ikke de overord-
nede konklusioner, da omkostningen fra SO2- og NOx udgør en meget begrænset 
del af de samlede omkostninger. For olie og naturgas (herunder mikrokraftvarme) 
indgår CO2-emissioner i miljøomkostningen, mens det for elforbrug er indregnet i 
energiomkostningen. 
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Figur 3.5: Totale samfundsøkonomiske omkostninger ved udskiftning af opvarmningssy-
stem i eksisterende bygning. Oliepris 29 kr./GJ, CO2-omkostning 150 kr./ton (basisforud-
sætninger). Bemærk at der for fjernvarme ikke er medtaget omkostninger til energi og mil-
jø. Disse varierer meget afhængig af fjernvarmeproduktionen. 

Frem mod 2025 forventes der en fortsat teknologisk udvikling af opvarmningssy-
stemerne, særligt udtrykt ved forbedrede virkningsgrader. Især forventes effektfak-
toren for varmepumpeløsningerne forbedret. For eksisterende bygninger i områder 
med fjernvarme synes der at være en samfundsøkonomisk gevinst ved tilslutning af 
endnu ikke tilsluttede boliger. 

For naturgasområder viser varmepumperne sig i disse beregninger at være billigere 
end tilslutning til naturgas og endda billigere end udskiftning af et udtjent naturgas-
fyr (i sådanne tilfælde vil der ikke indgå omkostninger til ”forsyning”). Det vil væ-
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re mest oplagt at installere en af de teknologier, der baserer sig på det eksisterende 
vandbårne system, dvs. ventilations- eller jordvarmepumpen. 
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Figur 3.6: Samfundsøkonomi for opvarmningssystem installeret i nybyggeri af 
”Lavenergiklasse 2” (dvs. med ca. 25 procent lavere energiforbrug end BR2006) i 
område uden eksisterende kollektiv forsyning, basisforudsætninger. 

For nybyggeri betyder et faldende opvarmningsbehov at luftvarmepumpen og den 
direkte elvarme samfundsøkonomisk er markant billigere end de øvrige alternativer 
for opvarmning af parcelhuse. Selv uden at medregne energiomkostningerne bliver 
de samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarmeforsyning væsentlig større 
end omkostningerne ved individuel opvarmning med luftvarmepumpe eller elvar-
me. De store investeringsomkostninger i et mikrokraftvarmeanlæg kan ikke, med 
det lave varmebehov, tjenes hjem på trods af meget lave energiomkostninger. 

Individuelle varmepumper til opvarmning synes således at blive det samfundsøko-
nomisk bedste valg i områder uden fjernvarme, mens fjernvarmeforsyning fortsat i 
de fleste tilfælde vil være det bedste valg i eksisterende fjernvarmeområder, når der 
ses bort fra lavenergibyggeri med et meget lavt opvarmningsbehov. Der er stadig et 
potentiale for forbedring af varmepumpeteknologien. 

Mikrokraftvarmeanlæg og træpillefyr er blandt de dyreste teknologier til opvarm-
ning, og der kræves væsentlige teknologiforbedringer/omkostningsreduktioner 
samt for træpillefyrs vedkommende reduktion af brændselsprisen for at gøre tekno-
logierne konkurrencedygtige. Der er dog især for mikrokraftvarmeanlæggene en 
væsentlig usikkerhed forbundet med de anvendte forudsætninger, og det kan ikke 
afvises, at mikrokraftvarme på lidt længere sigt kan have et betydeligt potentiale. 
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Direkte elvarme er kun relevant for bygninger med et meget lille varmebehov. Med 
en fortsat forbedret isoleringsstandard for nybyggeri, kan et opvarmningsbehov der 
gør elvarme interessant dog blive standard på lidt længere sigt. 

3.4 Teknologier til fleksibel produktion og fleksibelt forbrug, herunder lagring 

Med den stigende elproduktion fra vindmøller og kraftvarmeværker er det blevet 
vanskeligere at tilpasse produktionen til det aktuelle forbrug, og der er derfor 
kommet fokus på perspektiverne i at lagre den producerede el og varme. 

Så længe elproduktionen fra vindmøller og kraftvarmeværker er lille, kan tilpas-
ningen klares ved at skrue ned for de øvrige elproducerende anlæg i området, når 
vindmøllerne og kraftvarmeværkerne producerer. Med gode transmissionsforbin-
delser både internt i Danmark og til udlandet kan tilpasningen også ske ved, at 
elproducerende anlæg længere væk nedreguleres. I dag sker en væsentlig del af 
produktionstilpasningen ved, at vandkraftanlæg i Norge og Sverige op- og nedregu-
leres. 

Lagring af el er både dyrt og ineffektivt sammenlignet med lagring af varme, og for 
de decentrale kraftvarmeværkers vedkommende har man derfor i Danmark valgt at 
etablere varmelagre, således at kraftvarmeværkernes produktion kan tilpasses efter-
spørgslen efter el bedst muligt. 

I dag klares hele tilpasningen mellem elforbrug og elproduktion i Danmark ved de 
ovenfor beskrevne metoder. Da der fremover kan ske en væsentlig udbygning af 
vindkraften er det imidlertid relevant at undersøge, hvordan fleksibiliteten i såvel 
produktion som forbrug af el kan øges. Følgende muligheder er vurderet: 

• en egentlig lagring af elektricitet, i form af brint, i batterier eller i trykluftlagre 

• fleksibilitet i elforbrug og elproduktion i kombination med lagring af fjernvar-
me i varmelagre 

• brug af elpatroner til fjernvarmeproduktion 

Samfundsøkonomien i de oplistede muligheder er beregnet med udgangspunkt i 
timepriser for markedsprisen på el. Timepriserne er genereret i 2025 for basisfrem-
skrivningen og de 4 scenarier med hhv. høje og lave priser på olie og på CO2-
kvoter, jf. kapitel 4. 

3.4.1 Lagring af el 

Økonomiske beregninger viser, at både lagring i batterier og lagring i form af brint 
og med efterfølgende anvendelse af brinten til elproduktion er meget dyrt, også 
selv om der indregnes en væsentlig forbedring af teknologierne frem mod 2025. 
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Selv med høje brændselspriser vil det være billigere at undlade lagring (ved f.eks. 
at standse vindmøller) og i stedet efterfølgende at producere elektricitet på termiske 
værker i fornødent omfang. 

Ved lagring i form af trykluft kan trykluften efterfølgende anvendes til at øge el-
virkningsgraden i en gasturbine. Udnyttelse af trykluften kræver altså, at der også 
anvendes naturgas, men til gengæld producerer anlægget lidt mere el, end der op-
rindelig er lagret i trykluftlageret. Et trykluftlager med gasturbine er altså i praksis 
en mellemting mellem et lager og et elproduktionsanlæg. 

Beregningerne viser, at økonomien i trykluftlageret i meget høj grad afhænger af 
olieprisniveauet og CO2-omkostningen. I scenarierne med den høje oliepris vil der 
være en markant gevinst ved trykluftlageret, hvilket formodentlig skyldes, at disse 
scenarier giver en stor udbygning med vindmøller, hvilket giver anledning til store 
variationer i elprisen og dermed mulighed for en stor indtjening ved lagring. I de 
øvrige scenarier giver trykluftlageret et beskedent overskud eller underskud. 

3.4.2 Fleksibilitet i kombination med varmelagring 

De decentrale kraftvarmeværker er allerede i dag udstyret med varmelagre, der 
muliggør, at driften kan tilrettelægges efter markedsprisen på el. Dette forhold er 
ikke medtaget i de generelle økonomiberegninger beskrevet i afsnit 3.2 og 3.3, og 
for at undersøge den mulige fordel ved varmelagring er der derfor foretaget time-
for-time-beregninger af naturgasfyrede motoranlæg, naturgasfyrede brændselscel-
leanlæg og eldrevne varmepumper for 2025. Teknologierne biomassefyret fjern-
varme og naturgasfyret fjernvarme er anvendt som sammenligningsgrundlag. 

Generelt set viser beregningerne det samme som beregningerne i afsnit 3.2 og 3.3, 
nemlig, at brændselscelleanlægget vil være den billigste teknologi i alle tilfælde i 
2025, og at rangordenen af de øvrige teknologier afhænger af oliepris og CO2-pris. 
Det kan dog konstateres, at etablering af varmelageret reducerer varmeprodukti-
onsomkostningerne lidt for de 3 fleksible teknologier, sammenlignet med naturgas-
fyret og træflisfyret fjernvarme. 

3.4.3 Elpatroner til fleksibelt elforbrug 

Brug af elpatroner til produktion af fjernvarme kan betragtes som en form for flek-
sibelt elforbrug. El er imidlertid et dyrt brændsel til produktion af varme, og det 
betyder, at elprisen skal være lav, før det bliver fordelagtigt at anvende elpatroner. I 
beregningerne er brug af elpatroner sammenholdt med fjernvarmeproduktion på 
naturgasfyrede kedler, idet det typisk vil være sådanne kedler, der anvendes til 
fjernvarmeproduktion, når markedsprisen på el er lav. Beregningerne viser, at inve-
steringen i en elpatron vil være tjent hjem på kun ca. 2 år i scenariet med den høje 
oliepris og den høje CO2-pris. Ved den høje oliepris i kombination med den lave 
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CO2-pris er elpatronen muligvis rentabel11, mens investeringen slet ikke kan tjenes 
hjem i de øvrige scenarier. 

3.4.4 Sammenfatning 

Beregningerne viser, at både lagring af el i trykluftlager, indirekte lagring i form af 
varmelagring i forbindelse med fjernvarmeproduktion samt brug af elpatroner vil 
kunne være hensigtsmæssige teknologier til at udnytte de varierende markedspriser 
på el. Beregningerne viser også, at det stort set kun kan betale sig at investere i de 
fleksible teknologier, hvis der er væsentlige forskelle i markedsprisen på el fra time 
til time, således som det er tilfældet i de to scenarier med høj oliepris. Kun varme-
lagring i forbindelse med kraftvarmeproduktion kan til dels betale sig også i de 
øvrige scenarier. 

3.5 Transportteknologier 

Energiforbruget til transportformål er næsten helt afhængigt af olieprodukter. Erfa-
ringsmæssigt har det været vanskeligt at reducere energiforbruget i transportsekto-
ren, og den yder følgelig et væsentligt og voksende bidrag til den samlede danske 
udledning af CO2. 

Mulighederne for at påvirke transportsektorens energiforbrug er umiddelbart be-
grænsede. På længere sigt er mulighederne blandt andet: 

• mere effektiv anvendelse af benzin- og dieseldrevne køretøjer, 

• anvendelse af hybridbiler 

• øget anvendelse af batteridrevne biler, 

• gradvis overgang til anvendelse af naturgasdrevne køretøjer, 

• overgang til nye teknologier som brændselsceller drevet med brint og 

• gradvis forøget tilsætning af flydende biobrændsler til den anvendte benzin og 
diesel. 

Vurderingen af udviklingen i transportsektorens energiforbrug i dette kapitel er 
baseret på vurderinger af sandsynlige teknologiske udviklinger inden for vejtrans-
porten frem mod 2025 foretaget af Teknologisk Institut for Energistyrelsen. Denne 
vurdering er suppleret med vurderinger vedrørende anvendelse af naturgasdrevne 
køretøjer, af flydende biobrændsler samt perspektiver for anvendelse af brændsels-
celler og brint foretaget i Energistyrelsens regi. 

                                                 
11 Beregningerne er opdelt på Øst- og Vestdanmark. Ved den høje oliepris og den lave CO2-pris 
bliver elpatronen rentabel i Vestdanmark, men ikke i Østdanmark. 
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3.5.1 Benzin- og dieselbiler 

Teknologisk Institut har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering, der omfatter 
både udviklingen i eksisterende og i nye teknologier, herunder anvendelse af alter-
native brændstoffer. Øvrige forhold, som kan have betydning for energiforbruget til 
transport, for eksempel trafikplanlægning og overflytning mellem transportformer, 
indgår derimod ikke i vurderingen. 

Vurderingen er foretaget under forudsætning af en videreførelse af den nuværende 
politik. Det indebærer, at den hidtidige politik med skærpelse af luftforurenings-
krav og ønske om mere brændstoføkonomiske biler forudsættes at fortsætte – det 
vil sige, at der forudsættes nye stramninger i den hidtil kendte takt. Det betyder 
også, at de danske skatter og afgifter forventes at forblive stort set uændrede, og at 
forbrugernes krav og ønsker til køretøjerne forbliver nogenlunde som i dag. 

Resultatet af Teknologisk Instituts vurdering er, at benzin- og dieselbiler stadig vil 
være de mest udbredte på det danske marked i 2025. Selv med stigende oliepriser 
vurderes markedet ikke at skifte radikalt. Dette skyldes, at alternativer, som vil 
blive mere attraktive ved stigende oliepriser, formentlig stadig ikke vil være kon-
kurrencedygtige, samt at kommende emissions- og CO2-krav vurderes at kunne 
overholdes med forbedring af den eksisterende teknik. Den væsentligste virkning af 
høje oliepriser vurderes således at være øget efterspørgsel efter dieselbiler, fordi de 
er mere brændstoføkonomiske. 

Ved de rigtige kombinationer af teknologier kan der ifølge vurderingen opnås en 
reduktion i energiforbruget på 25-35 % for benzinbiler og ca. 15-25 % for dieselbi-
ler, samtidig med, at alle luftforurenings- og sikkerhedskrav overholdes. Udviklin-
gen ventes især præget af de krav, som bilindustrien bliver stillet overfor fra myn-
dighedernes side, hvilket hidtil især har drejet sig om krav vedrørende miljøpåvirk-
ning (og sikkerhed). 

Med hensyn til gennemsnitligt CO2-udslip pr. kørt km vurderer Teknologisk Insti-
tut, at EU's målsætning for 2008 (140 g/km) kan nås, under forudsætning af en be-
tydelig indsats fra bilindustrien i de kommende år. EU's målsætning for 2010 (120 
g/km), som tænkes opnået ved blandt andet ikke-tekniske virkemidler (incitamen-
ter, information osv.), vurderes som yderst vanskelig at nå. At der eksisterer et be-
tydeligt potentiale i omlægning af reguleringen kan illustreres ved, at mens den 
gennemsnitlige solgte bil i Danmark i 2003 havde et CO2-udslip på 165 g/km, 
fandtes der ca. 95 modeller på markedet med et CO2-udslip på under 140 g/km 
(EU’s mål for 2008), ca. 30 modeller på markedet med et udslip under 120 g/km 
(EU’s mål for 2010), og sågar 5 modeller med et udslip under 110 g/km (som er 
Teknologisk Instituts nedre skøn for gennemsnittet i 2025). 
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3.5.2 Biobrændstoffer til transport 

Anvendelse af motorbrændstoffer baseret på biomasse kan bidrage til at mindske 
transportsektorens afhængighed af olie og dens store bidrag til CO2-emissionen. I 
mange større industrialiserede lande forventes motorbrændstoffer fremstillet af 
biomasse at komme til at spille en stigende rolle, især af hensyn til forsyningssik-
kerhed og klimaudfordringen. Også ønsket om at fremme udviklingen i landdistrik-
ter kan spille en rolle. 

For at kompensere for at prisen på biobrændstofferne i dag normalt er væsentlig 
højere end på fossilt brændstof, har det i lande, hvor biobrændstof har vundet an-
vendelse, været nødvendigt med betydelige afgiftslettelser eller andre statslige inci-
tamenter. Afgiftslettelsen i f.eks. Tyskland svarer pr. 1. januar 2004 til 0,47 euro 
hhv. 0,65 euro (ca. 3,5/4,8 DKK) pr. liter biobrændstof som substituerer diesel 
henholdsvis benzin. 

I EU-15 anvendtes der i 2003 biobrændstoffer svarende til ca. 1,5 mio. tons olie-
ækvivalenter eller 0,7 % af det samlede forbrug af benzin/diesel. 

I Brasilien, hvor produktionsbetingelserne for bioethanol er anderledes end i EU 
mv., er produktionsprisen for bioethanol væsentligt lavere. 

Den teknologiske udvikling 

Råvarens pris er en afgørende faktor for prisen på det producerede biobrændstof. 
Der er derfor i en række lande iværksat en betydelig forskningsindsats rettet mod at 
udvikle nye fremstillingsmetoder, der kan udnytte billig biomasse - typisk restpro-
dukter fra skov og landbrug - samtidig med at der ved processen fremkommer bi-
produkter af kommerciel værdi, som kan bidrage til den samlede indtjening for 
producenterne. Et andet vigtigt aspekt er, at energiforbruget ved fremstillingen skal 
være så lille som muligt, eller at der i processerne fremkommer et overskud af 
energi, som kan udnyttes. 

De mest aktuelle biobrændstoffer er i dag ethanol og RME (rapsoliemethylester - 
´biodiesel´), som begge er markedsmæssigt attraktive i den forstand, at de kan bru-
ges uden større komplikationer i den nuværende infrastruktur og i de gængse moto-
rer – det være sig koncentreret eller iblandet det fossile brændstof. Dog er det nød-
vendigt med nye investeringer i lagring og håndtering på raffinaderier og ved depot 
og i mindre grad også på de enkelte tankstationer. 

Specielt på ethanolområdet har industrilande som USA, Brasilien, Canada og Sve-
rige samt EU gennemført og gennemfører stadig en betydelig forsknings- og udvik-
lingsindsats møntet på udnyttelse af biorestprodukter. 
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RME-teknologien er derimod stort set færdigudviklet i lande som Frankrig og 
Tyskland, og udviklingsbehovet og potentialet for at billiggøre denne biodiesel 
yderligere vurderes at være begrænset. I Danmark produceres biodiesel primært til 
det tyske marked. Råvareprisen (rapsfrø) udgør en helt overvejende del af de sam-
lede produktions-omkostninger. 

Ny forsknings- og udviklingsstrategi 

Energistyrelsen har udarbejdet en ny forsknings- og udviklingsstrategi for flydende 
biobrændstoffer, hvor der fokuseres på nye teknologier, som har potentiale til at 
kunne udvikles frem mod kommercialitet indenfor en mellemlang udviklingshori-
sont på 10-15 år, og hvor Danmark yderligere har et betydeligt potentiale både til at 
påvirke den teknologiske udvikling og til at udnytte et teknologisk gennembrud til 
kommerciel fordel. 

Der peges på at videreføre den nuværende indsats indenfor ethanolfremstilling ud 
fra typiske danske restprodukter som halm mv., og på undersøgelser vedr. perspek-
tiverne for fremstilling af DME (dimethylester) ud fra forgasset biomasse og natur-
gas. Målet er at udvikle teknologierne med henblik på at indsnævre meromkostnin-
gerne for disse, når de produceres i større skala i forhold til de fossile brændstoffer. 

Prisudviklingen på biobrændstoffer - ny fremstillingsteknologi 

Både IEA og EU vurderer, at produktionsomkostningerne i dag for bioethanol og 
biodiesel fremstillet i EU på traditionel vis er 2-3 gange så store som for ben-
zin/diesel, hvor gennemsnitsprisen ab raffinaderi i de seneste år har været omkring 
1½-2,0 kr./liter.  EU og IEA vurderer endvidere, at traditionelt fremstillet 
biobrændstof, hvor råvareprisen er afgørende, ikke vil kunne konkurrere med fos-
silt brændsel, med mindre der sker en betydelig olieprisstigning. 

Forskellene i produktionspriserne mellem de traditionelle biobrændstoffer og ben-
zin/diesel kan udlignes gennem tilskud f.eks. ved lempelser af de afgifter, som på-
hviler brændstofferne. Hvis biodiesel helt fritages for de afgifter, der påhviler fossil 
diesel, og hvis andre biobrændstoffer modtager tilsvarende afgiftslempelser, vil det 
umiddelbart koste staten et tabt afgiftsprovenu på ca. 0,8 mia. kr. årligt, såfremt 
biobrændstofferne udgør 5 - 6 % af det samlede brændstofforbrug. Hertil kommer 
omkostningerne ved at finansiere denne anvendelse. De nødvendige afgiftslempel-
ser, der netop udligner merprisen for biobrændstoffer, varierer dog betydeligt over 
tid i takt med de betragtelige udsving, som erfaringsmæssigt forekommer i priserne 
på olie – og bioprodukter. 

De nye fremstillingsmetoder for bioethanol, som formentlig er det mest attraktive 
biobrændstof på mellemlang sigt, er både teknologisk og økonomisk på forsøgssta-
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diet. Det er derfor vanskeligt i dag at vurdere, hvor lav den fremtidige fremstil-
lingspris kan blive i færdigudviklede stor-skala-anlæg. 

De internationale skøn for de fremtidige produktionsomkostninger er usikre. IEA 
skønner, at produktionsprisen med de nye teknologier indenfor 10-15 år kan blive 
mindre end ved den traditionelle bioethanol-teknologi, og at der herefter ved olie-
priser på over 25 USD/tønde kan opstå en situation, hvor produktionsprisen med 
den ny teknologi – hvis teknologi-udviklingen lever op til de bedste forventninger 
– kan konkurrere også med fossilt brændstof. 

I de danske udviklingsprojekter baseret på halm opereres der med en målsætning 
om en produktionspris på 2,50 kr./liter på færdigudviklede stor-skala-anlæg. 

3.5.3 Brint og brændselsceller til transport 

Udfordringer og muligheder 

Brint eksisterer ikke i fri form i naturen, og er således ikke en energikilde men en 
energibærer som fx elektricitet. Udfordringerne knytter sig til mulighederne for at 
producere, lagre og distribuere brint, samt omsætte brint til de energiformer, der 
benyttes i slutforbruget af energi, på en miljøvenlig, energieffektiv, økonomisk 
effektiv og sikker måde. 

Et væsentligt perspektiv for udvikling af brintteknologi er muligheden for at an-
vende brint direkte til transportformål, hvor en vision er, at køretøjer anvender  
højeffektive brændselsceller, som forsynes med brint, der produceres på basis af 
miljøvenlige energikilder. Der arbejdes hovedsageligt med brændselsceller, der 
drives med brint. Der kan dog også anvendes direkte omsætning af methanol. Ud-
fordringen i denne sammenhæng er således at videreudvikle og billiggøre brænd-
selsceller til anvendelse i biler. 

Et bidrag til erstatning af mineralske olier til transportformål kan endvidere komme 
fra anvendelse af brintrige brændstoffer fx metanol og DME, som i betydeligt om-
fang kan substituere mineralske olieprodukter i de køretøjer, vi kender i dag. Den 
væsentlige udfordring i denne sammenhæng er at gøre dette på en for samfundet 
omkostningseffektiv måde. 

Teknologiske perspektiver 

Produktion af brint kan ske på flere måder, blandt andet ved elektrolyse af vand 
eller reformering af naturgas. Den i dag mest anvendte metode er reformering af 
naturgas. Produktionen af brint til transportformål kan ske lokalt på fyldestationer 
eller centralt med efterfølgende distribution af brint til fyldestationer, enten i fly-
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dende form eller under tryk. På fyldestationen skal etableres lagerfunktioner samt 
fyldeanlæg til levering af brint til transportmidlerne. I transportmidlerne skal etab-
leres drivaggregater baseret på brint, enten i form af forbrændingsmotorer eller 
brændselscelleanlæg til drift af elmotorer. 

Disse teknologier er imidlertid endnu ikke tilstrækkeligt udviklede, og der er behov 
for forbedringer med henblik på at nedbringe energitabet i forbindelse med produk-
tion, lagring og levering af brint samt at reducere omkostningerne forbundet med 
produktion og anvendelse af brint til transport og sikre transportmidlerne en accep-
tabel rækkevidde. 

En passende geografisk fordeling af fyldeanlæg for brintkøretøjer er en forudsæt-
ning for en bredere anvendelse. Det er vurderet, at etablering af et minimalt net af 
fyldestationer til landsdækkende distribution af brint vil kræve anlægsudgifter af 
størrelsesorden 1,8 – 4,5 mia. kr.  Hertil kommer de infrastrukturomkostninger, 
som skal betales for at forsyne fyldestationer med energi, enten i form af brint, el 
eller naturgas til lokal produktion af brint. 

Energitætheden af brint målt i form af energiindhold pr. liter volumen er væsentligt 
lavere end af olieprodukter. Et brintlager i bilen på 100 l ved et tryk på 200 bar 
rummer således samme energimængde som en benzintank på 8 liter. Øges trykket 
til 700 bar svarer det til ca. 26 l benzin. 

Lagring af brint kræver anvendelse af energi, omfanget afhænger af den anvendte 
teknologi. Der arbejdes med mulighed for lagring i trykbeholdere op til 700 bar 
samt med lagring i faste materialer. I øjeblikket er lagringen ombord i køretøjet 
relativt dyr, og der er begrænset kapacitet. 

Virkningsgrader for forskellige typer fremdrivningsmidler til biler ved nuværende 
og mulig fremtidig teknologi er angivet i tabel 3.1: 

Tabel 3.1: Bilers "fra tank til hjul"- energieffektivitet 
Kilde: SRA Draft Report on EU hydrogen research strategy, 2004, p. 38. 

 Benzin Diesel Brint, for-
brændings-
motor 

Brint, 
brændsels-
celle 

Nuværende  17 pct. 22 pct. 18 pct. 38 pct. 

Potentiel 2015 20 pct. 25 pct. 23 pct. 42 pct. 

Hybrid potentiel 
2015 25 pct. 33 pct. 28 pct. 48 pct. 
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Brændselscelleteknologien (primært PEM-brændselsceller), som der er store for-
ventninger til, er endnu ikke kommercielt tilgængelig, og der er behov for forbed-
ringer mht. brændselscellers levetid, pris og effektivitet. Masseproduktion ved 
sammenlignelige priser forventes ikke på denne side af 2010. 

Energieffektivitet og rækkevidde 

Samlet set betyder energitab i forbindelse med produktion, distribution og tankning 
af brint, at den samlede energimæssige effektivitet af brintkæden er lav. Med nuvæ-
rende teknologi skønnes det nødvendige energiforbrug til at producere, lagre og 
distribuere brint at være op mod dobbelt så stort som energiindholdet i brinten, der 
leveres. 

I køretøjer medfører den beskedne energieffektivitet af nuværende brintforbræn-
dingsmotorer sammen med vanskeligheden med at lagre brint, at rækkevidden for 
brintdrevne køretøjer bliver beskeden. Nuværende biler, der er omstillet til brint, 
kører således typisk kun 100-150 km på en tankfuld. Den korte rækkevidde er 
uhensigtsmæssig for brugerne og stiller krav om et ganske finmasket net af fylde-
stationer for at brintkøretøjer kan bevæge sig over større afstande. Forbedret lag-
ringsteknik og højere energieffektivitet af biler vil bidrage til at øge rækkevidden af 
brintdrevne køretøjer. 

Fremtidig udvikling 

Brint som energibærer kan bevirke, at vedvarende energi for alvor vil kunne bidra-
ge til at løse miljø- og energiproblemer på transportområdet. Men det kræver bety-
delig teknologisk udvikling for at sikre, at anvendelse af brint på transportområdet 
bliver konkurrencedygtig i forhold til mere traditionelle energiformer. En køreplan, 
udarbejdet i EU regi af ”High Level Group for Hydrogen and Fuel Cells”, har op-
stillet følgende etaper i udviklingen for vejtransportområdet: 

1. Frem til 2010 gennemføres demonstration af brændselscelledrevne køretøjer i 
kontrollerede, afgrænsede anvendelser 

2. Fra 2010 til 2020 etableres serieproduktion af brændselscelledrevne køretøjer 
(1. generation) til afgrænsede anvendelser 

3. Efter 2020 etableres serieproduktion af brændselscelledrevne køretøjer (2. 
generation) med brede anvendelser 

4. Efter 2030 bliver brændselscelleteknologi den dominerende teknologi på 
transportområdet. 

I ovenstående beskrivelse af en mulig udvikling er især udvikling af brændselscelle 
teknologi og brintlagringsteknologi afgørende for de fremskridt, der kan nås. 
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Det såkaldte brintsamfund, hvor brint er en helt overvejende energibærer til forsy-
ning indenfor bl.a. transportområdet ligger, som det fremgår, ikke lige for, men 
udviklingen skønnes at ville gå i den retning – hvis og efterhånden som de teknolo-
giske fremskridt nås, der betinger dette. 

3.5.4 VEnzin-visionen 

Elsam har formuleret en samlet vision - VEnzin-visionen - som bud på løsningen af 
flere af de udfordringer, som den danske energisektor står overfor. Visionen inde-
bærer en omstilling af energiproduktionen på de centrale kraftværker. Fra i dag at 
være kendetegnet ved en høj grad af samproduktion af el og varme udvides sam-
produktionen til også at omfatte produktion af transportbrændsler i integrerede el-
varme-transportbrændsels-processer. Desuden indgår der produktion af kommerci-
elle biprodukter til andre samfundssektorer, f.eks. landbruget. 

I visionen indgår en række processer, og der opnås en række synergifordele: 

1. Udnyttelse af CO2, der er udskilt i forbindelse med el/varmeproduktionen på 
de centrale kul- og biomassefyrede værker. Den udskilte CO2 anvendes ved 
tilsætning af brint til fremstilling af det flydende brændstof methanol. 

2. Lagring af el fra en øget vindmøllekapacitet på tidspunkter med overskudsel, 
idet denne el bruges til fremstilling af brint ved elektrolyse af vand. Brinten 
anvendes til fremstillingen af methanol. 

3. Fremstilling af ethanol (alkohol) ud af halm og andre biomasse- og affalds-
produkter. Efter alkoholprocessen anvendes den udvaskede halm mv. som 
brændsel i kraftværkskedlerne. 

4. Anvendelse af den producerede methanol og ethanol, som således er fremstil-
let på basis af vedvarende energi, i transportsektoren. Brændstofferne kan til-
sættes benzin/diesel i en brændstofblanding (”VEnzin”), hvor andelen af de to 
CO2-neutrale brændstoffer kan øges med tiden. 

Visionen sigter således bl.a. på at gøre det muligt at indpasse store mængder vind-
energi i det danske elsystem, at genanvende og dermed reducere udslippet af CO2 
fra de centrale kraftværker og at anvende lavværdig - og dermed billig - biomasse 
og andet affald til fremstilling af miljøvenlige transportbrændsler som alternativ til 
benzin/diesel. I takt med en udfasning af kul tænkes andelen af biomasse og andre 
affaldsprodukter som kraftværksbrændsel gradvist øget. 

Visionen inddrager hensyn til både behovet for fleksibilitet i energisystemet, forsy-
ningssikkerhed, miljø og erhvervsudvikling. Der er dog tale om en langsigtet vision 
og et meget komplekst system, hvor en række teknologiske delelementer og –
processer ikke er færdigudviklede i dag, hverken teknisk eller økonomisk. Der er 
derfor ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at gennemføre egentlige økono-
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miske vurderinger af omkostningerne i forbindelse med visionens realisering i for-
hold til andre løsninger, f.eks. løsninger med etablering af integrerede bioethanol-
fabrikker (”bioraffinaderier”) udenfor kraftværksregi. Foruden en længerevarende 
forsknings- og udviklingsindsats forudsætter både en hel eller delvis gennemførelse 
af visionen formentlig nye lovgivnings- og afgiftsinitiativer mv. 

3.5.5 Naturgas til transport 

Naturgas har hidtil kun i meget begrænset omfang været anvendt som brændstof i 
køretøjer i Danmark. I vore nabolande Sverige og Tyskland er der imidlertid vækst 
i antallet af naturgasdrevne køretøjer, som især er båret frem af en afgiftsfavorise-
ring af naturgas i forhold til benzin og diesel.  På baggrund af erfaringerne fra ud-
landet må det konkluderes, at der ikke er tekniske problemer forbundet med anven-
delse af naturgas i køretøjer, forudsat at der rundt om i landet etableres de fornødne 
tankanlæg til påfyldning af naturgas. 

Interessen for naturgasanvendelse i transportsektoren er især drevet frem af natur-
gassens miljøfordele i forhold til eksisterende diesel- og benzindrevne køretøjer. 
Det er dog vurderingen, at miljøfordelen ved anvendelse af naturgas i forhold til 
nye diesel drevne køretøjer med partikelfiltre er af begrænset karakter, og primært 
koncentreret omkring partikeludledning og reduktion i NOx Det vil således især 
have miljømæssig interesse i tæt bebyggede områder, hvor udstødningen for køre-
tøjer kan have en større sundhedsskadelig virkning. I forhold til benzindrevne køre-
tøjer vurderes der at være en CO2-fordel på ca. 20 % i forhold til benzindrevne kø-
retøjer, mens der for dieseldrevne køretøjer ikke er nævneværdig forskel. 

Da introduktion af naturgas i køretøjer kræver omkostninger til etablering af gas-
fyldningstankanlæg, vil det i første omgang være naturligt at koncentrere sig om 
virksomheder med en stor vognpark, så som busselskaber i lokal liniedrift, taxasel-
skaber m.v. 

Som led i handlingsplanens videre arbejde med biobrændsler og andre drivmidler 
vil økonomiske og miljømæssige perspektiver for naturgasanvendelse i transport-
sektoren, herunder erfaringer fra andre lande, blive nærmere analyseret. 

3.5.6 Hybridbiler 

Inden for en 10 års periode forventer Teknologisk Institut, at en række hybridbiler 
dukker op på markedet. Betegnelsen dækker over forskellige koncepter, som har 
varierende energiforbrug og CO2-udledning.. Fælles for dem er, at der for disse 
biler forventes en yderligere nedbringelse af energiforbruget på op 50 %, men der 
knytter sig usikkerhed til disse vurderinger. 
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Der er allerede nogle hybridbiler på markedet, men de er for dyre til at være attrak-
tive i Danmark. I perioden frem til 2025 vurderes hybridbiler i kraft af deres større 
kompleksitet fortsat at have en merpris. 

3.5.7 Batteridrevne biler 

Batteridrevne biler vurderes af Teknologisk Institut ikke længere som en realistisk 
erstatning for den almindelige bil. 

Dette skyldes, at udviklingen af batterier endnu ikke har resulteret i energilagre 
med tilstrækkelig effekt i forhold til vægt, energiindhold, volumen og pris. 
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DEL 2: Udviklingen i dansk energiforsyning 
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4. Basisfremskrivning og scenarier 

For at kunne vurdere eksempelvis den fremtidige brændselssammensætning, sand-
synligheden for nye energiteknologiers indtrængen på det danske energimarked 
eller effekten af potentielle energipolitiske tiltag, er der gennemført en basisfrem-
skrivning af dansk energiforbrug og energiforsyning til 2025 (af beregningstekni-
ske årsager er fremskrivningen gennemført frem til 2030, men der fokuseres på 
resultaterne i 2025). 

I en fremskrivning med en så lang tidshorisont er en række forudsætningerne natur-
ligvis behæftet med betydelig usikkerhed. Basisforløbet suppleres derfor med en 
række alternative scenarier baseret på alternative forudsætninger for udviklingen i 
centrale parametre. 

Det skal understreges, at fremskrivningerne er udarbejdet før indgåelsen af den nye 
energipolitiske aftale af 10. juni 2005 om en styrket energibesparelsesindsats. Initi-
ativerne i denne nye aftale er derfor ikke indregnet i hverken basisfremskrivningen 
eller de alternative scenarier 

Fremskrivningerne har til formål at illustrere, hvad der forventeligt vil ske under 
den nuværende regulering, såfremt der ingen initiativer tages inden 2025, under 
forskellige udviklinger af energipriser og CO2-kvotepriser. Dermed kan scenarierne 
kortlægge politiske udfordringer i fremtiden, såvel de, der er uafhængige af ram-
mebetingelserne, som de der kan opstå med ændrede rammebetingelser. Basisfrem-
skrivningen baseres på IEAs forventninger til energiprisernes udvikling og et cen-
tralt skøn over de fremtidige CO2-kvotepriser, mens de øvrige scenarier er valgt 
således, at de repræsenterer yderpunkterne i de spænd for fremtidige langsigtede 
energipriser og CO2-kvotepriser, som er vurderet sandsynlige. 

Med det opstillede forudsætningsgrundlag er energiforbruget blevet fremskrevet, 
og de markedsmæssige vilkår for investeringer i ny elproduktionskapacitet blevet 
sammenlignet. På dette grundlag er der opstillet sandsynlige udviklingsspor for den 
nordiske elproduktionskapacitet baseret på de beslutninger, som investorer i Dan-
mark og Norden kan forventes at ville tage med scenariernes CO2- og energipriser. 
Beregningsteknisk antages det altså, at investorerne alle har de prisforventninger, 
som det enkelte scenarie er baseret på, hvilket selvsagt er en forenkling i forhold til 
virkeligheden. 

Scenarierne har til formål at illustrere et muligt udfaldsrum for den fremtidige 
energisektor, men repræsenterer ikke nødvendigvis lige sandsynlige udviklinger. 
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4.1 Energi- og kvotepriser  

Vurderingerne af udviklingen i energipriserne er beskrevet i kapitel 2, afsnit 2.2 og 
baseres på IEA’s prisantagelser fra oktober 2004. Da de aktuelle oliepriser primo 
2005 ligger noget over IEA’s antagelser, baseres basisscenariet på en energiprisud-
vikling med et fald i løbet af de næste 3-4 år, afløst af en svag stigning fra 2009. 
Selv i 2025 når priserne ikke op på de aktuelle priser, så generelt regnes i basissce-
nariet med et energiprisniveau, der ligger under det aktuelle. IEA betoner prisfor-
udsætningernes usikkerhed, og derfor er det i strategiarbejdet valgt at operere med 
to alternative sæt af olie- gas- og kulpriser i fire alternative scenarier. 

Vurderingerne af udviklingen i CO2-kvotepriserne er beskrevet i kapitel 2, afsnit 
2.3. Alternativerne til det centrale skøn for CO2-kvoteprisen på 50 kr./ton stigende 
til 150 kr./ton i perioden 2012-2017 er enten en stigning fra 50 til 300 kr./ton i pe-
rioden 2008-2017 (høj) eller en konstant lav pris på 50 kr./ton (lav). 

De alternative energi- og kvotepriser sammenfattes i tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Alternative brændselspriser og CO2-kvotepriser i 2025 

 Lav Basis Høj 

Råolie, USD / tønde 20 28 50 

Kul, USD / ton 38 45 62 

Naturgas, Europa, USD / 1000 Nm3 113 159 283 

CO2-kvoter, kr. / ton 50 150 300 

Anm.: Alle priser er opgivet i 2002-niveau. 

Disse priser er valgt, fordi de skønnes at ligge i yderkanten for mulige langsigtede 
priser. Det er svært at forestille sig langsigtede oliepriser langt fra de langsigtede 
marginale indvindingsomkostninger, ligesom de langsigtede CO2-kvotepriser i vidt 
omfang må afspejle de faktiske reduktionsomkostninger. Disse omkostninger 
skønnes at ligge indenfor de opstillede intervaller. 

Der er sandsynligvis en sammenhæng mellem CO2-kvotepris og prisen på fossile 
brændsler på længere sigt. Fx vil lave priser på fossile brændsler ved et givet re-
duktionsmål for CO2 alt andet lige kræve højere kvotepriser, for at målet nås. Der 
kan altså argumenteres for, at nogle scenarier er mere sandsynlige end andre, men 
det gør ikke nogen af scenarierne mindre relevante til illustration af de påvirknin-
ger, priserne har på det fremtidige energisystem. 

Som beskrevet i kapitel 2, afsnit 2.2 fastsættes prisen på markedsel næsten ligesom 
olie, kul og gas på de internationale markeder, og er kun i nogen grad relateret til 
danske produktionsomkostninger. Antagelsen om den fremtidige elpris stammer fra 
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beregninger med Ramses, Energistyrelsens model for det nordiske elmarked. På 
baggrund af de ovenstående brændselspriser og CO2-kvotepriser samt en række 
antagelser om det fremtidige elforbrug og den fremtidige kapacitetsudbygning gi-
ver modellen et bud på elprisen. Med basisforudsætningerne ventes elprisen i de 
næste 6-7 år at falde fra ca. 25 øre/kWh i 2005 til 16-17 øre/kWh. Fra 2012 til 2017 
stiger elprisen til ca. 30 øre/kWh. Figur 4.1 illustrerer udviklingen i elprisen i ba-
sisscenariet hhv. i scenarierne med høje og lave energi- og CO2-kvotepriser. 
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Figur 4.1 Markedsprisen på el 

I takt med, at elprisen stiger, vil der forekomme flere prisspidser. Prisvariationerne 
bliver størst i scenarierne med høje brændselspriser. 

Prisen på el for forbrugerne afspejler ikke blot udviklingen på markedsel, men også 
støtte til VE-baseret el (”PSO-omkostninger”). Der er taget højde for en stigende 
andel af vindproduktion, faldende afregning for vindbaseret el og decentral kraft-
varme og stigende priser på den el, som afsættes på markedsvilkår. Det er antaget, 
at afgifter og tilskudssatser prisreguleres fra 2010 og frem. 

Fjernvarmepriserne følger i et vist omfang priserne på fossile brændsler, men anta-
ges ikke at blive påvirket af CO2-kvotepriserne. Fjernvarmepriserne varierer meget 
fra område til område afhængig af produktionsomkostninger, omkostninger til di-
stribution, administration o. lign. Datagrundlaget er ikke fundet tilstrækkelig detal-
jeret til at skelne mellem de forskellige områder i fremskrivningerne. Derfor er der 
til dette formål anvendt gennemsnitlige betragtninger for de danske fjernvarmeom-
råder, dog med en opdeling i centrale og decentrale områder. 
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4.2 Fremskrivning af det endelige energiforbrug12 

Fremskrivningen af husholdningernes og erhvervenes energiforbrug er primært 
baseret på økonomiske modeller, der beregner energiforbruget på basis af antagel-
ser om økonomisk aktivitet, priser og indikatorer for teknologiske forbedringer. 
Rent teknisk løber fremskrivningen til 2030, men præsentationen vil koncentrere 
sig om tiden til 2025. 

Forudsætninger 

Forudsætningerne om produktion, privat forbrug osv. er i hovedsagen baseret på 
Finansministeriets ADAM-fremskrivning i Finansredegørelse 2004 (FR04). Den 
løber kun til 2010, men der ligger en uofficiel fremskrivning herefter, som bereg-
ningsteknisk er anvendt, jf. tabel 4.2 Væksten i de primære erhverv er dog af Ener-
gistyrelsen sænket svarende til den historiske vækst siden 1980. 

Tabel 4.2 Vækstforudsætninger 
Procent p.a. 1980-2003 2003-2010 2010-2020 2020-2030 

Produktionsværdi 2,0 1,9 1,5 1,1 

Privat forbrug 1,3 2,6 2,2 1,7 

Boligbeholdning, m2 0,8 1,0 0,7 0,7 

Bruttoværditilvækst 1,8 1,9 1,5 1,0 

Inflation 3,9 2,1 2,1 2,1 

Den generelle økonomiske vækst i erhvervene ligger på ca. 2 % per år frem til 
2010 - lavest i landbrug og den offentlige sektor og højest i private serviceerhverv, 
jf. tabel 4.2. Fremskrivningen afspejler en fortsat udvikling i erhvervsstrukturen 
bort fra de energitunge, primære erhverv og over mod de tertiære erhverv. 

Skønnet for de fremtidige, teknologisk begrundede energieffektivitetsforbedringer 
er baseret på statistiske analyser af udviklingen i 1980’erne og 1990’erne. Samlet 
set ventes, at der i et forløb uden økonomisk vækst og med uændrede reale energi-
priser vil ske en årlig reduktion i energiforbruget på i gennemsnit 0,7 %. 

Foruden de generelle antagelser om økonomi, priser og teknisk udvikling er der i 
fremskrivningen indlagt effekter af en række initiativer mv., der er vedtaget, men 
endnu ikke implementeret, eller stadig er under indfasning eller udfasning. De ind-

                                                 
12 Dette afsnit omhandler det endelige energiforbrug; dvs. energiforbruget inkl. el og fjernvarme, 
men excl. brændsler til produktion af el og fjernvarme, raffinaderier og energiindvinding. 
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regnede initiativer fremgår af tabel 4.3. Samlet reducerer de energiforbruget med 
ca. 2 PJ hvert år eller 0,3 % sammenlignet med et forløb uden disse initiativer. 

Tabel 4.3 Effekt af initiativer og andet i fremskrivningen ift. effekten i 2003 
TJ 2010 2020 

CO2-kvoter -1034 -3113

Fjernelse af CO2-afgift på kvotebelagt industri  82 61

Aftaleordningen -556 138

Afskaffet tilskud i forbindelse med CO2-afgift 1466 3800

Biogas -111 -111

Stålværkerne i Frederiksværk 288 288

Bygningsdirektiv, boliger -2056 -3048

I alt -1921 -1985

Anm.: Effekterne er opgjort i forhold til den skønnede effekt i 2003. Det er således ændringer i 
initiativernes virkning i forhold til det statistikdækkede år 2003, der er anført. Når effekten af afta-
leordningen fx bliver positiv i 2020, betyder det blot, at den reducerende effekt af aftalerne på ener-
giforbruget da er mindre end i 2003. 

Energiforbrug 

Siden starten af 1970’erne har det samlede danske forbrug af brændsler (brutto-
energiforbruget) holdt sig på et nogenlunde stabilt niveau. En effektivisering i for-
syningssektoren har dog muliggjort, at erhvervenes og husholdningernes forbrug af 
brændsler, el og fjernvarme (det endelige energiforbrug) samtidig har kunnet øges. 
I perioden 1980-2003 steg det endelige energiforbrug med 0,3 % p.a. 

I fremtiden ventes en større stigning i det danske energiforbrug, med mindre der 
implementeres begrænsende tiltag. I fremskrivningen af det danske energiforbrug 
frem til 2025 baseret på gældende politik ventes en vækst i det samlede endelige 
energiforbrug på ca. 0,8 % p.a. – stærkest i den første del af perioden. 

Der forventes vækst i de fleste sektorer med undtagelse af husholdninger og offent-
lig service. Den beskrevne udvikling skal bl.a. ses på baggrund af, at der er tale om 
en fremskrivning uden nye politiske initiativer. 

Det samlede energiforbrug ligger i denne fremskrivning lidt under niveauet i frem-
skrivningen til klimastrategien fra februar 2003, der løb til 2017. Det lavere niveau 
skyldes bl.a., at lufttransporten ventes at stige væsentligt langsommere end tidligere 
antaget, men forskellen dækker over større forskydninger mellem sektorerne, der 
resulterer i en større vækst i husholdningerne og mindre vækst i erhvervene. 
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Figur 4.2 Energiforbrug i basisfremskrivningen sammenlignet med klimastrategien, 2003 

De begrænsede forskelle i det samlede energiforbrug dækker over noget større for-
skelle mellem sektorerne. Den nye fremskrivning udviser et højere energiforbrug i 
husholdningerne, men et lavere i transport og erhvervene. 

I tabel 4.4 angives de vigtigste årsager til ændringerne i forskellene i de to fem-
skrivninger i 2010. For husholdningerne er ændringerne på grund af modelskifte 
ikke dekomponeret, men den samlede ændring er angivet. 
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Tabel 4.4 Årsager til ændringen i energiforbrug 2010 i forhold til klimastrategiens frem-
skrivning  
PJ 2010 

Nye antagelser om teknologiske ændringer i erhverv -10,1 

Nye vækst- og inflationsantagelser, erhverv 1,7 

Nyt skøn for effekt af ældre initiativer, erhverv -0,2 

CO2-kvoteordningen (inkl. fjernelse af CO2-afgift) -0,9 

Nye prisforventninger (primært lavere dollarkursantagelse) 2,9 

Hurtigere global opvarmning, erhverv -0,1 

Lavere udgangsniveau for erhverv i 2003 end forventet i 2002 -4,7 

Resterende årsager (øvrige eksogene, modelændringer, samspilseffekter mv.) -2,9 

Erhverv i alt -14,3 

Husholdninger (modelskifte) 15,5 

Transport (primært udenrigsluftfart) -10,7 

Totale ændringer -9,5 

De alt overvejende grunde til de relativt små forskelle mellem de to fremskrivnin-
ger er tre store ændringer, der i et vist omfang opvejer hinanden. Det er for det før-
ste et lavere energiforbrug i erhvervene (især på længere sigt), der primært skyldes 
ny højere forventninger til de teknologiske forbedringer. 

For det andet har overgangen fra de tekniske modeller til den økonometriske mo-
del, EMMA, hævet skønnet for det fremtidige energiforbrug i husholdningerne. Det 
høje niveau i husholdningerne skyldes bl.a. antagelser fra Finansministeriet om en 
kraftig vækst i det private forbrug især frem til 2010. 

For det tredje er end del af transportfremskrivningen ændret. Det er primært luftfar-
tens energiforbrug, der i 2003 var ca. 5½ PJ mindre end ventet i fremskrivningen til 
klimastrategien. Desuden forventes luftfarten nu at stige væsentligt langsommere 
end før. Som tidligere nævnt stammer det fremtidige energiforbrug i den øvrige del 
af transportsektoren (primært vejtransport) fra Vejdirektoratet og er identisk med 
fremskrivningen i klimastrategien. 

Fordelt på energityper er de samlede ændringer størst for de fossile brændsler (især 
gas) – her er forbruget tydeligt reduceret. Det bidrager til lavere CO2-emissioner fra 
det endelige energiforbrug på ca. 1,6 mio. tons i 2010. El- og fjernvarmeforbruget 
frem til 2017 er ikke ændret væsentligt. For fjernvarmen skyldes det primært, at 
husholdningernes varmeforbrug forventes at være større end før, men andelen af 
boliger med fjernvarme mindre. Til gengæld ventes der nu mere VE, især i hus-
holdningerne, end tidligere forudset. 
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Figur 4.3 Energiforbrug i basisfremskrivningen fordelt på sektorer 

Forskydningerne i forhold til fremskrivningen til klimastrategien fra februar 2003 
skyldes primært tekniske ændringer i de anvendte modeller. Bl.a. antages der nu en 
kraftigere teknisk udvikling i energieffektive teknologier i erhvervene. 

For el i husholdningerne er det nye skøn for den fremtidige vækst på ca. 1,5 % p.a. 
frem til 2010. Derefter falder væksten til ca. 0,6 % p.a. frem til 2025. For varme i 
husholdninger ventes et skift fra det relativt konstante forbrug siden 1980 til en 
vækst på ca. 0,8 % årligt frem til 2010 og derefter et svagt fald. 

Den gennemsnitlige vækst i erhvervenes energiforbrug i perioden 2003-2025 er 0,9 
% i fremskrivningen. Især elforbruget stiger kraftigt med 1,5 % om året. Væksten 
er højest i byggeri (1,7 %). Den er tæt på 1% årligt i de øvrige erhverv og i trans-
port, dog tæt på nul i offentlig service. På trods af, at den økonomiske vækst er lidt 
større i private serviceerhverv end i de varefremstillende erhverv, betyder antagel-
sen om betydeligt større tekniske fremskridt, at væksten i energiforbruget i begge 
grupper ligger tæt på 1 % årligt. 

Fremskrivning af transporten er bortset fra luftfart og forsvarets transport identisk 
med fremskrivningen til klimastrategien, som stammer fra Vejdirektoratet. Der er 
store stigninger for vare- og lastbiler og mere moderate for personbiler. Den største 
stigning på 1,6% årligt findes i den internationale lufttransport. Det medvirker til, 
at transportsektoren andel af det samlede energiforbrug øges lidt fra 31 % i dag til 
32 % i 2025. Da transporten primært anvender olie, og da olieforbruget i hushold-
ningerne er vigende, øges transportsektorens andel af olieforbruget til 72 % i 2025 
mod 69 % i dag. 
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Som nævnt betyder den høje vækst i den oliebaserede transport kombineret med et 
fald i husholdningssektoren, at der forventes en stigning i olieforbruget på 0,7% i 
gennemsnit til 2025. El forventes at få en kraftig vækst på 1,3% som resultat af en 
stigning på 1,0% i husholdninger og 1,5% i erhverv. Fjernvarmen ventes at stagne-
re. Det skyldes bl.a., at en faldende andel af nye boliger ventes at få fjernvarme. 
Dertil kommer, at både nye og eksisterende boliger ventes bedre isoleret. 
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Figur 4.4 Energiforbrug i basisfremskrivningen fordelt på energityper 

Virkningen for energiforbruget udenfor forsyningssektoren af de fire analyserede 
scenariers prisforudsætninger er generelt begrænsede. Et skøn over effekterne af 
alternative priser på fossile brændsler og CO2-kvoter i 2025 fremgår af tabel 4.5: 
Tabel 4.5 Energiforbrug i scenarierne i 2025 

PJ Energiforbrug ekskl. transport 

 El Øvrig energi I alt 

Transport Sum 

Basis 156 351 507 243 750 

høj oliepris, høj kvotepris 150 334 484 229 712 

høj oliepris, lav kvotepris 151 336 488 229 716 

lav oliepris, høj kvotepris 156 354 510 249 759 

lav oliepris, lav kvotepris 159 359 517 249 766 

Det er tydeligt, at kvoternes effekt er meget mindre end olieprisens. Det er også 
kun en lille del af industrien (bortset fra forsyningssektoren, som ikke medregnes 
her), der er omfattet af kvoter, og transporten er slet ikke. Den største effekt er på 
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ca. 38 PJ og fås i scenariet med både høje energipriser og høje kvotepriser. Her ses 
i forhold til basisfremskrivningen et fald på 4,6 % for energiforbruget ekskl. trans-
port og 6,0% for transport. Totalt set giver det et fald på 5,0 %. Figur 4.5 og 4.6 
illustrerer spændet. 
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Figur 4.5 Energiforbrug i scenarierne excl. transport 
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Figur 4.6 Energiforbrug til transport i scenarierne 
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Den trods alt begrænsede effekt skyldes, at avancer og især afgifter dæmper pris-
virkningerne for energiforbrugerne. Prisgennemslaget er størst i erhvervene, der til 
gengæld har en meget lille prisfølsomhed. Selvom der også er store afgifter på 
transportens energiforbrug, slår en højere prisfølsomhed igennem her. 

Scenarierne omfatter ikke forløb med svingende priser. I virkeligheden vil fremti-
dens priser svinge meget, men det er antaget, at usikkerheden om priserne er den 
samme i alle scenarierne. Modellernes skøn over reaktionerne på prisændringerne 
er baseret på historiske erfaringer på ændrede priser, så usikkerheden må antages at 
være en integreret del af modellernes prisfølsomhed. 

Der er ikke taget højde for eventuelle ændringer i økonomisk vækst eller forbrugs- 
og erhvervssammensætning som følge af de ændrede priser på brændsler og CO2-
kvoter. Kvoternes effekt er baseret på, at omfanget af den eksisterende kvoteord-
ning for tung industri forbliver på niveauet for 2005-8. 

Der er i beregningerne heller ikke taget højde for, at ændrede priser kan få helt nye 
teknologier eller brændsler på banen. Det kunne fx være relevant i vejtransporten. 
Biobrændstoffer kunne således i scenarierne med høje oliepriser (især hvis også 
kvotepriserne er høje) tænkes at erstatte en del benzin og diesel. Også i boligsekto-
ren og dele af industrien kan et skift til fx biomasse tænkes. Sådanne skift vil næp-
pe ændre væsentligt på det beregnede energiforbrug, men vil reducere CO2-
udledningerne og olieafhængigheden. 

De alternative scenarier viser noget om basisscenariets følsomhed overfor ændrin-
ger i to af de vigtigste forudsætninger: energipriser og CO2-kvotepriser. Der er des-
uden med udgangspunkt i basisfremskrivningen foretaget beregninger af følsomhe-
den overfor den økonomiske vækst og vækstens sammensætning. Det er valgt at 
ændre vækstantagelsen i to beregninger ved at hæve hhv. sænke vækstraterne for 
produktionsværdien i erhvervene, det private forbrug og beholdningen af boliger og 
biler med 0,5 procent-point. Det er en moderat vækstændring i forhold til den gene-
relle vækst på 1-2 % p.a. I virkeligheden kan væksten afvige mere end 0,5 %-point 
p.a. 

Også vækstens sammensætning på brancher har betydning for energiforbruget. 
Derfor er der desuden gennemført to beregninger, hvor den samlede vækst i er-
hvervene er uændret, men hvor sammensætningen på brancher er ændret. Væksten 
i de energitunge erhverv (landbrug, byggeri og industri) er hævet (”tungere vækst”) 
eller sænket (”lettere vækst”) med 0,5 % point. Væksten i de energilette erhverv 
(offentlig og privat service) er tilpasset, så den samlede vækst er uændret. Væksten 
i serviceerhverv er dermed sænket med 0,48 %-point ved tung vækst og hævet med 
0,38 %-point ved let vækst. Det er antaget, at vækstændringerne ikke påvirker 
energipriserne. 
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Ved de to sidste analyser er effekten på transportsektoren ret lille. Det skyldes, at 
den generelle aktivitet og dermed også det private forbrug ikke berøres, og at de 
fleste erhverv – både tunge og lette – udfører transportaktiviteter. 

Tabel 4.6 Effekt i 2025 af ændrede vækstforudsætninger  
PJ Erhverv og hushold-

ninger 
Transport I alt 

Basis 507 243 750 

Højere vækst +58 +27 +85 

Lavere vækst –52 –23 –75 

Tungere vækst +15 +1 +16 

Lettere vækst –14 –1 –15 

Effekterne er klart størst ved hhv. højere og lavere vækst. De skyldes, at aktiviteten 
her påvirkes i samme retning i alle sektorer. Vækstens sammensætning har også 
betydning, men da den i disse beregninger ikke berører husholdningerne, og da 
energiintensiteten i service-erhverv ikke er helt ubetydelig i forhold til de varepro-
ducerende erhverv, er effekterne væsentligt mindre. 

Effekterne af højere vækst/lavere vækst er mindst dobbelt så store i 2025 – ca. 80 
PJ – som effekterne af ændrede priser. De ændrede priser giver et engangsskift i 
niveauet af energiforbruget af begrænset størrelse, men vedvarende høj eller lav 
vækst akkumulerer over tid og har langt større betydning for energiforbruget på 
langt sigt. 

4.3 Forsyningssektoren 

I modsætning til de økonomiske modelbetragtninger af rammebetingelsernes be-
tydning for slutenergiforbruget er der anvendt en teknisk-økonomisk model til 
fremskrivningerne af el- og varmeproduktionen i det nordiske elsystem, og de for-
skellige nordiske fjernvarmeområder. 

Basisfremskrivningen og de øvrige scenariefremskrivninger er udarbejdet efter 
”fugle i hånden” princippet, dvs. med gældende regler og sikre beslutninger kom-
bineret med markedsmæssige overvejelser, og beregningerne er foretaget på model-
len Ramses6. Fremskrivningerne bygger på et stort antal antagelser og er i sagens 
natur behæftet med væsentlig usikkerhed. 

Mens basisfremskrivningen viser et udbygningsforløb med hovedvægt på gasfyret 
kapacitet suppleret med en række havvindmølleparker, ses der i flere af de alterna-
tive udviklingsspor en større diversificering mellem investeringerne. De anvendte 
prisspænd for olie- og CO2-kvotepris repræsenterer således investeringsforløb med 
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store individuelle forskelle. Scenarierne repræsenterer såvel forløb, hvor udbygnin-
gen med havvindmøller standser, som forløb med en markant forøgelse af vindmøl-
lekapaciteten. På samme måde dækker scenarierne forløb, hvor der ensidigt fokuse-
res på fossile brændsler, såvel som forløb, hvor størstedelen af den opførte termiske 
kapacitet baseres på biomasse. Scenarierne viser dermed, at udviklingen af det nor-
diske elsystem frem mod år 2025 i høj grad vil afhænge af udviklingen i de to væ-
sentlige udefrakommende rammebetingelser: oliepris og CO2-kvotepris. 

I det følgende fremhæves en række af de forhold, som scenarieberegningerne har 
belyst. 

Udbygning med kapacitet på kommercielle vilkår 

Indførelse af konkurrence i elproduktionen betyder i princippet, at nye elproduk-
tionsanlæg opføres efter privatøkonomiske kriterier. Elprisen på Nordpools spot-
marked vil i de nærmeste år, uanset rammebetingelser, være for lav til, at det er 
privatøkonomisk rentabelt at opføre ny elproduktionskapacitet. Det må derfor ven-
tes, at reserveeffekten i de nordiske lande falder, i takt med at forbruget stiger, og 
ældre anlæg skrottes. 

Når reservekapaciteten falder, stiger elprisen (spotprisen) på Nordpool. Denne stig-
ning fortsætter i alle scenarier frem til ca. 2015-2017. Omkring eller lige før dette 
tidspunkt bliver det attraktivt at opføre ny kapacitet på markedsvilkår. Når elprisen 
når op på det niveau, hvor det bliver rentabelt at investere, stabiliserer reserveeffek-
ten sig – men på et væsentligt lavere niveau end i dag. I scenarier med høje elpriser 
vil investeringer i havvindmøller blive rentable noget tidligere (2011). 

De for investorerne økonomisk mest attraktive termiske produktionsanlæg varierer 
scenarierne i mellem: 

• i basisfremskrivningen og i scenarierne med lave priser på fossile brændsler er 
de gasfyrede combined cycle-anlæg den teknologi med de laveste langsigtede 
marginalomkostninger. 

• i scenariet med høje priser på fossile brændsler og lave CO2-kvotepriser vil der 
overvejende blive investeret i kulfyrede værker, samt enkelte biomassefyrede 
kraftvarmeværker. 

• i scenariet med høje priser på såvel fossile brændsler som CO2-kvoter har de 
biomassefyrede værker de laveste langsigtede marginalomkostninger. 

• En række kulfyrede kraftværker forventes at blive levetidsforlænget. I scenari-
et med lave brændselspriser og høje CO2-kvotepriser forventes disse værker 
dog erstattet med gasfyret kapacitet, mens der i scenariet med høje brændsels-
priser og høje CO2-kvotepriser forventes renoveringer, der muliggør en øget 
anvendelse af biomasse. 



 

                        79 

Med et fortsat eltilskud på 10 øre/kWh bliver det i alle scenarier attraktivt at inve-
stere i havvindmøller i Danmark. 

Tidspunktet for markedsindtrængningen og antallet af havvindmøller, der (som 
følge af prispres fra samtidig produktion) kan give investorerne overskud, varierer 
dog meget. 

• Udbygningen med havvindmøller i Danmark bliver kommercielt interessant i 
perioden 2011-2021, afhængig af rammebetingelserne. 

• I perioden 2011 til 2030 bygges der mellem 800 MW og 4200 MW ny hav-
møllekapacitet i Danmark. 

• Såvel høje priser på fossile brændsler som høje CO2-kvotepriser fremmer ren-
tabiliteten og øger dermed udbygningstakten. 

Der er bl.a. ud fra en vurdering af planmæssige forhold valgt en gradvis udbygning 
med havvindmøller, også i scenarier hvor det umiddelbart kunne være attraktivt for 
investorer at investere i en større mængde vindmøllekapacitet tidligt i perioden. 

Der er usikkerhed på investorbeslutninger om ny kapacitet. Usikkerhederne vedrø-
rer bl.a. forrentningskravet, mulighed for varmeafsætning, mulighed for gratis CO2-
kvoter, hyppighed af tørår/vådår samt værdisætning af brændselsfleksibilitet. 

Omfanget af tildeling af gratis CO2-kvoter kan også have væsentlig betydning for 
beslutninger om opførelse af ny kapacitet og skrotning af ældre kapacitet. For at 
undgå konkurrenceforvridning og uheldige lokaliseringsincitamenter er der behov 
for en international koordinering på dette område. 

Nye teknologier 

Estimater af den forventelige teknologiudvikling er i sagens natur behæftet med 
stor usikkerhed. Det er således muligt at andre teknologier end de ovenfor beskrev-
ne bliver interessante for investorerne: 

• Brændselsceller kan blive et interessant alternativ til andre naturgasbaserede 
teknologier, særligt i decentrale kraftvarmeenheder. 

• I scenarierne med høje priser på fossile brændsler bliver bølgekraftanlæggene i 
henhold til teknologiforventningerne kommercielle under forudsætning af 
samme afregningsforhold som for havvindmøller. De to teknologiers sammen-
lignelighed vil dog sandsynligvis gøre, at investorer i stort omfang vil fore-
trække de billigere vindmøller. En tidsforskydning i produktionen kan gøre, at 
enkelte bølgekraftanlæg bliver interessante. 
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• Med høje CO2-kvotepriser kan forskellige teknologier til udskillelse af CO2 i 
kraftværksprocessen blive interessante; især hvis CO2 kan sælges, eksempelvis 
til brug ved olieudvindelse.  

• Koncepter til en øget integration med transportsektoren, eks. med samproduk-
tion af el/varme og transportbrændstoffer kan blive interessante. Høje oliepri-
ser fremmer rentabiliteten i sådanne koncepter. 

Brændsler og vedvarende energi  

Det nordiske elsystem vil i hele perioden være domineret af kernekraft og vand-
kraft. Svensk kernekraft udfases dog sidst i perioden, og vindkraft vil bortset fra 
scenariet med lave olie- og CO2-kvotepriser efterhånden levere et betydeligt bidrag. 

• I basisfremskrivningen og i scenarier med lave priser på fossile brændsler vil 
gaskraft levere betydelige bidrag. 

• I scenariet med høje priser på fossile brændsler og CO2-kvoter leverer biomas-
se efterhånden betydelige bidrag. 

• I scenariet med høje priser på fossile brændsler og lave CO2-priser begynder 
kulforbruget at stige, efterhånden som den svenske kernekraft udfases. 

• I de øvrige scenarier udfases kul gradvist frem mod 2030. 

Danmark 

Scenarierne viser visse variationer i brændselssammensætningen i den danske el- 
og fjernvarmeproduktion i perioden 2005 til 2012. 

• Høje priser på fossile brændsler fører i perioden 2005-2008 til et større kul-
forbrug til gengæld for et lavere forbrug af naturgas. 

• I perioden 2008-2012 begynder antagelsen om en jævnt stigende kvotepris i 
scenarierne med høj kvotepris at kunne aflæses på et faldende kulforbrug i 
Danmark relativt til scenarier med lavere kvotepris. Til gengæld falder 
eleksporten som følge af, at mindre CO2-intensiv elektricitet fra de øvrige nor-
diske lande bliver mere konkurrencedygtig. 

Andelen af vedvarende energi i elforsyningen er frem til 2012 nogenlunde lige stor 
uanset rammebetingelserne. Vindkraften udgør i 2004 omkring 18% af elforbruget 
ab værk i Danmark, stigende til 20% i 2012. 

Omlægningen af brændslerne tager fart fra omkring 2015, hvor det bliver økono-
misk attraktivt at opføre ny termisk elkapacitet. 
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• I scenarier med lave priser på fossile brændsler sker der en omlægning fra kul 
til gas – særligt hvis kvoteprisen samtidig er høj. 

• I scenariet med høje priser på både fossile brændsler og CO2-kvoter sker der en 
omlægning fra kul til biomasse. 

• I scenariet med høje priser på fossile brændsler og lave priser på CO2-kvoter 
sker der ikke nogen dramatisk omlægning af brændselsforbruget, dog dækker 
biomasse en stigende andel af brændselsforbruget til kraftvarmeproduktion. 
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Figur 4.7 Naturgasforbrug til el- og varmeproduktion i Danmark 

Naturgasforbruget erstatter kul som det dominerende brændsel i scenarierne med 
lave brændselspriser. Med høje brændselspriser beholder kul sin dominerende posi-
tion, med mindre CO2-kvoteprisen også bliver høj. I så fald vil biomasse blive do-
minerende, jf. figur 4.8. 

Andelen af vedvarende energi i den danske elforsyning varierer, som det fremgår af 
figur 4.8, meget, afhængigt af rammebetingelserne. Dette skyldes dels forskelle i 
udbygningen med havvindmøller, dels en øget anvendelse af biomasse i scenarier-
ne med høje brændselspriser: 

• I scenariet med høje priser på både fossile brændsler og CO2 udgør VE over 80 
procent i 2025 mod ca. 30 procent i dag. 

• Kombinationen af høje brændselspriser og lave CO2-kvotepriser giver en VE-
andel på ca. 52 procent i 2025. 
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• Lave brændselspriser og høje CO2-kvotepriser giver en VE-andel i 2025 på 43 
procent, hvilket stadig er højere end basisfremskrivningens 36 procent. 

• I scenariet med lave brændselspriser såvel som CO2-priser udgør VE nogen-
lunde konstant 30 procent af elforsyningen. 
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Figur 4.8 Andel af vedvarende energi i elforsyningen 

I figur 4.9 ses fordelingen af den vedvarende energi på de to hovedgrupper: vind og 
biomasse (inkl. bionedbrydeligt affald)13. Det fremgår, at vindkraftudbygningen 
fortsætter uanset rammebetingelser, men at omfanget dog varierer meget. Biomasse 
synes, uden yderligere politiske initiativer, kun at ville blive anvendt i større om-
fang end i dag, såfremt oliepriserne bliver høje. 

                                                 
13 Andre vedvarende energikilder, bl.a. sol forventes kun i meget begrænset omfang at bidrage til 
dansk elproduktion og er udeladt fra figuren. 
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Figur 4.9 Vedvarende energi i elforsyningen fordelt på hovedgrupper 

Andelen af varmebundet elproduktion og vindkraft udgør i dag mere end halvdelen 
af den danske elproduktion. Denne andel stiger over beregningsperioden og udgør i 
2025 mellem 65 og 82 procent af elproduktionen. Høje kvotepriser synes at mind-
ske kondensproduktionen. 

Brændselshåndtering og infrastruktur 

Scenarierne stiller vidt forskellige krav til infrastrukturen til håndtering af brænds-
lerne. 

For kul synes den eksisterende infrastruktur (havnekapacitet og lagerforhold) at 
være fremtidssikret, da ingen af scenarierne viser et stigende kulforbrug i Danmark. 

For naturgas stiller basisfremskrivningen og scenarierne med lave priser på fossile 
brændsler store krav til infrastrukturen. Naturgasforbruget forøges med ca. en fak-
tor 3 i forhold til i dag. Samtidig forventes den danske udvinding fra Nordsøfelter-
ne at blive reduceret i samme periode. Der vil således være behov for en stor im-
port af naturgas enten via rørnet eller i form af LNG. LNG-terminaler kan afhjælpe 
problemer med flaskehalse i transmissionsnettet i eller udenfor Danmark. I tørår må 
naturgasforbruget, såfremt den termiske produktionskapacitet stort set ensidigt ba-
seres på naturgasfyrede værker, nødvendigvis være endnu større og det kan vise sig 
uhensigtsmæssigt at dimensionere transmissionsnet og/eller LNG-terminaler efter 
maksimalforbruget, idet tørår kun i gennemsnit optræder cirka hvert tiende år. 



 

                                                  84 

Også i spidslastperioder synes der at kunne opstå situationer med et meget stort 
naturgasforbrug, som rørnettet muligvis ikke vil kunne håndtere. Det synes sand-
synligt at egentlige spidslastanlæg vil køre på ikke-rørbundet brændsel, eksempel-
vis olie, hvilket vil være en naturlig markedsreaktion på gaskontrakter med mini-
mumsaftag og lignende. 

For biomasse sker der i anden halvdel af perioden en stigning i forbruget i de sce-
narier, hvor priserne på fossile brændsler er høje. 

• For scenariet med lave CO2-kvotepriser (høj-lav) vurderes stigningen i efter-
spørgsel at kunne imødekommes med øget udnyttelse af nationale ressourcer 
og øget import af træpiller. Der er ikke grund til at forvente, at den globale ef-
terspørgsel vil overgå udbuddet med de beskrevne rammebetingelser. Den dan-
ske anvendelse er bl.a. initieret af afgiftsfordele ved varmeproduktionen. 

• For scenariet med høje CO2-priser vil ny kapacitet med de antagne prisforud-
sætninger alene anvende biomasse som brændsel. En vækst i forbruget som i 
dette scenario vil alt andet lige nødvendiggøre en stor import. Det kan dog ikke 
udelukkes, at de høje priser på fossile brændsler vil føre til en global efter-
spørgsel på biomasse, og at prisen på træpiller, der er den lettest håndterbare 
handelsvare af biobrændsler, vil stige. En højere træpillepris end forudsat kan 
føre til, at en del af forbruget erstattes med kul. Et andet potentielt problem ved 
en så markant anvendelse af biomasse er logistikken omkring indskibning af 
brændsel. Energitætheden i træpiller er lavere end i de konkurrerende brænds-
ler, og et kraftværk der fyrer med biomasse vil derfor alt andet lige lægge be-
slag på mere havnetid end et kraftværk fyret med kul. Der kan således være 
behov for tiltag som eksempelvis udbygning af havnekapaciteten omkring 
kraftværkspladserne. 

Derudover sker der i alle scenarier en udbygning med havvindmøller. Dette kræver, 
at der findes egnede lokaliteter til mellem 4 og 20 havvindmølleparker af 200 MW. 
Det er væsentligt for en udbygning på markedsvilkår, at forberedende arbejde med 
screening af områder er foretaget i god tid. 

Det kan være uhensigtsmæssigt at forcere vindmølleudbygningen, da erfaringerne 
fra det ene anlæg så ikke i tilstrækkelig grad kan udnyttes i det næste. Udbygnings-
takten kan eksempelvis reguleres med en gradvis frigivelse af områder. 

Omfanget af vindkraftudbygningen har desuden betydning for de nødvendige inve-
steringer i elinfrastrukturen. Disse investeringer indgår i den samfundsøkonomiske 
vurdering af vindmølleudbygningen i forskellige scenarier som præsenteres i afsnit 
6.1. 
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Forbedrede vindkraftprognoser vil gøre vindkraftproduktionen mere forudsigelig 
og dermed gøre fluktuationerne nemmere at håndtere. Samtidig vil vindmølleejer-
nes udgifter til betaling for regulerkraft kunne reduceres. 

I scenarier med megen vindkraft vil elprisen ikke desto mindre svinge meget rela-
tivt til scenarier med lidt vindkraft. Der vil opleves høje priser i vindstille perioder 
og lave priser i perioder med megen vind, hvilket vil øge rentabiliteten i tiltag til 
øget fleksibilitet i elsystemet jf. afsnit.4.5.5. 

Miljø 

CO2-udledningen fra el- og varmeproduktionen i Norden er i basisfremskrivningen 
nogenlunde konstant. 

• I scenariet med lave brændselspriser og høje CO2-kvotepriser er billedet no-
genlunde det samme: Udledningen øges som følge af stigende elforbrug, men 
reduceres som følge af idriftsættelse af nye gas- og vindkraftanlæg og sidst i 
perioden stiger CO2-udledningen på grund af svensk kernekraftafvikling. Dog 
er niveauet lidt lavere end i basisfremskrivningen som følge af en større andel 
af vindkraft. 

• For scenariet med lave brændsels- og CO2-kvotepriser er emissionerne der-
imod højere som følge af et større forbrug og færre vindmøller. 

• For scenariet med høje brændselspriser og lave CO2-kvotepriser er emissioner-
ne også højere end i basisfremskrivningen, da forholdet i brændselssammen-
sætningen mellem kul og biomasse resulterer i en højere emission per MWh 
end for gasscenarierne. 

• I scenariet med høje brændsels- og CO2-kvotepriser falder CO2-emissionen fra 
el- og varmeproduktionen i Norden dramatisk og er i 2025 blot på 20 mio. ton 
mod ca. 55 mio. ton i 2005. 
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Figur 4.10  CO2-emission fra den danske el- og varmeproduktion 

Den danske CO2-emission fra el- og varmeproduktion fremgår af figur 4.10. Et 
brændselsskift fra kul til naturgas gør, at CO2-emissionen per MWh reduceres. 
Endnu mere markant er reduktionen ved omlægning til biomasse. Vindmøllerne 
bidrager herudover med CO2-neutral elektricitet. 

• Det er således ikke overraskende at CO2-emissionen reduceres mest i scenariet 
med brændselsskift til biomasse (høj-høj). 

• Høje brændselspriser gør det dog ikke alene, da det i en kombination med lave 
CO2-kvotepriser kan føre til en stigning i anvendelsen af kul, hvor udledningen 
af CO2 per energienhed er væsentlig højere end for naturgas. 

• Høje kvotepriser bidrager til CO2-reduktion; på kort sigt som følge af at kul-
kraftværkerne udkonkurreres på marginalomkostningen, og på længere sigt og-
så som følge af at vindmøller bliver mere konkurrencedygtige. 

Det skal bemærkes, at det, scenarierne illustrerer, er forskellige udviklinger i den 
indenlandske CO2-emission fra el- og varmeproduktionen og ikke den samlede 
CO2-virkning. Eftersom stort set hele el- og varmeproduktionen er underlagt CO2-
kvoteregulering, så bestemmes den samlede CO2-virkning af den danske el- og 
varmeproduktion entydigt af tildelingen af gratiskvoter til denne sektor.  

SO2- og NOx-udledningen fra elsystemet i Danmark varierer ikke i samme grad 
scenarierne i mellem. Der synes ikke ud fra analyserne at kunne peges på store for-
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skelle i udfordringerne i forhold til disse miljøforhold uanset udviklingen i ramme-
betingelserne. 
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Figur 4.11 Udledning af SO2 og NOx fra el- og fjernvarmeproduktionen i Danmark for 
basisfremskrivningen. 

SO2 og NOx er for elproducerende anlæg over 25 MW omfattet af kvoteregulering. 
Kvoterne er hhv. 30.000 og 28.000 tons i 2005, og de foreløbige kvoter for 2010 er 
20.000 tons for både SO2 og NOx. 

SO2-udledningen fra denne gruppe værker holder sig omkring 10.000 tons frem til 
omkring 2015, hvorefter den begynder at falde især på grund af omlægningen fra 
kul til gas. SO2-udledningen holder sig altså langt under kvoten i hele perioden. 
Dette skyldes snarere eksistensen af en svovlafgift end kvotereguleringen. 

Direktivet om Store Fyringsanlæg betyder et fald i udledningerne fra 2008. NOx-
udledningen er fortsat faldende over perioden, hvilket især skyldes virkningen af 
Direktivet om Store Fyringsanlæg og kvotereguleringen. Da kvotereguleringen 
tillader korrektion for import og eksport af el, og da Danmark eksporterer el i hele 
beregningsperioden, overholdes NOx-kvoterne med en rimelig margin. 

Forsyningssikkerhed 

I fremskrivningerne er det forudsat, at eludbygningen finder sted ud fra rent mar-
kedsøkonomiske kriterier. Dvs. at tidspunkt, teknologi, geografisk placering m.m. 
af nye elproduktionsanlæg samt skrotninger af eksisterende produktionsanlæg af-
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gøres af investorerne og ikke af nogen central, planlæggende myndighed. Et helt 
centralt spørgsmål er derfor: Vil et fremtidigt elsystem, hvor udbygningen med ny 
kapacitet finder sted alene ud fra hensynet til elproducenternes indtjening, levere 
en acceptabel forsyningssikkerhed? 

Ved forsyningssikkerheden forstås sandsynligheden for, at der er strøm i kontak-
terne, når forbrugerne vælger at tænde for den. Forsyningssikkerheden udtrykkes 
mest praktisk ved dens residual, f.eks. antallet af timer pr. år med manglende for-
syning. 

Figur 4.12 viser hyppigheden af ufrivillige afbrydelser de sidste 10 år fordelt på 
årsag. Det gennemsnitlige niveau af forsyningssikkerheden svarer for almindelige 
forbrugere til godt ½ time årligt. Stormen i 1999 og den store afbrydelse på Sjæl-
land i 2003 er dog væsentlige undtagelser herfra. Figuren viser også, at langt de 
flest afbrydelser i dag skyldes fejl i nettet. 
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Figur 4.12 Hyppighed af afbrydelser i forsyningen fra lavspændingstransformere, fordelt 
på årsag. Kilde: Dansk Energi. 

Figuren medregner ikke fejl i lavspændingsnettet (0,4 kV). Dette kan groft skønnes til at 
give et ekstra bidrag til fejlhyppigheden på 5-10%. Der foreligger ikke systematiske målin-
ger af fejl på lavspændingsnettet. 

For at undersøge forsyningssikkerheden i fremtiden i det elsystem, der er forudsat i 
basisfremskrivningen, er der på RAMSES foretaget beregninger af LOLP (Loss-
Of-Load-Probability), som er et mål for (1 – forsyningssikkerheden). Da Ramses6 
kun regner på produktionsanlæggene og udlandsforbindelserne (og ikke på de in-
terne net), er LOLP dog kun en indikator for en del af forsyningssikkerheden. Be-
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regningerne er foretaget med stokastiske havarier og sæsonafhængige stokastiske 
revisioner14 på perioden 2005-2020 med 1 times tidsskridt. 

Beregningen indeholder statistisk usikkerhed på grund af forudsætningen om sto-
kastiske havarier. Dvs. hvis beregningen blev gentaget, ville man ikke nødvendig-
vis få samme antal timer med effektmangel i samme områder. Hvert år er beregnet 
to gange, dvs. med 2 gange 8760 ”terningekast”.  

Beregningerne kan tolkes på følgende måde: 

• I Eltra er man uanset rammebetingelser omkring 2015 nået til en situation, 
hvor effektmangel forekommer mellem en halv time og en time årligt. Det er 
omkring dette tidspunkt, at reserveeffekten er kommet ned på det ”kommerci-
elt bæredygtige niveau”. 

• I Elkraft begynder effektmangel også at optræde, men med væsentligt lavere 
hyppighed end i Eltra. Når forsyningssikkerheden i Elkraft er lidt bedre end i 
Eltra sidst i beregningsperioden, hænger det bl.a. sammen med den lidt større 
reservekapacitet i Elkraft. 

• At forsyningssikkerheden i Elkraft kommer bedre ud end i Eltra skyldes den 
valgte udbygnings”plan”. Denne situation opstår som resultat af, at udbyg-
nings”planen” vælges af private investorer og ikke af en central planlæg-
ningsmyndighed. Som tidligere nævnt er der et stort antal mulige udbyg-
nings”planer”. Fremskrivningerne illustrerer derfor kun en ”skævhed”, der kan 
opstå. 

• I Finland optræder effektmangel i enkelte scenarier. 

• I Norge optræder effektmangel ikke i beregningen. Norges eleffekt er fordelt 
på et stort antal vandkraftturbiner, som gør mange samtidige havarier usand-
synligt. Det må derfor forventes, at det mere er energimangel (tørår) end ef-
fektmangel, der kan udløse tvungne afbrydelser af forbrugere. Dog kan den 
anvendte vandkraftmodel evt. have en tilbøjelighed til at undervurdere forsy-
ningssvigt for vandkraft, såfremt andelen af uregulerbar vandkraft er under-
vurderet. 

• I Sverige optræder effektmangel heller ikke. Dette skyldes dels, at omkring 
halvdelen af eleffekten ligger i vandkraft (og at en forklaring svarende til den 
for norsk vandkraft også gælder for Sverige), dels mange forsyningsveje (Sve-
rige kan i mangelsituationer trække på Eltra, Elkraft, Norge, Finland, Tyskland 
og Polen). 

                                                 
14 Dvs. med ”terningkast” i hvert tidsskridt for at afgøre, om de enkelte anlæg er til rådighed. Anlæg 
antages at kunne havarere med samme sandsynlighed hele året. Sandsynligheden for at et anlæg er 
ude til revision antages derimod sæsonafhængig.  
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I figur 4.13 ses det beregnede antal timer med manglende forsyning i Vestdanmark 
perioden 2015-2025. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2015 2017 2019 2021 2023 2025 middel

timer/år

Basis Lav olie- og kvotepris Høj olie- og kvotepris
 

Figur 4.13 Hyppighed af effektmangel i Vestdanmark. 

Den beregnede ikke-leverede energi er forskellen mellem elforbruget og den effekt, 
der er til rådighed, summeret over alle tidsskridt. Ideelt udtrykker den ikke-
leverede energi det elforbrug, som skal afkobles i de enkelte år og de enkelte områ-
der for at undgå sammenbrud af elsystemet. Imidlertid er det i praksis meget van-
skeligt at udføre kontrollerede afbrydelser af forbrugere, som lige akkurat får elba-
lancen til at passe. I praksis vil der enten ske det, at effektmangelen opstår så plud-
seligt, at hele systemet går i sort, fordi systemoperatøren ikke når at afkoble elfor-
brug i tilstrækkeligt omfang, eller at man under optræk til forsyningssvigt vælger at 
afbryde elforbrugere i et omfang, der er rigeligt i forhold til vurdering af den truen-
de effektmangel.  Den beregnede ikke-leverede energi er derfor et minimalskøn. 

Den ikke-leverede energimængde kan værdisættes. Dette giver – med betydelig 
usikkerhed - et niveau for omkostningerne ved ikke-leveret el på omkring 50.000 
kr/MWh. Denne størrelsesorden harmonerer med andre opgørelser15. En ikke-
leveret energi på 200 MWh koster således samfundet i størrelsesordenen 10 mio. 
kr. Dette beløb er helt betydningsløst og kan ikke begrunde væsentlige investerin-
ger i forbedring af forsyningssikkerheden. Hvis på den anden side effektmangelen 
medfører afbrud af hele elforsyningen i området i bare en time, bliver samfundets 

                                                 
15 Se f.eks. rapporten fra arbejdsgruppen om forsyningssikkerhed med Energistyrelsen, Eltra og 
Elkraft. 
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tab omkring 225 mio. kr., hvilket kan begrunde en investering på omkring 2 mia. 
kr. (hvis tabet optræder hvert år). 

Konsekvenserne af en afbrydelse af forsyningen afhænger altså i betydeligt omfang 
af, i hvilket omfang afbrydelsen kan få et kontrolleret forløb, dvs. i hvilket omfang 
systemoperatøren og de fleksible elforbrugere kan ”følge med” i driften af systemet 
og løbende håndtere forværringer i elsystemets driftstilstand. Dette kræver nærme-
re analyser af systemsikkerheden. De foretagne beregninger håndterer primært sy-
stemtilstrækkeligheden. 

Beregningerne ovenfor antyder altså, at elsystemet omkring 2015 er blevet så ”an-
strengt”, at der med en vis hyppighed må forventes afbrydelser af forsyningen. 
Hvis produktionssystemet efter 2015 begynder at give et bidrag af samme størrel-
sesorden som det bidrag, der i dag kommer fra nettet – hvilket ikke kan udelukkes, 
men heller ikke er givet – så må forsyningssikkerheden siges at være tydeligt for-
ringet. Dette er som nævnt ikke nødvendigvis det samme som, at forsyningssikker-
heden er uacceptabel. Dette kræver nærmere analyser af en række elementer: 

• Et element er, at driften af elsystemet skal kunne håndteres i praksis. Elsyste-
met har i 2015 så lille reserve, at alle enheder, der ikke er havarerede eller til 
revision, skal være til rådighed i driften. Der er således ikke ”råd til”, at kapa-
citet holdes tilbage af kommercielle hensyn. Det er afgørende, at effektmangel 
kan ”kontrolleres”, når den opstår, dvs. at der kan foretages kontrollerede af-
brydelser af forbrugere, således at en mangel på nogle få hundrede MW i et 
område ikke medfører, at hele elforsyningen kollapser i området (eller i hele 
Norden). Den lille reserve kombineret med den store andel vindkraft vil for-
mentlig også få betydning for, hvordan de nordiske systemoperatører håndterer 
driften af systemet i deres indbyrdes aftalesystemer. Endvidere vil der skulle 
stilles øgede krav til visse typer af anlæg m.h.t. kvaliteten af deres elleverance, 
herunder muligheden for effekt- og spændingsregulering. 

• Et andet element er forekomsten af tørår. Disse forekommer jævnligt (omkring 
hvert 10. år), og ”semi-tørår” forekommer hyppigere. Systemet skal derfor 
kunne håndtere længere perioder, hvor der ikke er den normale energimængde 
til rådighed fra vandkraft. 

Konklusionen på ovenstående er, at det ikke er oplagt, at forsyningssikkerheden vil 
være acceptabel efter 2015, hvis der ikke tages nye initiativer.  

Det må samtidig konkluderes, at der er behov for at fortsætte analysearbejdet, og at 
der er behov for at arbejde videre med spørgsmålet om, hvordan driften af et frem-
tidigt ”slankt” elproduktionssystem bedst håndteres. 

 



 

                                                  92 

PSO, gratiskvoter og afgiftsprovenu  

Tilskud og afgifter har væsentlig betydning for investorernes beslutninger i scena-
rierne, og resulterer i forskellige offentlige udgifter og indtægter scenarierne i mel-
lem. En række af disse udgifter er direkte pålagt elforbrugerne, mens andre indvir-
ker på balancen i statskassen. 

PSO står for Public Service Obligations og hentyder til offentlige forpligtelser som 
pålægges visse virksomheder i forbindelse med elforsyning. Disse omfatter bl.a.: 

• sikring af den fysiske balance i elsystemet, 

• beredskabslagre, 

• forskning og udvikling 

• støtte til miljøvenlig elproduktion fx vindkraft og decentral kraftvarme. 

Omkostningerne i forbindelse med disse offentlige forpligtelser afholdes af alle 
elforbrugere. 

Støtten til miljøvenlig elproduktion udgør en stor del af de samlede PSO-
omkostninger. En del ældre vindmøller, naturgasfyrede værker og biomasseværker 
er sikret en fast afregningspris, hvilket betyder, at en lav elpris betyder høje PSO-
omkostninger. Det betyder, at PSO-omkostningerne i basisscenariet er noget højere 
end omkostningerne i scenariet med høje olie- og kvotepriser. Ordninger med fast 
afregningspris erstattes efterhånden med pristillæg samtidig med, at de udhules af 
inflationen. Omkring 2017 er PSO-omkostningerne til miljøvenlig elproduktion for 
de to scenarier på samme niveau, svarende til ca. 2 øre/kWh. De kraftigere voksen-
de PSO-omkostninger i ’høj-høj’-scenariet i slutningen af perioden skyldes den 
omfattende udbygning af vindkraft og i 2025 er PSO-omkostningerne således knap 
2 øre/kWh større end i basisfremskrivningen, jf. figur 4.14. Det skal dog understre-
ges, at figuren tegner et forenklet billede, idet der er regnet med samme tilskudssat-
ser i de forskellige scenarier helt frem til 2025, uanset at tilskudsbehovet i scenari-
erne er forskellige.  
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Figur 4.14 PSO-omkostninger til miljøvenlig elproduktion (øre/kWh) 

Der er i RAMSES-modellen anvendt en beregningsteknisk antagelse om tildeling 
af gratiskvoter til ny kapacitet. Tildeling af gratiskvoter til ny kapacitet vil kunne 
reducere gratiskvoterne til bestående kapacitet, afhængigt af, hvordan den samlede 
klimaforpligtelse opfyldes. Gratiskvotetildelingen til nye værker vil efter de nuvæ-
rende regler blive mindst i scenariet med biomassefyret kapacitet.  

Med de valgte beregningsforudsætninger virker gratiskvoterne til ny kapacitet i 
beregningerne som et investeringstilskud, hvilket indebærer, at den langsigtede 
elpris i scenarier, hvor der opføres ny fossil kapacitet, kun omtrentligt afspejler 
CO2-omkostningen, idet elprisen på langt sigt bestemmes af et nyt værks langsigte-
de marginalomkostninger. Reservekapaciteten i systemet bliver dermed højere end 
uden gratiskvoter, hvilket til gengæld kan have positiv effekt på forsyningssikker-
heden.  

Forskelle i afgifter på brændsler til varmeproduktion betyder, at scenarierne også 
indebærer et forskelligt afgiftsprovenu. I scenarier med meget biomasse eller vind 
får statskassen et lavere afgiftsprovenu. 

Omfanget af tildeling af gratis CO2-kvoter, forskelle i afgifter på brændsler samt 
tilskud til elproduktion på vedvarende energi kan have væsentlig betydning for 
beslutninger om opførelse af ny kapacitet og skrotning af ældre kapacitet. Desuden 
kan de forvride konkurrenceforholdet mellem fossil og vedvarende energi. For at 
undgå konkurrenceforvridning og uheldige lokaliseringsincitamenter er der behov 
for en international koordinering på dette område. Forskelle i tilskuds/afgifts-
forhold bør principielt afspejle reelle forskelle i eksternaliteter. 
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4.4 Samlet energiforbrug16 

I det følgende sammenfattes det totale danske energiforbrug for scenarierne. 

Alle scenarier udviser jf. figur 4.15 en stigning i energiforbruget i forhold til i dag. 
Det hænger sammen med den stigende økonomiske aktivitet og prisernes trods alt 
begrænsede effekt på slutenergiforbruget. 
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Figur 4.15 Samlet energiforbrug 
Anmærkning: Uden korrektion for elhandel, hvilket er årsagen til den markante spids i forbruget 
sidst i 90’erne. 

Sammensætningen på brændsler er meget forskellig i scenarierne i 2025, jf. figur 
4.16. Især er der meget vedvarende energi i høj-høj-scenariet (33 %, mod 19 % i 
basisscenariet). 

Generelt er andelen af olie nogenlunde den samme i alle scenarier. Det skyldes, at 
transporten, som er den dominerende olieforbrugende sektor, kun påvirkes moderat 
af priserne. Olieafhængigheden ser således ud til at forblive ret høj (ca. 40%) uan-
set de fremtidige priser. Kulandelen er begrænset i forhold til i dag undtagen i sce-
nariet med høje oliepriser og lave CO2-kvotepriser. Her får kul i forsyningssektoren 
en konkurrencefordel i forhold til olie og gas, som stiger mest i pris. I de øvrige 
scenarier er det hovedsageligt naturgas, der fortrænges af den vedvarende energi. 

                                                 
16 Dette afsnit omhandler bruttoenergiforbruget; dvs. energiforbruget excl. el og fjernvarme, men 
inkl. brændslerne til produktion af el og fjernvarme, raffinaderier og energiindvinding. 
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Figur 4.16 Energiforbrugets fordeling på brændsler i 2025. Anmærkning: Uden korrektion 
for elhandel 

Uanset scenario fås en VE-andel, der er større end i dag. Basisscenariets øgede 
andel af VE – og til en vis grad også naturgas – på bekostning af kul ser altså ud til 
at være ret robust overfor alternative prisantagelser. 

De store forskelle i VE-andelen betyder, at udviklingen i de indenlandske CO2-
emissioner varierer væsentligt. Det er især tydeligt i høj-høj-scenariet, hvor udbyg-
ning med vind og biomasse betyder, at de indenlandske CO2-emissioner reduceres 
væsentligt (med ca. 10 mio. tons) både i forhold til i dag og i forhold til niveauet i 
basisfremskrivningen jf. figur 4.17.  

For så vidt angår den kvotebelagte el- og varmeproduktion bestemmes de samlede 
CO2-virkninger som tidligere anført af tildelingen af kvoter, som der ikke er gjort 
antagelser om i beregningerne. Udviklingen i de indenlandske emissioner skal for 
disse sektorer tillægges køb og salg af udenlandske kvoter for at kunne opgøre den 
samlede CO2-virkning.    
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Figur 4.17 Energirelaterede CO2-emissioner. Anmærkning: Uden korrektion for elhandel 

I forhold til fremskrivningen fra klimastrategien er CO2-emissionerne i basisfrem-
skrivningen nu mindre. I tabel 4.7 er ændringerne fra 2003 til 2008-12 i de to frem-
skrivninger opstillet fordelt på sektorer. 
Tabel 4.7 Ændringer i CO2-emissioner fra 2003 til 2008-12 

Mio. tons Klimastrategien Ny fremskrivning Forskel 

Olie- og gasindvinding 1,0 2,3 1,3 

Raffinaderier 0,0 0,0 0,0 

El- og fjernvarmeproduktion 3,2 -4,5 -7,7 

Transport 2,2 1,4 -0,8 

Erhverv 1,8 0,8 -1,1 

Husholdninger 0,0 0,1 0,1 

I alt 8,2 0,1 -8,1 

I klimastrategien forventedes en ret stor vækst i CO2-udledningen svarende til 8,2 
mio. tons fra 2003 til 2008-12. Med den nye basisfremskrivning er det forventnin-
gen, at udledningen i 2008-12 vil være på niveau med 2003. Det nye skøn for 
2008-12 er altså 8,1 mio. tons mindre end i klimastrategien. 

Den dominerende forskel i forhold til forventningerne fra klimastrategien er det 
lavere brændselsforbrug (svarende til 7,7 mio. tons) i el- og fjernvarmeproduktio-
nen. Da skønnet for det danske el- og fjernvarmeforbrug er nogenlunde det samme 
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som i klimastrategien, kan forskellen primært henføres til en lavere eleksport og en 
ændret brændselssammensætning i produktionen af el og fjernvarme.  Den lavere 
eleksport skyldes flere forskellige faktorer: dels at den fossilt baserede danske 
elproduktion fordyres som følge af CO2-kvoterne; dels at der i den nye fremskriv-
ning er indregnet et stort finsk a-kraftværk, der planlægges idriftsat i 2010, to sven-
ske gaskraftværker, der forudsættes idriftsat kort inden 2010, og de to havvindmøl-
leparker, der indgik i den politiske aftale af 29. marts 2004. Den nye fremskrivning 
er desuden baseret på en væsentligt forbedret model for det nordiske elmarked, 
hvilket i sig selv kan indebære ændringer i fremskrivningen. 

Det skal understreges, at fremskrivninger af energisystemet – ikke mindst elmarke-
det – er forbundet med en betydelig usikkerhed. Med CO2-kvotereguleringen vil 
usikkerheden om den danske elproduktions størrelse og sammensætning dog ikke 
have nogen direkte konsekvenser for opfyldelsen af Kyoto-målsætningen. Elsekto-
rens bidrag til opfyldelse af Kyoto-forpligtelsen vil for de kvotebelagte sektorer 
være entydigt bestemt af tildelingen af gratiskvoter for perioden 2008-12. 

Foruden ændringerne i el- og fjernvarmesektoren forventes der nu lavere energifor-
brug i transporten (primært udenrigsluftfart) og erhvervene. Det sidste skyldes ho-
vedsageligt højere forventninger til den teknologiske udviklings bidrag til forbed-
ring af energieffektivitet. De forøgede emissioner fra olie- og gasindvinding skyl-
des forventninger om større aktivitet og højere, mere energikrævende indvindings-
grader. 

4.5 Opsamling og videre perspektiv 

Scenarierne illustrerer, at de udefra kommende rammebetingelser på et liberaliseret 
marked vil have afgørende betydning for udviklingen i den danske energiforsyning 
frem mod 2025. Samtidig er det åbenlyst, at verden ikke bliver statisk fra 2025 og 
videre frem. I de følgende afsnit trækkes hovedlinierne fra fremskrivningerne og 
det øvrige analysearbejde op, ligesom udviklingstendenser, der kan forventes at få 
betydning for udviklingen efter 2025 beskrives. 

4.5.1 Energiforbrug til rumopvarmning 

Fra 2006 skærpes energikravene for nye bygninger, og frem til 2015 forventes kra-
vene skærpet yderligere, som annonceret i regeringens udkast til handlingsplan om 
en fornyet energispareindsats. Skærpelserne vil ikke her og nu få de store konse-
kvenser for det samlede energiforbrug til rumopvarmning, da de eksisterende byg-
ninger har en meget lang levetid. Derimod vil skærpelsen over en lang tidshorisont 
bevirke en drastisk reduktion af energiforbruget til rumopvarmning, da nye byg-
ningers energiforbrug vil være under halvdelen af eksisterendes. Der er teknologi-
ske muligheder for at udvikle nye bygninger, som kun i meget begrænset omfang 
skal have tilført energi til opvarmning (passiv-huse). 
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Allerede fra 2006 betyder de nye krav, at etablering af vandbårne opvarmningssy-
stemer (centralvarme) i nye bygninger bliver meget dyrt i forhold til det meget lille 
varmebehov, der skal dækkes, og fremtidens bygninger forventes derfor i større 
udstrækning at blive opvarmet af eldrevne varmepumper integreret i husenes venti-
lationssystem. 

Fjernvarme er hermed ikke længere den oplagte forsyningsform for huse i nyud-
stykkede områder, og nye boligområder med spredt bebyggelse forventes derfor 
ikke udlagt til fjernvarme. 

Energikravene til nye bygninger er formuleret som en maksimal ramme for den 
tilførte energi, og dette vil i hele Europa sætte fokus på lokale vedvarende energi-
anlæg som f.eks. solvarme. Det kan betyde et gennembrud for denne teknologi. 
Specielt til opvarmning af brugsvand kan solvarmeanlæg komme til at spille en 
væsentlig rolle. 

Undersøgelser viser, at der er et meget stort potentiale for at reducere varmeforbru-
get i eksisterende bygninger, og det må forventes, at varmebehovet gradvist vil 
blive reduceret i takt med, at bygningerne renoveres, efterisoleres, får energiruder 
m.m. På længere sigt er en halvering af varmeforbruget en realistisk mulighed. 

Dette vil gøre fjernvarmeforsyning mindre attraktiv også for eksisterende fjernvar-
meområder, men da bygningernes energibehov reduceres over en lang periode, vil 
fjernvarmeforsyning stadig være attraktivt også på 30-40 års sigt. Desuden vil det 
være muligt at sænke varmetabet fra fjernvarmenettet gennem øget isolering og ved 
at sænke fremløbstemperaturen og dermed forbedre økonomien. Det kan dog ikke 
udelukkes, at det på et tidspunkt kan blive relevant at overveje, om fjernvarmefor-
syningen skal ophøre i områder med lav varmetæthed. Det kan f.eks. være i forbin-
delse med behov for renovering af ledningsnettet. 

Eksisterende bygninger uden for de nuværende fjernvarmeområder opvarmes i dag 
typisk med olie- eller naturgasfyr. For disse bygninger vil et skift til eksempelvis 
varmepumpeanlæg være at foretrække ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, 
særligt i tilfælde af fremtidige høje olie- og naturgaspriser. Endvidere kan mikro 
kraftvarmeanlæg baseret på brændselscelleteknologien komme til at spille en rolle i 
energiforsyningen på langt sigt. Endelig er varmeproducerende biomasseanlæg en 
mulighed, særlig for gamle/større bygninger med et relativt stort opvarmningsbe-
hov. 

Sammenfattende forventes der på længere sigt et stærkt reduceret energiforbrug til 
opvarmning per kvadratmeter boligareal. Som følge af strammere energikrav til 
nybyggeri, samt udvikling af varmepumper, forventes der en lille stigning i forbru-
get af elektricitet til opvarmning, men da hovedparten anvendes i varmepumper vil 
det medvirke til et faldende forbrug af primær energi til opvarmning. Fjernvarme-
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grundlaget, der kan udnyttes til kraftvarmeproduktion, vil som følge af efterisole-
ring af bygninger samt en stærkt begrænset udbygning af nettene være let faldende. 
En højere elvirkningsgrad på nye værker kan dog sikre en fortsat høj andel af elpro-
duktion ved kraftvarmedrift. 

4.5.2 Elforbrug i bygninger 

Selv om der tages en række initiativer for at begrænse elforbruget i bygninger, dvs. 
i boliger samt i bygninger, der anvendes til handels- og serviceformål, forventes der 
en stigning i elforbruget frem til 2025. Det skyldes, at der kommer flere og flere 
apparater og produkter, som anvender elektricitet. Stigningen mere end opvejer den 
løbende effektivisering af apparaterne. Undersøgelser viser imidlertid, at der fortsat 
vil være et stort potentiale for at reducere elforbruget. 

I nye bygninger er elforbruget til ventilation, køling og evt. faste belysningsanlæg 
en del af energirammen. Dette er et effektivt middel til at effektivisere disse elan-
vendelser og vurderes efterhånden som energirammen strammes at betyde en re-
duktion af elforbruget. Dette kan samtidig sætte øget fokus på udviklingen af ener-
gieffektiv teknologi. 

Samtidig må det forventes, at der på et tidspunkt begynder at optræde en vis mæt-
ning i antallet af apparater mv., som anvendes, og der vil komme mere intelligente 
apparater og bygninger. Der synes således på langt sigt at være potentiale til at op-
nå svagt faldende elforbrug i bygninger. 

4.5.3 Procesenergi 

En betydelig del af det danske energiforbrug anvendes til produktionsformål i indu-
stri, landbrug, gartnerier, fiskeri samt bygge- og anlægssektoren. Der er dels tale 
om et forbrug af forskellige brændsler (olie, gas, kul, biomasse) som anvendes til 
procesformål og dels af elektricitet, som anvendes til procesformål og til hjælpe-
funktioner (ventilation, lys, trykluft, mv.). I basisfremskrivningen stiger disse sek-
torers energiforbrug frem til 2025. 

En væsentlig del af det samlede brændselsforbrug er omfattet af CO2-
kvoteordningen. Der er hermed etableret et instrument som – efterhånden som kvo-
terne strammes – giver stigende incitamenter til at reducere energiforbruget. Det 
må forventes, at kvoteordningen efterhånden udvides til at omfatte en stigende an-
del af brændselsforbruget. 

For elforbruget i produktionsvirksomhederne giver kvoteordningen alene incita-
menter til energieffektiviseringer gennem stigninger i elprisen. 
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Generelt kan de største og billigste energibesparelser opnås i forbindelse med etab-
lering af nye anlæg og virksomheder. På længere sigt må der forventes betydelige 
strukturændringer i det danske erhvervsliv. En række traditionelle produktionser-
hverv nedlægges og erstattes af informations- og vidensvirksomheder. Det vil alt 
andet lige medføre en lavere energiintensitet, og en investering i nye anlæg. Det er 
derfor realistisk at forvente, at energiforbruget til produktionsformål på sigt vil 
stagnere eller måske falde svagt. 

En betydelig del af det danske energiforbrug til procesformål anvendes i forbindel-
se med indvinding af olie og gas i Nordsøen. Anlæggene i Nordsøen er udbygget i 
etaper gennem de sidste 20-30 år. I de kommende årtier vil energiforbruget pr. pro-
duceret mængde olie og gas formentlig stige på grund af felternes stigende alder. 
Forklaringen er, at der for ældre felter skal håndteres stigende mængder vand og 
gas i forbindelse med indvindingen. Dette er energikrævende. 

De større anlæg til olie- og gasindvinding er omfattet af CO2-kvoteordningen, og 
der er derved skabt et incitament til at nedbringe CO2-udledning og energiforbrug. 

4.5.4 El- og fjernvarmeproduktion 

En af hjørnestenene i elforsyningen vil fortsat være store kraftvarmeværker, der 
både leverer fjernvarme og el. Anlæggene vil være såkaldte udtagsværker, der har 
mulighed for at producere el uden samtidig produktion af varme. Der eksisterer i 
dag teknologier til effektiv el- og varmeproduktion, uanset om brændslet er kul, 
naturgas eller biomasse, og markedskræfterne vil afgøre, hvilke brændsler der an-
vendes fremover. Da værkerne er omfattet af CO2-kvoteloven, vil prisen for at ud-
lede CO2 herigennem indgå i værkernes beslutningsgrundlag for valg af brændsel, 
hvilket alt andet lige vil fremme vedvarende energi og til dels naturgas. Markedet 
vil således kunne reagere på såvel stigende priser på enkelte brændsler, eks. som 
følge af begyndende ressourceknaphed, som på en intensiveret international klima-
indsats og deraf stigende CO2-kvotepriser. 

Scenariernes prisspænd for olie- og CO2-kvotepris repræsenterer såvel forløb, hvor 
udbygningen med havvindmøller standser, som forløb med en markant forøgelse af 
vindmøllekapaciteten. På samme måde dækker scenarierne forløb, hvor der fokuse-
res på fossile brændsler, såvel som forløb, hvor størstedelen af den opførte termiske 
kapacitet baseres på biomasse. Scenarierne viser dermed, at udviklingen af det 
Nordiske elsystem frem mod år 2025 i høj grad vil afhænge af udviklingen i de to 
væsentlige udefrakommende rammebetingelser: oliepris og CO2-kvotepris. 

Det er dog væsentlig at bemærke, at scenarierne repræsenterer forenklede forløb for 
CO2-kvotepriser og oliepriser, der ikke fuldt afspejler en virkelighed, hvor specielt 
prisen på fossile priser historisk har varieret meget fra dag til dag og fra år til år. 
Med sådanne dynamiske investeringsbetingelser er det sandsynligt, at man frem 
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mod 2025 vil opleve en større diversitet i investeringerne end afspejlet i scenarier-
ne. Alene det faktum, at de mest konkurrencedygtige teknologier skifter afhængig 
af rammebetingelserne, taler for at investorer vil sprede deres investeringer på flere 
teknologier, samt opretholde en rimelig grad af brændselsfleksibilitet af hensyn til 
deres risikodækning. 

Vindmølleteknologien udvikler sig stadig, og især for havplacerede vindkraftanlæg 
forventes der fortsat en betydelig udvikling i mange år fremover. I takt hermed 
øges vindkraftens konkurrenceevne overfor andre elproduktionsteknologier, og det 
betyder, at det bliver økonomisk attraktivt at indpasse en gradvist stigende mængde 
vindkraft i elsystemet. Det kan på den baggrund forventes, at der fremover vil 
komme en betydelig mængde vindenergi i elsystemet. 

CO2-kvoteordningen vil både påvirke det indenlandske brændselsforbrug og inde-
bære køb af kvoter i udlandet. Højere kvotepris fører således til lavere CO2-
emissioner. Også prisen på fossile brændsler i fremtiden synes at have afgørende 
betydning for CO2-emissionen. Høje priser gør dels at biomasse bliver mere kon-
kurrencedygtig som brændsel, dels at vindmøller i højere grad bliver interessante 
for investorerne. 

Små kraftvarmeværker producerer i hovedreglen ikke el så effektivt som store vær-
ker. Investeringer i ny decentral kraftvarmekapacitet med de teknologier, der i dag 
er tilgængelige, vil, såfremt elvirkningsgraden ikke forbedres væsentligt, have 
svært ved at blive rentable på markedsvilkår. Ved brug af SOFC-brændselsceller 
(Solid Oxide Fuel Cells), enten på naturgas eller på andre gasformige brændsler, 
kan det imidlertid i fremtiden blive muligt at opnå en lige så høj elvirkningsgrad på 
små kraftvarmeværker som på store. På 20-30 års sigt vurderes brændselscelletek-
nologien at kunne blive en meget lovende teknologi til kraftvarmeproduktion i 
mindre skala. 

Som alternativ til brændselsceller kan der etableres varmepumper på de decentrale 
værker. Denne teknologi har gode perspektiver for at indgå i et energisystem med 
en høj andel af vindkraft, idet den i kombination med varmelagre kan fungere som 
et fleksibelt elforbrug. 

Bølgekraftanlæg og solcelleanlæg er ligeledes nye elproduktionsteknologier i ud-
vikling. For bølgekraft er det muligt, at teknologien vil kunne blive konkurrence-
dygtig på længere sigt, og da vil kunne indgå i elproduktionskapaciteten som et 
supplement til fortsat udbygning med vindkraft. 

Mens storskala elproduktion med solceller ikke synes at kunne blive konkurrence-
dygtig under danske forhold, ses der et vist potentiale for i mindre målestok at inte-
grere solceller i bygningskonstruktionen eksempelvis som erstatning for anden fa-
cade- eller tagbeklædning. 
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Endelig forventes der efter 2025 en vis elproduktion fra mikrokraftvarmeanlæg, der 
oplagt vil kunne installeres i naturgasforsynede bygninger af ældre dato, hvor sam-
produktionen af el og varme vil kunne udnyttes lokalt. Disse mikrokraftvarmeen-
heder forventes at være baseret på brændselsceller. 

4.5.5 Fleksibilitet i elsystemet 

Med den stigende mængde vindkraft og kraftvarme i elsystemet vil der både være 
timer, hvor produktionen er rigelig og timer, hvor den er knap. En øget fleksibilitet 
både i elforbruget og i elproduktionen er derfor påkrævet, hvis systemet skal funge-
re tilfredsstillende. Den nødvendige fleksibilitet kan sikres gennem en vifte af mu-
ligheder: 

• I perioder med knaphed på el kan de store værker producere el uden samtidig 
varmeproduktion (kondensdrift). 

• For de små kraftvarmeværker, der ikke umiddelbart kan køre kondensdrift, er 
det vigtigt, at værkerne har et varmelager, så produktionen i videst muligt om-
fang kan tilrettelægges efter behovet i det samlede system. 

• Fjernvarmeproduktion med varmepumper eller eventuelt elpatroner kan i visse 
tilfælde vise sig fornuftigt. Også for de decentrale fjernvarmeværker, der in-
stallerer en eldreven varmepumpe, vil et varmelager være vigtigt, da varme-
pumperne fortrinsvis vil være i drift i perioder med rigelig el. 

• Elforbruget skal kunne tilpasse sig markedsprisen (og dermed udbuddet) i 
langt højere grad end i dag. Det kræver, at flere forbrugere har timemålere 
samt at der udvikles kommunikations- og styringssystemer, der automatisk kan 
regulere elforbruget for visse typer af apparater og anvendelser i forhold til 
markedsprisen på el. 

• Transmissionsforbindelserne til udlandet kan udbygges. Hermed kan udnyttel-
sen af de gode reguleringsevner ved den norske og svenske vandkraft øges. 

• På længere sigt vil produktion af energibærere som brint, ethanol eller metha-
nol, f.eks. til anvendelse til transportformål, kunne fremstilles i processer, der 
udnytter billig el i perioder med megen vind og lavt forbrug. 

• Trykluftlagre kan i et elsystem med megen vindkraft blive en økonomisk for-
nuftig måde at flytte elproduktion fra et tidspunkt til et andet. Dette kræver lo-
kaliteter med fordelagtige geologiske formationer (eks. salthorste) samt adgang 
til brændsel (naturgas). 

Det må forventes, at alle disse muligheder vil blive bragt i spil i forskelligt omfang. 
Perspektivet for en række af mulighederne afhænger af den teknologiske udvikling 
og udviklingen i rammebetingelser, hvorfor der vil være behov for løbende analy-
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ser for at sikre, at de mest hensigtsmæssige virkemidler anvendes i passende om-
fang. 
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5. Udfordringer og perspektiver for særlige sektorer 

5.1 Danske ressourcer 

5.1.1 Danske fossile ressourcer 

Der er stadig betydelige ressourcer tilbage af olie og naturgas i Nordsøen, selvom 
de aktuelt relativt høje produktionsniveauer forventes at falde. Samtidig forbedres 
indvindingsteknologien løbende, særligt for olie. Begynder produktionen på et 
tidspunkt at falde, vil det først og fremmest have konsekvenser for dansk økonomi 
og ikke for forsyningssikkerheden. De internationale olie- og gasmarkeder er effek-
tive, ligesom der eksisterer et omfattende internationalt beredskab. 

Danmark indvinder for nuværende olie og gas i Nordsøen i en udstrækning, der 
mere end dækker det aktuelle forbrug.  Produktionen forventes med anvendelse af 
de kendte teknologier, dvs. med det nuværende teknologiske indsatsniveau at falde 
frem mod 2025. Men det ville indebære, at der fortsat ville være store ressourcer 
tilbage i den danske undergrund. Derfor vil det med en fortsat teknologisk udvik-
ling og indsats indenfor olie og gas indvinding være muligt for Danmark også 
fremover at hente en betydelig del af behovet for olie og gas op fra egen under-
grund. 

Produktionen af olie har siden 2000 været nogenlunde konstant på godt 20 mio. m3 
pr. år, det vil sige godt 350.000 tønder pr. dag. Også det danske olieforbrug har 
siden begyndelsen af 1990’erne været nogenlunde konstant på ca. 10 mio. m3

 om 
året. Udviklingen i selvforsyningsgraden vil bl.a. afhænge af, hvor hurtig teknolo-
giudviklingen vil forløbe, i hvilket omfang det eksisterende efterforskningspotenti-
ale realiseres og udviklingen i forbruget. 

Produktionen af naturgas har siden 1997 været på omkring 7 mia. Nm3 om året. 
Prognosen for gasproduktionen efter 2010 er stærkt aftagende, så en forøgelse af 
produktionen som følge af nye fund får afgørende betydning for udviklingen i selv-
forsyningen. 

Olieindvinding 

Hvert år opgøres de tilstedeværende oliemængder og indvindingen på dansk sok-
kelområde. Siden 1990 er de tilstedeværende mængder steget som følge af nye 
fund i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne i perioden. Endvidere er ande-
len af de tilstedeværende oliemængder, som det er muligt at indvinde, steget fra 14 
% til 23 % som følge af teknologiudvikling. 
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Figur 5.1 Tilstedeværende oliemængder på dansk sokkelområde og forventet gennemsnit-
lig indvindingsgrad 

Kilde: Energistyrelsen 2005 

Som figur 5.1. illustrerer, er Energistyrelsens vurdering af de tilstedeværende olie-
mængder siden 1990 steget med ca. 700 mio. m3 (svarende til en stigning på 44 %) 
hovedsagelig som følge af nye fund i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne i 
perioden. Endvidere er forventningen til andelen af de tilstedeværende mængder, 
som kan indvindes (indvindingsgraden), steget fra 14 % til 23 % ved anvendelse af 
ny teknologi (hovedsagelig horisontale brønde og vandinjektion) som følge af en 
løbende forsknings- og udviklingsindsats. Dette svarer til en stigning i den forven-
tede indvinding fra 219 mio. m3 i 1990 til 523 mio. m3 i 2005. 

Opgørelsen af olieindvindingen består af to bidrag, et bidrag fra de producerede 
mængder og et reservebidrag. For 2005-vurderingen er knap halvdelen af udsnittet 
nu produceret, dvs. 255 mio. m3 og godt halvdelen er reserver, dvs. 268 mio. m3. 

Reservebidrag 

I perioden 1990 til 1995 var der stigende forventninger til produktionen, som ho-
vedsageligt var begrundet i en yderligere udbygning af felterne som følge af tekno-
logiudvikling. Fra 1995 til 2004 er baggrunden for ændringerne derimod især for-
ventningen om udbygning og videre udbygning af fundene Siri, Syd Arne og Half-
dan. 

I Energistyrelsens årlige reserveopgørelse medregnes der kun reserver i anborede 
strukturer, hvor der er påvist kulbrinter. Endvidere forudsættes det, at de opgjorte 

Tilstedeværende oliemængder
ca. 1600 mio. m3

Tilstedeværende oliemængder
ca. 2300 mio. m3

Vurdering i 1990 Vurdering i 2005

14%
23%
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reserver kan indvindes med kendt teknologi. Som supplement til reserveopgørelsen 
er der foretaget et skøn over dels de mængder, der vil kunne indvindes ved anven-
delse af ny teknologi og dels indvindingspotentialet i ikke-anborede strukturer (ef-
terforskningsbidraget). 

Teknologibidrag 

Indvindingsgraden vurderes p.t. til 23 %, og som supplement til reserveopgørelsen 
er der estimeret et teknologibidrag for olie, som svarer til en forøgelse af den gen-
nemsnitlige indvindingsgrad med omkring 5 procentpoint. Antagelsen er baseret på 
en vurdering af den historiske teknologiudvikling og forventninger til en fremtidig 
fortsat teknologiudvikling indenfor olie- og gasindvinding i blandt andet kalkstruk-
turer som de danske. 

I modsætning til Energistyrelsens traditionelle prognoser, som er  udregnet på 
grundlag af konkrete vurderinger af hvert enkelt felt, er det valgt at estimere et 
prognosebidrag for teknologiudvikling ud fra et sæt af generelle forudsætninger. 
Den forventede teknologiudvikling forudsættes at bidrage til produktionen fra 
2010, og for prognoseperioden på 20 år udgør det estimerede teknologibidrag ca. 
88 mio. m3 olie. 

Efterforskningsbidrag 

Opgørelsen af efterforskningsbidraget er foretaget for Central Graven i den danske 
sektor samt for Siri kanalen. Efterforskningsbidraget er medio 2003 vurderet til 205 
mio. m3 olie. Bidraget forudsætter anboring af samtlige potentielle kulbrinteakku-
mulationer, og til prognosticering er der som grundlag valgt et bidrag på 150 mio. 
m3, da det ikke kan forventes, at samtlige potentielle kulbrinteakkumulationer an-
bores. 

Det er valgt at estimere et prognosebidrag for efterforskning ud fra et sæt af gene-
relle forudsætninger i lighed med bidraget for teknologiudvikling. Efterforskning 
forudsættes at bidrage til produktionen fra 2010 og for prognoseperioden på 20 år 
udgør det estimerede bidrag ca. 57 mio. m3 olie. 

Selvforsyning 

Danmark har været selvforsynende med olie siden 1993. Den danske olieprodukti-
on og det danske olieforbrug siden 1972 (forbrug for 1973 og 1974 er interpoleret) 
fremgår af figur 5.2. 

Endvidere vises reservebidraget samt teknologi- og efterforskningsbidraget sam-
men med Energistyrelsens seneste såkaldte basis fremskrivning af forbruget. Ifølge 
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prognosen forventes et forbrug på godt 10 mio. m3 olie i prognoseperioden med en 
svagt stigende tendens som følge af en forventet forbrugsstigning i transportsekto-
ren. 

0

5

10

15

20

25

1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024

mio. m3

Reservebidrag Teknologibidrag Efterforskningsbidrag Forbrug
 

Figur 5.2 Dansk olieproduktion og forbrug 
Kilde: Energistyrelsen, 2005 

Såfremt reservebidraget anvendes som afgrænsning for en vurdering af selvforsy-
ningen, forventes Danmark at være selvforsynende med olie til og med 2014. In-
kluderes det estimerede teknologi- og efterforskningsbidrag, kan Danmark forven-
tes at være selvforsynende udover år 2025. Det skal understreges, at prognosen for 
efterforsknings- og teknologibidragene er behæftet med en stor usikkerhed. 

Naturgas 

Energistyrelsen foretager som for olien hvert år en vurdering af gasindvindingen på 
dansk område. 

Vurderingen af de tilstedeværende mængder er kun steget fra ca. 500 mia. Nm3 i 
1990 til ca. 550 mia. Nm3 i 2005, mens andelen af de tilstedeværende mængder, 
som det er muligt at indvinde, er steget fra 37 % til 42 %.  Af 2005-vurderingen 
fremgår, at knap halvdelen af den samlede gasindvinding er produceret (109 mia. 
Nm3) og godt halvdelen er reserver (132 mia. Nm3). Som supplement til reserveop-
gørelsen er der som for olien estimeret et teknologi- og et efterforskningsbidrag. 
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Teknologibidrag 

Der er en medfølgende gasproduktion i forbindelse med olieindvinding ved ny tek-
nologi. Størrelsen af denne naturgasmængde er meget usikker, men er sandsynlig-
vis af mindre betydning. Det er derfor forudsat i Energistyrelsens prognose, at den 
anvendes som brændstof i forbindelse med indvindingen af olien. 

For indvinding fra gasfelter forventes, at der også i fremtiden sker en teknologiud-
vikling. Det er valgt at estimere et prognosebidrag for teknologiudvikling for gas 
ud fra et sæt af generelle forudsætninger i lighed med bidraget for olie. Teknologi-
udviklingen forudsættes at bidrage til produktionen fra 2011, og for prognoseperio-
den på 20 år udgør det estimerede teknologibidrag ca. 14 mia. Nm3 naturgas. 

Efterforskningsbidrag 

Opgørelsen af efterforskningsbidraget for gas er som for olie foretaget for Central 
Graven i den danske sektor samt for Siri kanalen. Efterforskningsbidraget er medio 
2003 vurderet til 152 mia. Nm3 gas. Efterforskning forudsættes at bidrage til pro-
duktionen fra 2011, og for prognoseperioden på 20 år udgør det estimerede bidrag 
ca. 36 mia. Nm3 gas. 

Selvforsyning 

Den danske naturgasproduktion og det danske forbrug af naturgas fremgår af figur 
5.3. Det viste forbrug indeholder ikke bidrag for brændstofforbruget på behand-
lingscentrene i Nordsøen. (For 2004 udgør dette brændstofforbrug ca. 17 % af det 
viste forbrug). Forbruget har været stigende indtil 1999, hvorefter det har været 
nogenlunde konstant på godt 4 mia. Nm3 om året. En del af produktionen af natur-
gas eksporteres til Sverige, Tyskland og Holland. 

På figur 5.3 er endvidere vist reservebidraget samt teknologi- og efterforskningsbi-
draget sammen med styrelsens seneste forbrugsprognose, den såkaldte basisfrem-
skrivning. Ifølge prognosen forventes et forbrug på godt 4 mia. Nm3 naturgas frem 
til 2015 og derefter et stigende forbrug, da ældre, kulfyrede kraftværker forventes 
erstattet af nye naturgasfyrede værker. 
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Figur 5.3 Dansk naturgasproduktion og forbrug 
Kilde: Energistyrelsen  2005 

Hvis reservebidraget anvendes som afgrænsning for en vurdering af selvforsynin-
gen, vil Danmark være selvforsynende med naturgas til og med 2013. Perioden 
med selvforsyning af naturgas kan vise sig at blive forlænget hovedsagelig afhæn-
gig af resultaterne fra efterforskningaktiviteterne, idet teknologibidraget vurderes at 
være betydeligt mindre for naturgas end for olie. 

Gassalgskontrakterne mellem DUC-selskaberne og DONG Naturgas A/S omfatter 
en årlig mængde, der leveres så længe, det er teknisk og økonomisk forsvarlig. Det 
er derfor usikkert, hvornår produktionen vil begynde at falde. For reservebidraget 
er det antaget, at produktionen falder efter 2010. 

Som understreget i afsnittet om olie er skønnet for teknologi- og efterforskningsbi-
draget behæftet med stor usikkerhed. 

Teknologisk forskning og udvikling samt uddannelse 

Det er i prognosen for det fremtidige danske olie/gas potentiale angivet, at Dan-
mark kan forventes at  være selvforsynende med olie frem til efter 2025, hvis der 
sker den nødvendige teknologiske udvikling, så der kan udvindes mere olie (og 
gas) fra felterne. I prognosen forudsættes, at indvindingsgraden kan øges med 5 
procent point fra det nuværende gennemsnitlige niveau på 23 %. 17 For hvert pro-

                                                 
17 Siden 1990 er den gennemsnitlige indvindingsgrad steget fra ca. 14 % til ca. 23 % 
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centpoint indvindingsgraden kan forøges, forventes bruttoværdien af kalkfelterne i 
Nordsøen at kunne forøges med et 2 - cifret milliardbeløb. 

Der eksisterer i dag en betydelig ekspertise i efterforskning og indvinding fra kalk-
felter, både i industrien og i det offentlige regi. Den løbende forskning i kalkens 
specielle egenskaber både som reservoir og som producent er i overensstemmelse 
med forskningsresultaterne blevet investeret i at udvikle teknologier (f. eks. vandin-
jektion og horisontale boringer). Derved har det været muligt at nyttiggøre en sta-
dig større mængde af den olie, der findes i kalken. I Danmark er der til dato fundet 
i størrelsesordenen 2 mia. m3 olie i kalkfelter. 

For at der kan opnås en fremtidig forventet indvindingsgrad på 28 % eller mere, 
forudsættes der en offensiv og målrettet offentlig og privat forsknings-, udviklings- 
og uddannelsesindsats samt et samarbejde, som kan understøtte olieindustriens eg-
ne bestræbelser på at opnå en højere indvindingsgrad fra de danske felter, herunder 
ikke mindst at opnå en forbedret indvinding fra de danske kalkstrukturer. 

5.1.2 Danske vedvarende energiressourcer 

Biomasse 

De danske nuværende ressourcer af biomasse, som kan anvendes til energiproduk-
tion, vurderes set fra et teknisk perspektiv til cirka 150 PJ/år. De ca.150 PJ er de 
teoretisk, tekniske ressourcer af biomasse. Set i et økonomisk perspektiv med for-
ventninger til relativt højere omkostninger på de marginale ressourcer af fx halm, 
vurderes de reelle ressourcer at være mindre. 

Omkring 2/3 af de tekniske ressourcer formodes at være udnyttet i dag, med nogen 
usikkerhed vedrørende træressourcer. De tilgængelige tal over fordelingen på halm, 
træ, biomasse til biogas, affald, biodiesel og fiskeolie fremgår af tabel 4.1. For in-
deværende eksporteres al biodiesel. De uudnyttede ressourcer udgøres primært af 
halm og biomasse til biogasproduktion (husdyrgødning m.m.). 

Hvor stor en del heraf, der kan realiseres som brændsel, afhænger af en lang række 
tekniske og økonomiske forhold, som bl.a. styres og reguleres via tilskuds- og af-
giftsregler. 
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Tabel 5.1. Ressourcer af biomasse samt forbrug til energiformål i Danmark i 2003.18 
Halmressourcen er fratrukket landbrugets egetforbrug samt 10 % ikke bjergbart. De 14 PJ i 
ressource gælder både skovflis og brænde. Der savnes mere præcise informationer vedr. 
forbruget af træ, bl.a. importeres store mængder brænde og træaffald. 

Kilde: Energistyrelsens statistik 2003, Halmressourcer i Danmark 1994, Dansk Skovbrugs 
Tidsskrift hæfte 1, 2003. 

Biomasse i PJ 
i 2003 

DK Res-
source 
ca. 

DK Produk-
tion 
2003 

Import Forbrug 
2003 

Vurderet 19 
andel udnyt-
tet, ca. 

Halm 52 16,7 0 16,7 32 % 

Skovflis 14 6,2 0,7 6,9  

Brænde Se tabeltekst 11,5 Ukendt 11,5  

Træpiller  4,7 5,7 10,4  

Træaffald  7,0 Ukendt 7,0  

Biomasse til biogas 40 3,6 0 3,6 9 % 

Affald 38 36,2 0 36,2 95 % 

Biodiesel - 1,7 0 1,7 (eksport)  

Fiskeolie - 0,3 0 0,3  

I alt 154 PJ 87,9 PJ  94,0 PJ  

Produktionspotentialet for de danske skoves skønnes til 14 PJ.20 Produktionen i 
2003 af brænde og skovflis i de danske skove over en halv hektar var ca. 10 PJ,21 så 
det vurderes, at der er muligheder for at øge den indenlandske produktion af 
træbrændsel. Hertil kommer, at skovrejsning løbende forøger produktionsmulighe-
derne.22 

Det vurderes således, at det er muligt at øge de danske ressourcer i et vist omfang i 
fremtiden, idet øget energiudbytte kan prioriteres i avlsarbejde og valg af afgrøder 
og sorter i jordbruget. Omvendt kan ressourcegrundlaget blive mindre end det nu-
værende. Udlægning af større arealer til uudnyttet natur eller markante ændringer i 

                                                 
18 Baseret på en vurdering fra Teknologisk institut, Århus 2004. 
19 Baseret på en vurdering fra Teknologisk Institut 2004. 
20 (jf. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 1, 2003) 
21 (jf. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 1, 2003), scenarie 1 
22 Træområdet vurderes behæftet med stor usikkerhed, idet der importeres store mængder brænde og 
affaldstræ, som ikke figurerer i statistikken. Derudover er det ikke klart, hvor stort bidrag af brænde 
der kommer fra "sort" brænde, savværker, hegn, haver, parker og skove under ½ hektar.  
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landbrugspolitikken kan trække i den retning. Samtidig kan effektiviteten i udnyt-
telsen af biobrændslerne forbedres. 

Biomasse ekskl. affald og biogas dækker ca. 8 % af det danske bruttoenergiforbrug. 
Forbruget af biomasse til energiproduktion i Danmark blev næsten 3-doblet i peri-
oden 1980 til 2002. I de seneste 2 år er der sket en yderligere stigning med 15-20 
PJ til 100-105 PJ i perioden frem til 2005. Det skyldes primært implementeringen 
af Biomasseaftalen om anvendelse af halm og flis på kraftværkerne. Samtidig ud-
bygges anvendelsen af biomasse fortsat i den øvrige energiforsyning primært til 
varmeforsyning i fjernvarmeværker og i mindre anlæg til husstande og virksomhe-
der eller institutioner. 

Tabel 5.2. Anvendelse af biomasse til energiformål i Danmark 1980-2002. 
*)Omkring 80 %. af affald er biomasse, resten er fossil energi primært som plastic. 
Kilde: Energistyrelsen, Energistatistik 2002. 

Hovedtendenserne har været, at anvendelsen af biomasse langt overvejende er sket 
i form af faste biobrændsler (træ, halm og affald), og at biomassen pga. de teknisk-
økonomiske skalafordele anvendes i stadig større anlæg, samt at den i stigende grad 
anvendes til kraftvarmeproduktion i stedet for ren varmeproduktion. Anvendelsen 
af gasformige biobrændsler, foreløbig primært som biogas, har et væsentlig mindre 
omfang. Produktionen af el og varme er indtil nu blevet vurderet som den mest 
omkostningseffektive nyttiggørelse af biomasse til energiformål i Danmark. Fly-
dende biobrændsler (såsom animalsk og vegetabilsk olie, biodiesel og ethanol) an-
vendes endnu kun i ubetydeligt omfang i Danmark. 

Vindkraft 

I Danmark var der i 2003 etableret ca. 3100 MW vindkraft. Havvindmøller udgjor-
de 420 MW heraf. Møllerne producerede i alt 5500 GWh i 2003 svarende til 15,8 
% af elforsyningen. 

PJ 1980 1990 1995 2000 2001 2002 

-  halm 7,1 14,2 13,1 12,2 13,7 15,7 

-  skovflis 0,2 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 

-  træaffald 3,8 6,2 5,7 6,9 8,6 10,4 

-  træpiller 0,1 1,7 2,4 5,1 6,5 7,0 

-  biogas 0,2 0,7 1,7 2,9 3,0 3,4 

-  brænde 7,6 8,8 11,5 11,7 11,9 11,3 

-  affald*) 10,6 15,2 21,6 30,5 32,4 33,5 

Biomasse i alt 29,6 48,8 58,2 72,4 79,7 85,4 
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Som følge af skrotningsordningen for ældre møller forventes den installerede kapa-
citet på land at stige med 175 MW. Det forventes, at en eventuel yderligere udbyg-
ning på land hovedsageligt vil ske i form af erstatning af eksisterende møller. Med 
beslutningen om opførsel af yderligere to off-shore-vindmølleparker á 200 MW i 
henholdsvis 2008 og 2009, bringes den samlede danske vindkrafteffekt op på godt 
3.700 MW. 

Potentialet for udbygning med møller på havet er senest vurderet i ”Havmølle-
handlingsplan for de danske farvande”, juni 1997. Ved udbygning på vanddybder 
op til 15 m vurderes det i denne plan, at der realistisk set kan udbygges med godt 
12.000 MW svarende til en årlig elproduktion på ca. 48 TWh med en benyttelsestid 
på 4.000 timer/år. 

Med stor usikkerhed kan den teoretiske vindressource således opgøres til ca. 
15.000 MW (inkl. allerede etablerede anlæg), svarende til en årlig produktion på 
ca. 54 TWh. 

Nyere vurderinger tyder på, at der er et behov for justering af det samlede potentia-
le i forhold til de havområder, der indgik i handlingsplanen. På den ene side bety-
der en revurdering af fx sejlads- og naturbeskyttelsesinteresser, at potentialet måske 
ikke er så stort som antaget i planen. På den anden side er det med de nye store 
vindmøller realistisk, at der kan være et udbygningspotentiale i områder med vand-
dybder på mere end 15 m. 

Den teknologiske udvikling har endvidere medført, at den gennemsnitlige installe-
rede kapacitet er steget fra godt 600 kW i slutningen af 1990’erne til mere end 2 
MW i dag. (Se figur 5.4.) 
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Figur. 5.4. Den gennemsnitlige installerede kapacitet af nettilsluttede vindmøller 2004, 
fordelt efter opstillingstidspunkt. 
Kilde Energistyrelsen 2004 

5.2 Udfordringer og perspektiver for elsektoren. 

5.2.1 Hovedudfordringer i elsektoren. 

Den danske elsektor har i de sidste 10 år udviklet sig markant: fra vertikalt integre-
rede forbruger-ejede statsregulerede hvile-i-sig-selv monopoler til en mere funkti-
onsopdelt men til gengæld mere horisontalt integreret elsektor. En lignende udvik-
ling er set i det meste af EU, blandt andet drevet af EU’s markedsdirektiv for el, 
samt i en række lande uden for EU. 

• Der er indført konkurrence og fri prisdannelse i elproduktionen. Fusioner og 
opkøb har  medført, at antallet af uafhængige elproducenter er faldende. 

• Der er etableret særskilte netselskaber, der fortsat er naturlige monopoler og 
derfor er underkastet prisregulering (via indtægtsrammer). Også her har en 
række fusioner medført reduktion i antallet af selskaber – især med henblik på 
effektiviseringer. 

• Der er etableret en statslig systemansvarlig virksomhed, som fortsat er hvile-i-
sig-selv reguleret. 

I årene op til indførelse af konkurrence i produktionsleddet blev der i Danmark 
investeret massivt i elsektoren: Dels blev der udbygget betydeligt med decentral 
kraftvarme i første halvdel af halvfemserne (baseret på den politiske aftale af marts 
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1990 samt videreførsel af faste afregningspriser for el), dels fandt en kraftig vind-
kraftudbygning sted med udgangspunkt i flere politiske aftaler og en række tilskud, 
og endelig blev der udbygget med nye store kraftværker i ikke uvæsentligt omfang 
i de sidste år under hvile-i-sig-selv reguleringen. 

Danmark står derfor i dag med et forholdsvist rigeligt og relativt nyt produktions-
system med en god konkurrenceevne og forsyningssikkerhed.  

Det danske elsystem er fordelagtigt placeret mellem det nordiske vandkraftbasere-
de system og kontinentets termisk baserede system – med muligheder for at drage 
økonomisk fordel af rigeligheder og knapheder i begge systemer. Adgangen til 
varmemarkeder, kølevand og vindressourcer giver den danske elsektor en vis kon-
kurrencefordel, der i nogen grad modvirker konkurrenternes adgang til f.eks. billig 
vandkraft og atomkraft. Danmark har endvidere etableret en række teknologiske 
styrkepositioner på energiområdet inden for bl.a. vindkraft, fjernvarme og kraft-
værksteknologi. 

Elsektoren i Danmark bidrager ud over energiforsyningen til løsning af en række 
samfundsmæssige opgaver vedrørende miljø, affaldshåndtering, biomasseanven-
delse, landskabspleje m.m. Samtidigt er myndighedernes regulering af elsektoren 
som følge af indførelse af konkurrence på vej væk fra administrativ og aftalemæs-
sig regulering og på vej mod mere udstrakt rammestyring. 

Hovedudfordringerne mht. elsektoren vil på denne baggrund være at sikre et vel-
fungerende, europæisk marked med en effektiv konkurrence samtidigt med, at de 
danske teknologiske styrkepositioner på området videreudbygges, elsystemet leve-
rer sit bidrag til miljøforbedringer, og en tilpas høj forsyningssikkerhed oprethol-
des. 

5.2.2 Elmarked og elpriser. 

Virksomheder er afhængige af stabile og konkurrencedygtige energitjenester og 
energiprodukter for at opretholde produktionen og bevare deres konkurrenceevne. 
Dette kan sikres, såfremt udbud af og efterspørgsel efter energivarer og energitje-
nester kan finde sin balance på et velfungerende, konkurrenceudsat elmarked. 

Det nordiske elmarked, Nordpool, blev etableret i 1991 og er gradvist udbygget til 
at omfatte større og større dele af elproduktionen i Norge, Sverige, Finland og 
Danmark. På det seneste er også dansk decentral kraftvarme og vindkraft på vej ind 
på elmarkedet. 

Sideløbende er der udviklet en række elmarkeder syd for Danmark. Samspillet mel-
lem det danske og det tyske elmarked er ikke optimalt i dag. Brugen af tysklands-
forbindelserne auktioneres for en måned ad gangen, og da køberne ikke kan forud-
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se markedsprisen så lang tid i forvejen, sker der ofte det, at strømmen ”går den for-
kerte vej”, dvs. fra områder med høj elpris til områder med lav elpris. Den danske 
systemoperatør arbejder på at løse dette problem, men støder på en vis træghed fra 
tysk side. 

Udlandsforbindelserne er – på grund af den store selskabsmæssige koncentration i 
elproduktionen – afgørende for, at en effektiv konkurrence kan opnås. Også mel-
lem de nordiske lande er der ind imellem blokeringer på udlandsforbindelserne, 
som giver prismæssig isolering af områder og stor risiko for udøvelse af markeds-
magt. 

Det Økonomiske Råds Sekretariat har i 2001 gennemført en teoretisk analyse af 
markedsmagt. Det konkluderes, at de store producenter på det nordiske elmarked 
kan være i stand til at få betydelig markedsmagt, og at dette kan blive brugt til at 
hæve prisen væsentligt over marginalomkostningerne, selv om markedskoncentra-
tionen er lav eller moderat. Den vestdanske systemoperatør har udviklet en model 
til analyse af bl.a. markedsmagt. Analyser på denne model tyder bl.a. på et stort 
incitament til udøvelse af markedsmagt i timer med høj elefterspørgsel. 

Elsektoren er underlagt de almindelige konkurrenceregler, herunder forbud mod 
konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Det er væ-
sentligt, at konkurrencen løbende overvåges for at sikre de lavest mulige elpiser og 
for at undgå monopoler og misbrug af markedsmagt. Denne indsats bør ske dels 
nationalt, dels gennem internationale fora. 

5.2.3 Elforbrugernes rolle i elmarkedet. 

Alle danske forbrugere har fra 1. januar 2003 frit kunnet vælge leverandør af el. 
Konkurrencestyrelsen har skønnet at 2% af de knap 3 mio. husholdnings- og 
erhvervskunder uden timemåling af elektriciteten har skiftet leverandør i 2003. For 
kunder med et forbrug mellem 0,2 og 1 GWh/år har ca. hver fjerde skiftet, mens det 
for de mellemstore og helt store kunder er mellem 40 og 50%, der har skiftet 
leverandør. På grund af det i international sammenhæng lille antal danske 
storforbrugere og husholdningernes lave elforbrug er markedet kun dækket af nati-
onale handelsselskaber, og konkurrencen har hovedsagelig været begrænset til at 
omfatte elforbrugere over 0,2 GWh med timemåler. 

Timemåling muliggør, at elforbrugerne kan reducere udgifterne til køb af el ved at 
placere forbruget på de tidspunkter, hvor markedsprisen på el er lav. Potentialet for 
dette såkaldte fleksible elforbrug er omkring 500 MW i Danmark, hvoraf kun en 
meget lille del er udnyttet i dag. Aktivering af (en del af) dette potentiale vil gøre 
forbrugerne til aktive medspillere på markedet og vil samtidig forbedre forsynings-
sikkerheden og reducere risikoen for udøvelse af markedsmagt. Herudover kan 
fleksibelt elforbrug medvirke til at lette indpasningen af vindkraft gennem f.eks. 
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etablering af store eldrevne varmepumper eller eventuelt elpatroner på fjernvarme-
værkerne. 

Der ligger derfor en væsentlig opgave i at få aktiveret (den samfundsøkonomiske 
del af) potentialet for fleksibelt elforbrug. Herunder kan der være afgiftsmæssige 
barrierer for etablering af varmepumper og elpatroner på markedsvilkår, som skal 
undersøges nærmere under Skatteministeriets ledelse. 

5.2.4 Elforsyningssikkerhed 

I det liberaliserede elmarked er udbygningen og driften af elforsyningen ikke læn-
gere underkastet en sammenhængende beslutningsproces: 

• På den ene side kan myndigheder og systemoperatør træffe beslutninger om 
systemdrift samt udbygning og drift af elnettet. 

• På den anden side træffer elproducenterne ud fra kommercielle overvejelser 
beslutninger om etablering af ny kapacitet, skrotninger, renovering af eksiste-
rerde værker etc. 

Denne situation har - sammen med en række større strømafbrydelser i Danmark og 
udlandet i de senere år - aktualiseret spørgsmålet om hvorvidt markedet på sigt af 
sig selv kan sikre forsyningssikkerheden. Dette forstærkes af, at opførelse af ny 
elkapacitet er tidskrævende, og adgangen til nye kraftværkspladser er meget be-
grænset. 

Forsyningssikkerheden for el har i løbet af det senste år fået en mere eksplicit defi-
nition som sandsynligheden for, at der er strøm i kontakten, når forbrugeren væl-
ger at tænde for den. Forsyningssikkerheden har ikke været målt historisk. Dog 
udarbejdes en statistik over forsyningsafbrud, som tilnærmelsesvist repræsenterer 
forsyningssikkerheden. Denne viser, at langt de fleste  elafbrydelser skyldes fejl i 
nettet, og at en gennemsnitsforbruger typisk mangler strøm godt ½ time årligt. 

Den af Energistyrelsen udarbejdede basisfremskrivning og de gennemførte scena-
rieberegninger antyder, at afbrydelser som følge af begrænset produktionskapacitet 
i løbet af en tiårs periode kan begynde at give en målbar forøgelse af den tid, for-
brugerne kommer til at mangle strøm. Dette er ikke nødvendigvis i sig selv et pro-
blem, men det understreger behovet for en mere tæt og eksplicit monitorering af 
forsyningssikkerheden. Denne opgave ligger naturligt hos systemoperatøren, som 
har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden. 

Afbrydelser af elforsyningen har samfundsøkonomiske konsekvenser. Ideelt bør 
forsyningssikkerheden forbedres, når konsekvenserne for samfundsøkonomien af 
strømafbrydelser bliver større end omkostningerne ved at forbedre forsyningssik-
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kerheden. Denne afvejning kan imidlertid ikke foretages med særligt stor sikkerhed 
i dag. 

Der er derfor behov for løbende at arbejde videre med en række emner i tilknytning 
til forsyningssikkerhed: 

• Monitorering af elproducenternes investeringspolitikker (investeres der i 
elproduktion, hvad investeres der i, og hvornår? Er der regionale forskelle?). 

• Formindskelse af flaskehalse i elnettet (se afsnit 6.2 om elinfrastruktur). 

• Øget aktivering af op- og nedreguleringeffekt i elmarkedet. Dels fra de mindre 
elproducenter, dels fra elforbrugerne (fleksibelt forbrug). 

• Øget fokus på netvirksomhedernes leverancesikkerhed, f.eks. via benchmar-
king. 

• Sikring af de nødvendige værktøjer til at håndtere systemdriften med en - på 
sigt - lavere reservemargen end i dag. 

• Øget international koordinering af rammebetingelser for investeringer i elsek-
toren (eksempelvis kvotetildeling). 

5.2.5 Miljø 

Elsektoren giver et af de største enkeltbidrag til produktion af drivhusgasser, SO2, 
NOx og restprodukter. Miljøreguleringen af elsektoren er omfattende og består bå-
de af rammestyring  (kvoter og afgifter) og administrativ regulering (miljøgodken-
delser, VVM m.m.). I takt med, at elsektoren er blevet mere konkurrenceudsat, er 
der i reguleringen af sektoren i de senere år fokuseret på øget anvendelse af ram-
mestyring, blandt andet gennem etablering af objektive kriterier for godkendelse af 
nye elproduktionsanlæg, europæiske CO2-kvoter m.m. Af hensyn til investerings-
incitamentet i dansk elforsyning er det vigtigt, at miljøreguleringen dels er objektiv, 
dels er kendt med rimelig sikkerhed i en årrække fremover. 

De væsentligste miljømæssige udfordringer inden for elsektoren vurderes at være: 

• Fastlæggelse af elsektorens bidrag til opfyldelse af Danmarks forpligtelse til 
reduktion af klimagasudledningen under Kyoto-protokollen for 2008-12, her-
under afbalancering af kravene til elsektoren i forhold til andre sektorer. Denne 
fastlæggelse vil ske i forbindelse med den 2. nationale allokeringsplan senest 
medio 2006. 

• Fastlæggelse af den fremtidige SO2- og NOx-regulering af elsektoren i sam-
menhæng med Danmarks reduktionsforpligtelser under ECE. I denne forbin-
delse skal også elsektorens bidrag til reduktionerne afvejes i forhold til andre 
sektorer. Der pågår p.t. et arbejde under Miljøstyrelsen, som skal fastlægge en 
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strategi for NOx-reduktionerne. Reduktioner af SO2 synes væsentligt lettere at 
opnå med eksisterende virkemidler. 

• International koordinering af en række miljøreguleringer, der vedrører elsekto-
rens konkurrenceforhold – og dermed indirekte forsyningssikkerheden. Der 
tænkes her bl.a. på kvotetildeling til nye elproducenter. 

• Udvikling af regler om CO2-optag i forbindelse med afsvovling, deponering i 
undergrunden m.m. 

• Indsats for at begrænse emissionen af andre drivhusgasser end CO2. 

5.2.6 Erhvervsmæssige udfordringer 

Elsektoren er et område, der i mange år har været udviklingsplatform for bl.a. 
dansk teknologi. Investeringer i demonstrations- og fuldskala-anlæg har medvirket 
til en række danske teknologiske styrkepositioner, som danner basis for eller kan 
danne basis for erhvervsudvikling og eksport. Eksempelvis kan nævnes: 

• Vindkraft. I dag en af Danmarks nøgleindustrier med et årligt salg på godt 
3000 MW på verdensmarkedet. Danskbaseret vindmølleproduktion har om-
kring halvdelen af verdensmarkedet og er med i førerfeltet omkring udvikling 
af ny vindkraftteknik. 

• Den kraftige udbygning med fjernvarme og kraftvarme har givet basis for en 
række virksomheder, der producerer fjernvarmerelaterede produkter, ikke 
mindst fjernvarmerør. Udvidelsen af EU med en række lande med større fjern-
varmetradition end de ”gamle” EU-lande burde skabe muligheder for en for-
øgelse af aktiviteten i disse virksomheder. 

• Virkningsgraderne på de danske kraftværker er blandt de absolut højeste i ver-
den. De store danske elproducenter har udviklet en betydelig know-how inden 
for avanceret dampkraft-teknik med en række forskellige brændsler, blandt an-
det gennem egenprojektering og projektstyring. Herigennem er skabt basis for 
eksport til lande med væsentligt mindre effektiv elproduktion. 

• I tæt sammenhæng hermed er der udviklet dansk teknologi med betydelig eks-
port inden for miljøanlæg til kraftværker. 

• Danske biogasanlæg er blandt de bedste i verden m.h.t. anlægspriser, drifts-
økonomi, indpasning i energiforsyningen samt samspil med affaldssiden og 
landbrugets gødningsanvendelse. Den danske biogasbranche står derfor med 
relativt gode kort på hånden i den internationale konkurrence. Biogasanlæg 
kan næppe standardiseres og industrialiseres i samme omfang, som det f.eks. er 
sket med vindmøller. På den anden side må det potentielle fremtidige marked i 
Danmark, Europa og globalt vurderes som stort. 
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• Danmark er det land i den industrialiserede verden med den højeste andel af 
ikke-regulerbar elproduktion. Ekspertisen inden for håndtering og regulering af 
komplekse elsystemer vil kunne være en ”vare”, der danner basis for erhvervs-
udvikling. 

• Danmark har endelig niche-kompetencer inden for en række nye teknologier 
som brændselsceller, bølgekraft m.m.. 

Det vil være en udfordring at sikre, at disse styrkepositioner fastholdes og videre-
udbygges i et samspil mellem bl.a. energimyndighederne, systemansvaret, forsk-
ningsinstitutionerne, de kommercielle elproducenter og ikke mindst erhvervslivet i 
øvrigt. 

5.3 Udfordringer og perspektiver for naturgassektoren 

5.3.1 Forsyningssikkerhed 

Danmark har siden leverancerne af naturgas fra den danske del af Nordsøen påbe-
gyndtes i 1984 været selvforsynende med naturgas. Den danske infrastruktur er 
veludbygget og med rigelig kapacitet til at sikre en forsvarlig og sikker forsyning af 
det eksisterende naturgasmarked. 

I de kommende år forventes anvendelsen af naturgas til opvarmning og industrielle 
formål ikke at stige væsentligt. Derimod vurderes det, at der vil ske en markant 
stigning i anvendelsen af naturgas til elproduktion fra omkring 2015 og frem. I 
Energistyrelsens basisfremskrivning antages produktionen af gaskraft i 2025 at 
udgøre ca. 40 % af elforbruget. 

En sådan forøgelse af gasforbruget forventes at kræve investeringer i forstærkning 
af det eksisterende transmissionsnet med henblik på at sikre en tilstrækkelig og 
pålidelig forsyning. Derudover kan der blive behov for at investere i ledninger fra 
det eksisterende transmissionsnet frem til såvel nye som eksisterende kraftværks-
pladser. 

På lidt længere sigt bliver udfordringen at sikre adgang til nye gasreserver i takt 
med, at produktionen i den danske del af Nordsøen ikke kan opretholdes på et til-
strækkeligt niveau. I fremtiden må forsyningssituationen derfor i højere grad vurde-
res i forhold til tilgængeligheden til gas på de internationale markeder. Behovet for 
at tilvejebringe gas fra nye kilder deler Danmark med det øvrige Europa, og løsnin-
gen skal i vidt omfang findes i samarbejde med vore nabolande. 

Danmark er geografisk godt placeret i forhold til adgang til de store norske og rus-
siske gasreserver. Adgangen til disse gasreserver kræver imidlertid anlæg af ny 
infrastruktur. Etableringen af ny infrastruktur vil primært ske ud fra kommercielle 



 

                        121 

betragtninger, men da der er tale om store projekter, der omfatter flere lande, kan 
der også være behov for politisk involvering. Eksempelvis arbejder Kommissionen 
på at sikre stabile rammebetingelser for langsigtet samarbejde med de store gaspro-
ducentlande – det gælder ikke mindst i forhold til Rusland. 

Energinet.dk vil fremover have ansvaret for forsyningssikkerheden med naturgas 
og herunder vurdere behovet for den langsigtede udbygning af infrastrukturen. 

5.3.2 Et velfungerende naturgasmarked 

Regeringen lægger stor vægt på, at der skabes de bedst mulige rammer for udvik-
ling af et velfungerende og effektivt konkurrencemarked for naturgas. Liberalise-
ringen af naturgassektoren blev sat i gang i år 2000 med en markedsåbning på 30 % 
af det samlede årlige gasforbrug, og fra 1. januar 2004 har alle naturgaskunder ret 
til frit leverandørvalg. 

For at understøtte udviklingen af et effektivt konkurrencemarked er naturgastrans-
missionsaktiviteterne blevet udskilt fra DONG-koncernen for at skabe en klar ad-
skillelse mellem på den ene side de kommercielle handelsaktiviteter og på den an-
den side de regulerede transportaktiviteter. Det er i dag Energinet.dk, der varetager 
naturgastransmissionen i Danmark. Samtidig er der indført et system for adgang til 
naturgasnettet, der må betragtes som et af de mest fleksible i Europa. 

Energinet.dk er forpligtet til at arbejde for at fremme markedsudviklingen. Mulig-
hederne for at etablere en egentlig gasbørs i Danmark er blevet analyseret sammen 
med NordPool og det blev konkluderet, at det danske naturgasmarked ikke på nu-
værende tidspunkt er modent til en egentlig gasbørs. I forlængelse heraf har Gastra 
(nu Energinet.dk) oprettet bulletin-boards, hvor aktørerne på gasmarkedet kan mø-
des og handle gas og transportkapaciteter. DONG arbejder ligeledes med et bulle-
tin-board, hvor aktørerne indbyrdes får mulighed for at handle lagerydelser. 

Der er således allerede gjort meget for at få etableret et velfungerende dansk natur-
gasmarked. Mulighederne for yderligere at fremme udviklingen af gasmarkedet i 
Danmark skal derfor primært søges i international sammenhæng – først og frem-
mest i EU. 

Det europæiske og danske naturgasmarked gennemgår i disse år store forandringer 
i forbindelse med etablering af et indre europæisk marked for naturgas. Danmark er 
blandt de EU-lande, der er kommet længst i liberaliseringsprocessen, med den ud-
vikling, der er beskrevet ovenfor. 

EU-Kommissionen peger imidlertid på, at der fortsat er en stor markedsdominans 
på engrosmarkedet, som er en hindring for effektiv konkurrence. Et stigende antal 
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leverandører vil alt andet lige kunne bidrage til konkurrencen til gavn for landets 
gaskunder. 

Danmark er et udkantsområde i det samlede europæiske gasmarked, og det danske 
marked er relativt lille i europæisk sammenhæng. Desuden er der kun få adgangs-
veje til det danske marked, hvoraf det væsentligste alternativ til leverancer fra den 
danske del af Nordsøen går via Tyskland, hvor vilkårene for adgang til systemet 
kan virke begrænsende. Derfor kan det danske naturgasmarked, uanset de fleksible 
adgangsvilkår, virke mindre attraktivt for udenlandske gasleverandører. 

Nøglen til en effektiv konkurrence på det danske gasmarked ligger således i væ-
sentligt omfang udenfor Danmark. Der er behov for, at der i de omkringliggende 
lande opbygges velfungerende gasmarkeder, og at barrierer for udveksling af na-
turgas mellem landene nedbrydes, så der kan skabes et samlet nordeuropæisk gas-
marked. Endvidere vil udviklingen af konkurrence på gasmarkedet i Danmark kun-
ne underbygges gennem rørforbindelser til nye gasleverandører. 

Det er derfor vigtigt, at der sikres en øget integration af det danske gasmarked med 
de omkringliggende gasmarkeder, samt at der arbejdes for, at disse markeder er 
velfungerende. Dette kan blandt ske ved at man fra dansk side støtter Kommissio-
nens bestræbelser på at fremme liberaliseringen af det europæiske gasmarked, hvor 
det er relevant. Således er der fra dansk side også blevet bakket op om Kommissio-
nens forslag til forordning om adgang til gastransmissionsnet. Forordningen ventes 
endeligt vedtaget i 2005. 

5.4 Udfordringer og perspektiver for varmesektoren 

Den danske varmesektor har gennemgået en markant udvikling siden begyndelsen 
af 1980’erne, hvor mere end halvdelen af de danske husstande blev opvarmet med 
oliefyr. I dag er oliefyrets dominerende position overtaget af de kollektive varme-
forsyningsformer, fjernvarme og naturgas. 

Udbredelsen af fjernvarme har været prioriteret ud fra samfundsøkonomiske og 
miljømæssige hensyn og er opnået dels gennem udbygning af de centrale områder 
dels gennem en øget fokus på fjernvarme som opvarmningsform i andre byområ-
der. Fjernvarme er i dag den dominerende opvarmningsform, som forsyner næsten 
60 procent af de danske husstande (mod godt 30 procent i 1980). Sideløbende med 
udbygningen af fjernvarme er naturgasnettet blevet etableret, og naturgas forsyner 
nu 15 procent af de danske husstande med energi til opvarmning. I takt med at den 
kollektive forsyning er udbygget, er markedsandelen for individuel varmeforsyning 
faldet. De individuelle opvarmningsformer forsyner ca. 27 procent af de danske 
husstande: 18 procent har oliefyr, 6 procent elvarme og 3 procent fastbrændsel. 
Dertil kommer et begrænset antal varmepumper. 
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Figur 5.5: Opvarmning af Danmarks ca. 2,5 mio. boliger 

Kilde: Energistyrelsens Energidata 2003 

Parallelt med udbredelsen i 1980’erne og 1990’erne gennemgik den danske fjern-
varmesektor en omlægning, så hovedparten af fjernvarmen i dag produceres på 
værker, hvor el og fjernvarme fremstilles i samproduktion. Samtidig er der gradvist 
sket en bevægelse væk fra fossile brændsler således at mere end 40 procent af 
fjernvarmen i dag baseres på vedvarende energi og affald. 

Situationen i dag er således at infrastruktur til kollektiv varmeforsyning er veletab-
leret og fjernvarmeproduktion er godt integreret med elproduktionen. Det gør, at 
den danske varmesektor er kendetegnet ved en meget høj energieffektivitet. 

Fjernvarmesektoren har ikke gennemgået en liberalisering som det har været tilfæl-
det med elsektoren. Dette skyldes særligt forsyningsområdernes afgrænsede karak-
ter, hvilket umuliggør transport og handel af energiproduktet over store afstande. 
En af hovedudfordringerne i varmesektoren vil være at sikre, at den nødvendige 
regulering af varmesektoren er så effektiv som mulig og at den skaber rammerne 
for en fortsat effektivisering. 

De kollektive forsyningsformer er i dag udbredt til langt størstedelen af de tættere 
bebyggede områder. Investeringsomkostningerne per meter rør er, særligt for fjern-
varme, så store at der kræves et stort forbrug/afsætning per meter rør (varmetæt-
hed) for at omkostningerne kan tjenes hjem. Derfor synes potentialet for en videre 
udbygning begrænset, og det er vigtigt at sikre, at der ikke foretages investeringer 
der påfører forbrugerne og samfundet unødvendig store omkostninger. 
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Der er sket en teknologisk udvikling for en række teknologier til individuel op-
varmning, og blandt andet træpillefyr og varmepumper har væsentlig bedre hold-
barhed og virkningsgrader end for 20 år siden. 

Udvikling af bygningsmaterialer og nye konstruktionsprincipper betyder desuden, 
at det i dag er muligt at opføre bygninger med et væsentligt lavere varmetab end for 
eksisterende bygninger. Det kommende bygningsreglement, der træder i kraft fra år 
2006, strammer da også kravene til bygningers energibehov væsentligt og en yder-
ligere reduktion synes opnåelig allerede indenfor det kommende tiår. Præmisserne 
for valg af opvarmningsform til nybyggeri vil dermed som følge af meget lave en-
hedsforbrug blive markant forskellig fra de hidtidige. På denne baggrund synes 
udviklingen at pege mod en fornyet fokus på individuelle opvarmningsformer i et 
fornuftigt samspil med den kollektive varmeforsyning. 

Udfordringerne vedr. varmeplanlægningen og perspektiverne for fremtidens varme-
forsyning i Danmark uddybes nedenfor i en række temaafsnit. 

5.4.1 Fjernvarmesektoren 

Fjernvarmesektoren i Danmark udgøres af forholdsvis forskellige produktionsen-
heder og forsyningsområder. Der er centrale kraftvarmeområder, hvor varmen til 
store byområder leveres fra de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsvær-
ker. I mellemstore byområder kommer varmen typisk fra større decentrale kraft-
varmeværker og affaldsværker, og mange mindre byer har egen fjernvarme- eller 
kraftvarmeforsyning. Endelig eksisterer der også de såkaldte blokvarmecentraler, 
der forsyner en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere (lejere eller bestem-
te bygninger). 

Transport af fjernvarme har betydelige stordriftsfordele. De faste omkostninger ved 
etablering af de fysiske net er store, mens de marginale omkostninger ved brug af 
nettene er begrænsede. Driften af fjernvarmenettene er således naturlige monopo-
ler, og der vil, som det er tilfældet for el- og naturgasnettet være behov for en fort-
sat regulering. 

Produktionen af fjernvarme til et forsyningsnet er også monopollignende, Dette 
skyldes bl.a. at: 

• Der i de sammenhængende centrale fjernvarmeområder hovedsagelig er en el-
ler få dominerende producent(er). 

• Der fra kommunal og statslig side ud fra hensyn til brændselsbesparelse, olie-
fortrængning og mindre miljøbelastning har været truffet beslutning om at ud-
nytte varme fra de centrale kraftværker. 
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• Leveringsaftaler med de centrale kraftvarmeproducenter ofte er langsigtede 
kontrakter, hvilket er med til at fastholde situationen med en enkelt eller få ud-
bydere. 

• Affaldsvarme i den kommunale varmeplanlægning prioriteres som en varme-
leverance, som fjernvarmeselskaberne skal aftage. 

• Den nuværende prisregulering på varmeforsyningsområdet. Da der kun er én 
producent i langt de fleste fjernvarmeområder er priserne på fjernvarme for at 
beskytte forbrugerne reguleret efter det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip. Kun 
industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme, og vedvarende energian-
læg, som leverer fjernvarme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ind-
kalkulere et begrænset overskud. 

En øget markedsorientering af fjernvarmeproduktionen kunne bl.a. opnås ved at 
fjernvarmeselskaber forpligtes til at udbyde varmeleverancer i åben licitation, hvor 
konkurrerende varmeproducenter kan byde på varmeleverancen. Det er også en 
mulighed at give forbrugerne adgang til selv at vælge leverandører. 

Det synes dog tvivlsomt om der på sigt vil komme konkurrerende parter i fjern-
varmeområder. Dette skyldes, at der også knytter sig væsentlige skalafordele til 
investeringer i fjernvarmeproduktionskapacitet. En stor produktionsenhed vil såle-
des ofte være den mest økonomiske løsning, fjernvarmeområdernes begrænsede 
størrelse taget i betragtning. 

En anden måde at opnå effektiviseringer på er ved at øge gennemsigtigheden i for-
hold til fjernvarmeselskabernes effektivitet. Der pågår en positiv proces omkring 
fælles kontoplaner og benchmarking indenfor brancheforeningerne. Det synes væ-
sentligt at støtte op om denne proces gennem en positiv dialog, så der hurtigst mu-
ligt indføres ensartede regnskabsregler for alle varmeforsyningsselskaber. En øget 
gennemsigtighed vil give fjernvarmeselskaberne et bedre grundlag for optimering 
af deres drift og derved potentielt reducere varmepriserne. Det er i den forbindelse 
også ønskeligt gennem interesseorganisationerne at styrke erfaringsudvekslingen 
om fordele, ulemper og erfaringer med effektiviseringstiltag eks. if. m. driftsfælles-
skaber, fusion og udbud af driftsopgaver. 

For yderligere at give fjernvarmesektoren incitamenter til effektiviseringer i admi-
nistration, produktion og distribution kan fjernvarmen i højere grad end i dag kon-
kurrenceudsættes fra andre opvarmningsformer. Effektiviseringer kan i en konkur-
rencesituation blive nødvendige for at fjernvarmeselskaberne kan tilbyde forbru-
gerne en så lav pris, at de fastholdes som kunder. 

Forholdene i fjernvarmesektoren er desuden gennemgået i rapporten: Effektivise-
ring af fjernvarmesektoren, (Energistyrelsen, september 2004). 
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Fremtidig central fjernvarmeproduktion 

De samfundsøkonomiske el- og varmeproduktionsomkostninger for en række for-
skellige teknologier er præsenteret i kapitel 3. I forbindelse med fremskrivninger 
(se kap. 4) er privatøkonomien for investorer i ny kraftværkskapacitet ligeledes 
vurderet under forskellige rammebetingelser. 

For basisscenariet bliver naturgasfyrede combined cycle-anlæg den billigste tekno-
logi for centrale fjernvarmeområder, mens biomassekraftvarme bliver konkurren-
cedygtig ved høj oliepris/høj CO2-pris og kulkraftvarme bliver konkurrencedygtig 
teknologi ved høj oliepris/lav CO2-pris. 

Der synes at være sammenhæng mellem samfundsøkonomien og privatøkonomien, 
idet analyser peger på, at det altovervejende vil være de samfundsøkonomisk bil-
ligste teknologier, som investorer vil foretrække i de forskellige scenarier. 

I driftssituationen kan forskelle i afgifter derimod føre til mindre hensigtsmæssige 
valg af produktionsform. 

• Afgifterne på kraftvarme (ved samproduktion af el og varme) er lavere end af-
gifterne på separat fjernvarme og langt lavere end afgifterne på elvarme. Det 
indebærer i visse situationer en samfundsøkonomisk og miljømæssig uhen-
sigtsmæssig overproduktion af el. Ved lave elmarkedspriser fremstilles der så-
ledes elektricitet på kraftvarmeværker på trods af, at elprisen er lavere end om-
kostningerne, da dette tab ofte mere end opvejes af afgiftsbesparelsen. Denne 
problemstilling er ikke aktuel for biomasse, da varmeproduktion på disse 
brændsler ikke er pålagt afgifter. 

• Afgifterne på elektricitet er væsentlig højere end på brændsler. I praksis hin-
drer afgiftsreglerne således, at der anvendes elektricitet til fremstilling af fjern-
varme. Der kan, særligt i scenarier med megen vindkraft, være samfundsøko-
nomisk fordelagtige muligheder for at producere fjernvarme ved elektricitet, 
enten ved direkte anvendelse eller ved hjælp af en varmepumpe. Ved lave 
markedspriser på el, f.eks. i perioder med en stor elproduktion fra vindmøller, 
kan de samfundsøkonomiske omkostninger ved elvarme inklusive miljøom-
kostningerne være lavere end omkostningerne ved brug af andre energikilder. 

Der ligger således en udfordring i at undersøge mulighederne for at ændre afgifter-
ne på fjernvarme således at en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig produktion 
fremmes bedst muligt. 

Varmepumper dækker også geotermiske anlæg, der ved at udnytte et varmereser-
voir i undergrunden kan opnå en høj virkningsgrad. Andre attraktive varmekilder 
til varmepumper inkluderer industrielt spildevand. Selv med varmekilder med lave-
re temperatur, eksempelvis luft, jord eller søvand, synes teknologien perspektivrig. 



 

                        127 

Særligt i et fremtidigt elsystem, hvor vindenergien vil udgøre en stadig større fak-
tor, vil der være potentielle fordele forbundet med teknologiens reguleregenskaber. 
Der synes derfor at være behov for yderligere analyser af perspektiverne for denne 
teknologi, samt for at øge erfaringsgrundlaget bl.a. med hensyn til driftsomkostnin-
ger og årsydelse. 

Fremtidig decentral fjernvarmeproduktion 

Som et led i liberaliseringen af elmarkedet er de decentrale kraftvarmeværker i vid 
udstrækning overgået til at afregne deres elproduktion efter markedspriser. Dette 
skal være med til at sikre en samfundsøkonomisk fornuftig elproduktion i et godt 
samspil med resten af elsystemet, i særdeleshed elproduktionen fra vindmøller. 

Som omtalt under den centrale varmeproduktion varierer afgifterne på brændsler 
anvendt til varmeproduktion. Hensyn til forsyningssikkerhed og miljø gør, at der 
ikke med de gældende afgiftsforhold kan gives frit brændselsvalg til fjernvarme-
produktion, da det vil føre til valg der ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssi-
ge. For at markedskræfter kan sikre en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af 
varmesektoren skal afgifterne derfor, så vidt muligt, svare til de eksterne effekter 
på eks. miljø og forsyningssikkerhed. 

Nyinvesteringer i decentrale anlæg skal i henhold til varmeforsyningslovgivningen 
ske under hensyntagen til samfundsøkonomien. Beregninger viser, at samfunds-
økonomien for forskellige anlægstyper er meget følsom overfor antagelser om 
brændselspriser, CO2-kvotepriser og værdisætning af SO2- og NOx-udledning, og 
det er derfor vanskelligt at udpege en enkelt teknologi som den billigste. Både 
kraftvarmeproduktion og ren varmeproduktion, enten baseret på biomasse, naturgas 
eller varmepumper kan komme på tale. Høje brændselspriser fremmer økonomien i 
kraftvarmeteknologier, der giver en højere brændselsudnyttelse end ren varmepro-
duktion. 

På længere sigt har brændselscelleteknologien (Solid Oxid Fuel Cells) et betydeligt 
potentiale for såvel central som decentral kraftvarmeproduktion. Særligt for decen-
trale værker kan denne teknologi blive markant billigere end alternativerne. Dette 
vil dog kræve en væsentlig udvikling og forbedring af teknologien i forhold til i 
dag. 
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5.4.2 Kollektiv vs. individuel varmeforsyning 

Som en konsekvens af det faldende opvarmningsbehov i nybyggeri, som følger af 
teknologiudvikling og stramninger i bygningsreglementet, er rammevilkårene for 
etablering af nye fjernvarmenet ændret. Dette skyldes primært det faldende op-
varmningsbehov som følge af teknologiudvikling i byggesektoren og forudsatte 
stramninger af energirammen i bygningsreglementet. Energikravene i bygningsreg-
lementet skærpes således med 25-30 procent fra 2006, og det er målsætningen at 
kravet strammes yderligere 25 procent fra 2010. Økonomiske analyser har vist, at 
fjernvarme således i mange tilfælde ikke er den optimale forsyningsform i nye ud-
stykningsområder (se bl.a. kap. 3). 

Ud fra de samfundsøkonomiske vurderinger kan opsummeres: 

• For nybyggede parcelhuse er varmepumper en oplagt mulighed for varmefor-
syning. 

• For eksisterende bygninger synes varmepumperne i 2025 også at være interes-
sante for bygninger udenfor kollektiv forsyning. 

• Kollektiv forsyning synes ikke at være den samfundsøkonomisk bedste løsning 
til nyudstykninger til spredt lav bebyggelse. 

• I eksisterende fjernvarmeområder synes det hensigtsmæssigt at stræbe mod en 
fortsat høj tilslutningsprocent, dog undtaget lavenergihuse med et meget lavt 
energiforbrug til opvarmning. 

• Elvarme kan vise sig som en samfundsøkonomisk god løsning for lavenergihu-
se med et meget lavt opvarmningsbehov. 

Privatøkonomisk vil det i mange tilfælde i sammenligning med individuel opvarm-
ning påføre forbrugerne ekstraudgifter såfremt et nybygget parcelhus tilsluttes 
fjernvarme. Dette er særlig udtalt for lavenergihuse og følger af at der oftest skal 
betales en relativ høj fast årlig afgift til fjernvarmeselskabet. Det skal understreges, 
at der er store forskelle på fjernvarmeprisen fra område til område, dels på de ini-
tiale omkostninger i form af investeringsbidrag og udgifter til stikledning og hu-
sinstallation (i en række fjernvarmeområder betales en del af disse udgifter af 
fjernvarmeselskabet), dels på de årlige omkostninger til energiindkøb, der ofte be-
står af et fast bidrag og en forbrugsafhængig takst. For individuelle forsyningsfor-
mer er energiprisen for den private forbruger stort set den samme uanset bopæl. 
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5.4.3 Individuel opvarmning 

Eksisterende byggeri 

Vurderet på samfundsøkonomi viser jordvarmepumpen og ventilationsvarmepum-
pen, såfremt de kan tilpasses det eksisterende centralvarmesystem, sig som gode 
alternativer eksempelvis til udtjente oliefyr. Træpillefyr har, med mindre olieprisen 
er høj (>50$/tønde), højere samfundsøkonomiske omkostninger end oliefyr og er 
uanset brændselspris dyrere end opvarmning med varmepumpe. Privatøkonomisk 
er det derimod træpillefyret, der er den billigste opvarmningsform. 

Nybyggeri 

Når det kommende bygningsreglement træder i kraft i 2006, strammes kravene til 
nybyggeriets energiforbrug til opvarmning. 
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Figur 5.6: Samfundsøkonomi for opvarmningssystem installeret i nybyggeri ”BR2006”. – 
2006, basisforudsætninger. 

For et parcelhus opført iht. udkastet for det kommende bygningsreglement viser 
luft/luft varmepumpen sig at være den samfundsøkonomisk billigste løsning, mens 
træpillefyret fortsat har de højeste omkostninger af de her betragtede muligheder. 
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Figur 5.7: Privatøkonomi for opvarmningssystem installeret i nybyggeri ”BR2006” – 
2006, basisforudsætninger 

Privatøkonomisk har en lang række af opvarmingsformerne nogenlunde identiske 
omkostninger. Træpillefyret, luftvarmepumpen og jordvarmepumpen viser sig alle 
billigere end individuel naturgas, og træpillefyret har i denne beregning lidt lavere 
omkostninger end de øvrige opvarmningsformer. Luftvarmepumpen er med de an-
vendte forudsætninger blandt de billigste muligheder, mens elvarme er blandt de 
dyreste. Disse to opvarmningsformer er samfundsøkonomisk væsentlig billigere 
end de øvrige, men afgifter gør, at dette ikke er tilfældet privatøkonomisk. 

Uden tiltag ser den privatøkonomiske situation for valg af opvarmningssystem til 
nybyggeri i 2025 ikke meget anderledes ud. Privatøkonomien i luft/luft varmepum-
pen forbedres lidt, såfremt isoleringsniveauet i husene forbedres yderligere, lige-
som en forventning om forbedret effektfaktor hjælper til, men opvarmningsformen 
bliver ikke væsentlig billigere end alternativerne. 

Rammevilkår for individuelle opvarmningsformer 

I naturgasområder og fjernvarmeområder uden tilslutnings-/forblivelsespligt og i 
områder uden kollektiv forsyning er der principielt fri konkurrence opvarmnings-
former imellem. Dog er der forbud mod etablering af elvarme i områder udlagt til 
kollektiv forsyning23. 

                                                 
23 I medfør af varmeforsyningslovens § 14, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 
2000 med senere ændringer) har Energiministeriet i cirkulæreskrivelse af den 6. maj 1994 
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Forbrugeren (boligejeren) kan frit vælge, hvilken opvarmningsform der installeres. 
Energiprodukterne: olie, træpiller og elektricitet handles ligeledes på markedsvil-
kår. Der er således basis for et velfungerende marked, hvor økonomiske incitamen-
ter vil få forbrugerne til at vælge den individuelt bedste løsning. 

Der er således overordnet set gode vilkår for et velfungerende marked for individu-
el varmeforsyning og de nødvendige regulerende myndigheder er til stede. Udvik-
lingen bør løbende overvåges og problemstillinger vedr. forskelle i afgifter og be-
grænsninger i forbrugernes valgmuligheder bør løbende vurderes. Det er desuden 
væsentligt, at markedet også i fremtiden understøttes af gennemsigtig, overskuelig 
og lettilgængelig information, hvilket bl.a. kan ske gennem tiltag som pristavler.
 
 5.4.4 Varmeplanlægning i fremtiden 

Konkurrenceforholdet mellem individuel og kollektiv varmeforsyning er ændret. 
Dette skyldes dels teknologisk udvikling af varmepumper, der i dag i mange tilfæl-
de viser sig som den billigste individuelle opvarmningsform, dog i konkurrence 
med opvarmning med træpiller o.a. biomasse pga. afgiftsforskellen. Samtidig er 
varmebehovet, særligt i nybyggeri, reduceret væsentligt. 

Anvendelse af tilslutningspligt og forblivelsespligt sætter reelt konkurrencen ud af 
kraft i mange kollektive forsyningsområder, men en ophævelse i eksisterende om-
råder kan indeholde en risiko for at underminere det økonomiske grundlag for eksi-
sterende forsyningsselskaber og produktionsenheder. Tilslutningspligten vurderes 
dog at udgøre en uhensigtsmæssig barriere mod opførelse af lavenergihuse. Det 
samme gælder forbuddet mod etablering af elvarme i områder udlagt til kollektiv 
forsyning, da elvarmen for visse typer af lavenergihuse kan være den billigste op-
varmningsform for både forbrugeren og samfundet. 

For at undgå udbygninger med kollektiv forsyning der ikke er privatøkonomisk og 
samfundsøkonomisk rentable, er det vigtigt at de samfundsøkonomiske sammen-
ligninger med individuel forsyning, som skal gennemføres forud for en eventuel 
udvidelse af kollektive forsyningsnet, tager hensyn til teknologiudviklingen inden-
for individuelle opvarmningsformer og isoleringsstandard, samt til scenarier, hvor 
en andel af nybyggeriet bliver lavenergihuse, der jf. undtagelse fra tilslutningspligt 
ikke kan forventes at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning. 

På baggrund af den gode samfundsøkonomi synes det hensigtsmæssigt at tage el-
varmeforbuddet op til fornyet revision. Det foreslåede bygningsreglement indehol-

                                                                                                                                        
pålagt kommunalbestyrelserne at nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning for 
både eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varme-
forsyning. 
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der en indbygget regulering idet elektricitet vægtes med en faktor 2½ i forhold til 
andre energiprodukter. Derved vil en bygning opvarmet med elvarme for at leve op 
til kravene i bygningsreglementet skulle isoleres væsentlig bedre end ved anven-
delse af andre opvarmningsformer. Samtidig gør afgifter, at energiforbruget skal 
være forholdsvist lille, før end elvarme privatøkonomisk kan betale sig. Disse for-
hold peger mod, at en ophævelse af elvarmeforbuddet ikke vil resultere i et væsent-
lig større bruttoenergiforbrug. 

5.4.5 Teknologiske udfordringer/erhvervsperspektiver 

Analyserne peger på, at der kan være behov for en væsentlig teknologiudvikling, 
såfremt naturgas som individuel varmeforsyningsform skal forblive samfundsøko-
nomisk og privatøkonomisk fornuftig. Mulighederne inkluderer billigere laveffekt-
kedler tilpasset bygninger med et lavere opvarmningsbehov, naturgasfyrede var-
mepumper og mikrokraftvarme. I visse tilfælde kan en omlægning til fjernvarme-
forsyning eller individuel forsyning på sigt vise sig hensigtsmæssig. 

Individuelle varmepumper kan blive en dominerende varmeforsyningsteknologi i 
fremtiden. Varmepumper kan medvirke til en fortsat udfasning af brugen af olie til 
opvarmning, til gavn for forsyningssikkerheden. Allerede i dag viser teknologien 
sig konkurrencedygtig og det er muligt at markedet i de kommende år vil opleve en 
vækst, sådan som det tidligere er set i vores nordiske nabolande. Der kan i den for-
bindelse være danske erhvervsperspektiver i (komponenter til) individuelle varme-
pumper. 

Individuelle solvarmeanlæg kan dække en del af varmtvandsproduktionen. Sam-
fundsøkonomien vil være stærkt afhængig af specifikke forhold (særligt varmt-
vandsforbrug), og der er derfor ikke lavet samfundsøkonomiske beregninger for 
disse muligheder. I det kommende bygningsreglement opereres der med en brutto-
energiramme, hvor energi produceret på matriklen kan fratrækkes energibehovet. 
Dermed forventes det at incitamentet til at investere i solvarmeanlæg øges. 

Brændselscelleanlæg (SOFC-anlæg) er en meget lovende teknologi til el- og fjern-
varmeproduktion, ikke mindst i decentrale fjernvarmeområder, men der er behov 
for en væsentlig udvikling af teknologien. Også varmepumper til fjernvarmepro-
duktion er en interessant teknologi på udviklingsstadiet. 

Endelig synes der at være behov for, at der tænkes i nye koncepter og udvikles tek-
nologi til fjernvarmeforsyning af bygninger med et lavere opvarmningsbehov end 
gennemsnitsbygningen i dag. 

Den kraftige udbygning med fjernvarme og kraftvarme har givet basis for en række 
virksomheder, der producerer fjernvarmerelaterede produkter, ikke mindst fjern-
varmerør. Udvidelsen af EU med en række lande med større fjernvarmetradition 
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end de ”gamle” EU-lande burde skabe muligheder for en forøgelse af aktiviteten i 
disse virksomheder. 

Kraftværksteknologi og teknologier til varmeproduktion er også områder, hvor 
danske virksomheder ligger i front. Det gælder særlig ved anvendelse af kul og 
biomasse. Også brændselscelleteknologien er interessant fra dansk synspunkt. Der 
forskes allerede i dag i SOFC i Danmark og ved et gennembrud kan der opstå et 
erhvervspotentiale i fremtiden. (Se også afsnit 5.2.6). 

5.5. Udfordringer og perspektiver for transportsektoren 

Mens det totale danske energiforbrug har ligget på et nogenlunde konstant niveau 
gennem årtier har transportsektorens energiforbrug været jævnt stigende. Og mens 
det danske energiforbrug generelt er baseret på en bred vifte af forskellige energi-
kilder og teknologier, er transportmidler nærmest fuldt ud afhængige af benzin og 
diesel. Den eneste undtagelse er eldrevne tog, som står for en meget begrænset del 
af transportens energiforbrug. 58 % af det danske forbrug af olieprodukter anven-
des i transportsektoren, heraf 80 % i vejtransportsektoren. Hvis der ses bort fra 
udenrigsluftfarten, som ikke indgår i opgørelsen over Danmarks emissioner af 
drivhusgasser i henhold til Kyoto-aftalen, står vejtransporten for 93% af transport-
sektorens energiforbrug. 

Tabel 4.4.x Energiforbrug til transport 2003 og fremskrivning til 2025 
PJ 2003 2025 

Vejtransport  157,0 188,5

Jernbaner, olie  3,0 2,7

Jernbaner, el  1,3 0,9

Indenrigsluftfart  1,3 4,3

Søfart, national  5,7 4,8

Forsvaret  1,3 1,7

I alt  169,6 202,9

Udenrigsluftfart indgår ikke i ovenstående opgørelse, da det ikke er muligt at opgø-
re energiforbruget for dansk udenrigsluftfart isoleret. Dette skyldes dels at optank-
ning af danske fly ikke nødvendigvis sker i Danmark, og dels at der ikke er en mo-
del for, hvordan energiforbruget (og emissioner) ved internationale flyvninger skal 
fordeles på nationer. Problematikken vedrørende fordeling af brændstofforbrug og 
emissioner på nationalt niveau har været genstand for mange internationale drøftel-
ser - uden at der er opnået enighed. 

I mangel af en egentlig opgørelse af energiforbruget til udenrigsluftfart, benyttes 
det nationale salg af flybrændstof (fratrukket forbruget til indenrigsflyvninger) som 
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en indikator for energiforbruget til udenrigsluftfart. I 2003 lå salget således på et 
niveau svarende til 30,4 PJ. Den fremtidige udvikling i salget af brændstof til dette 
formål er ud fra en EU-fremskrivning anslået til godt 40 % i perioden fra 2003 til 
2025. I perioden fra 1990 til 2000 har udviklingen i Danmark dog ligget noget la-
vere end det europæiske gennemsnit, hvorfor der nok er tale om et højt skøn. 

Der forventes en stigning i energiforbruget til transport på ca. 20 % fra 2003 til 
2025. Det skal sammenholdes med, at det samlede bruttoenergiforbrug i basisfrem-
skrivningen ventes at stige med 13% i samme periode. Derfor øges også transpor-
tens andel af bruttoenergiforbruget. 

Da der i fremtiden ventes en delvis overgang fra fossile brændsler til vedvarende 
energi i forsyningssektoren, betyder det, at transportsektoren vil stå for en væsent-
ligt større andel af de samlede danske udledninger af CO2 end i dag. Det kan føre til 
et øget krav til klimaindsats i andre sektorer. 

Samtidigt er transportsektoren (inkl. udenrigsluftfart, men eksklusive international 
søfart) ansvarlig for en, om end beskeden, forøgelse af den samlede danske olieaf-
hængighed fra 38% i dag til 41  % i 2025. Sammenholdt med uvisheden om udvik-
lingen på de globale oliemarkeder, er der derfor behov for løbende at vurdere tiltag, 
der kan reducere forbruget af olie til transport. 

Derudover er der en række mere lokale miljøeffekter og andre eksternaliteter af 
transporten, som i mange sammenhænge vejer tungere end problemerne med kli-
ma- og forsyningssikkerhed. Tiltag overfor klima og forsyningssikkerhed i trans-
porten bør derfor afstemmes med tiltag, der stiler mod at løse de lokale miljøpro-
blemer, og andre trafikpolitiske hensyn. 

Indenfor vejtransporten, er der i princippet en række muligheder for at reducere 
CO2-udledningen og/eller olieafhængigheden. Blandt dem kan nævnes: mere ener-
gieffektive biler, energieffektiv køreteknik, kørselsafgifter eller vejafgifter (road 
pricing), CO2-kvoter, differentiering af registrerings- og vægtafgifter samt 
biobrændstoffer eller flydende naturgas (LNG). Ikke alle de nævnte virkemidler er 
lige realisable og nogle (fx vejafgifter) har større effekt på de lokale problemer end 
på CO2-emissioner og olieafhængighed. 

For lufttransporten forekommer det oplagt at indføre brændselsafgifter, men dette 
kan ikke ske i nationalt regi, dels fordi brændstofpriser kan have stor betydning for 
flyselskabernes valg af transferlufthavn m.v. (og derfor vil have en konkurrence-
forvridende effekt til stor ugunst for Danmark) og dels fordi flyselskaberne kan 
vælge at tanke deres fly i andre lande, hvilket allerede sker i dag. Derfor skal en 
eventuel indførelse af brændstofafgifter ske på internationalt plan. 
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Den internationale søfart er ikke omfattet af det ovenstående, og det skyldes bl.a., 
at energiforbruget og emissionerne sjældent henføres til et enkelt land. Men energi-
forbruget her er meget stort og bidrager til de globale miljøproblemer. Også her vil 
en indsats kræve internationale virkemidler. Den følgende tekst vil derfor koncen-
trere sig om vejtransporten. 

De enkelte køretøjers effektivitet forbedres løbende, og det forventes, at effektivite-
ten i almindelige personbiler vil øges med 20-30 % frem mod 2025. Derimod ven-
tes benzin- og dieselmotorer kun i meget begrænset omfang erstattet med eksem-
pelvis motorer baseret på brændselsceller eller elmotorer. 

Initiativer til forøgelse af effektiviteten i motorkøretøjer søges mest hensigtsmæs-
sigt gennemført på internationalt plan. I EU er der målsætninger for reduktion af 
udledningen af CO2 pr. kørt kilometer. Disse målsætninger er bl.a. udmøntet i en 
aftale med den europæiske bilindustri og dele af den asiatiske om nedbringelse af 
CO2-emissionerne fra nye biler. Der er opstillet målsætninger for såvel 2008 og 
2010 på hhv. 140 g CO2/km og 120 g CO2/km for nye biler. De begrænsede forbed-
ringer i de senere år betyder, at udsigterne til at nå disse mål nu er små. I Danmark 
var tallet for 2003 næsten 170 g CO2/km for nye biler. Dette skal sammenholdes 
med, at der er op mod 100 bilmodeller på markedet i Danmark, der opfylder 2008-
målsætningen. 

Udover at øge effektiviteten i det enkelte køretøj er det muligt at erstatte benzin og 
diesel helt eller delvist med andre drivmidler, eksempelvis naturgas eller 
biobrændstoffer. Disse drivmidler kan i et vist omfang anvendes i eksisterende mo-
torer. Blot er de ikke prismæssigt konkurrencedygtige i forhold til benzin og diesel. 
Brug af naturgas kræver særlige køretøjer og et egentligt supplerende/alternativt 
distributionssystem 

Der pågår forskning med henblik at reducere omkostningerne ved produktion af 
biobrændstoffer, herunder forskning i helt nye produktionsmetoder baseret på en-
zymer mm. Det støttes med midler fra Energiforskningsprogrammet. Ikke mindst 
biobrændstoffer baseret på overskudsbiomasse kan potentielt give betydelige per-
spektiver. 

EU-Kommissionen må i de kommende år forventes at følge op på indikationerne i 
grønbogen om forsyningssikkerhed fra 2001 om, at EU bør stile efter anvendelse af 
6-8 % biobrændstoffer, 10 % naturgas og 5 % brint i 2020. 

Udviklingen af brændselsceller baseret på brint vurderes ikke at kunne udvikles til 
et omkostningseffektivt alternativ inden for de næste to årtier, men udgør et poten-
tielt yderligere alternativ til olie på lidt længere sigt. Brint baseret på et miljøven-
ligt elproduktionssystem giver mulighed for potentielt at reducere både CO2-
emissionerne og olieafhængigheden væsentligt. 
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6. Vurdering af udvalgte energipolitiske indsatsområder 

I dette kapitel præsenteres udvalgte energipolitiske indsatsområder inden for ener-
giforsyning og eltransmission. Dels konsekvenser af udbygning af el- og varmeka-
paciteten med henholdsvis vindkraft, biomasse og biogas, dels etablering af ny 
elinfrastruktur (konkret en elektrisk Storebæltsforbindelse). Afslutningsvis belyses 
kort konsekvenserne af et mere fleksibelt elforbrug. 

6.1. El- og varmeforsyningen 

6.1.1. Vindkraft 

Fordelene ved at øge vindkraftens andel af elforsyningen er, at vindkraften er en 
meget miljøvenlig energikilde, som også forbedrer brændselsforsyningssikkerhe-
den. Hertil kommer stimulering af den teknologiske og erhvervsmæssige udvikling. 

Ulempen ved vindkraft er først og fremmest, at det stadig er en relativt dyr energi-
kilde, selvom omkostningerne gennem de sidste 20-25 år er blevet nedbragt mar-
kant. En fortsat udbygning med vindkraft i et afbalanceret tempo vil kunne bidrage 
til, at teknologien stadig udvikles, og omkostningerne nedbringes, således at vind-
kraften efterhånden kan blive kommercielt konkurrencedygtig. Denne udvikling vil 
ikke mindst blive understøttet af den stigning i elmarkedsprisen, som kan forventes 
i takt med dalende overskudskapacitet og strammere CO2-kvoteregulering. 

Overvejelsen er således, hvordan der bedst skabes rammer for, at udbygning med 
vindkraft sker i et tempo og et omfang, så fordelene står mål med omkostningerne. 

Økonomi 

Omkostningerne ved (nordisk eller europæisk harmoniserede) miljøreguleringer af 
kraftværkerne, herunder CO2-kvoteordningen, overvæltes i elprisen. Derved for-
bedrer miljøreguleringerne vindkraftens privatøkonomiske rentabilitet. Det er dog 
fortsat sådan, at ikke alle vindkraftens miljøfordele (eller ulemper) prissættes på 
markedet. Hertil kommer, at andre fordele ved udbygning med vindkraft såsom 
øget brændselsforsyningssikkerhed samt afledt teknologi- og erhvervsudvikling 
heller ikke afspejles i den markedselpris, som vindkraften opnår. Det kan begrunde, 
at ny vindkraft modtager støtte i tilgift til den markedsmæssige elpris. 
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Under de gældende regler gives støtte til ny vindkraft i form af tillæg til elmar-
kedsprisen på 10 øre per kWh plus 2,3 øre per kWh til regulerkraft, begge i årets 
priser dvs. realt faldende i takt med inflationen.24 Denne direkte støtte til vindmøl-
leejerne betales af de danske elforbrugere over elregningen (udgør en del af de så-
kaldte PSO-omkostninger). Derudover belastes elforbrugerne indirekte med højere 
transmissionstariffer, i det omfang udbygning med vindkraft (primært havvindmøl-
leparker) kræver, at Energinet.dk investerer i ekstra netforstærkning. 

Det hører med i billedet, at vindkraft har en tendens til at trykke sin egen afsæt-
ningspris, fordi produktionen er stor, når det blæser. I det omfang det er tilfældet, 
bliver konsekvenserne for elforbrugerne mindre, end det fremgår af PSO-
betalingerne. Det gælder såvel ny som bestående vindkraftkapacitet.25 

Støtten til de to havvindmøllerparker á 200 MW, som allerede er besluttet politisk, 
fastsættes ved en udbudsprocedure. Støttens størrelse er ikke fastlagt på nuværende 
tidspunkt. 

På lidt længere sigt må investeringer i ny vindkraft i stigende grad forventes at bli-
ve privatøkonomisk attraktive i takt med den forhøjelse af den nordiske markeds-
pris på el, som må forventes bl.a. som følge af dalende overskudskapacitet og høje-
re CO2-kvotepriser. Hertil kommer, at der er udsigt til en løbende billiggørelse af 
ny vindkraft i takt med den fortsatte teknologiske udvikling. Med andre ord forud-
ses udviklingen i markedsvilkårene, herunder CO2-kvotereguleringen, af sig selv at 
resultere i, at den udbygning af elproduktionskapaciteten, som må forventes påbe-
gyndt inden for de næste 10 år, blandt andet vil ske i form af ny vindkraftkapacitet. 

Med henblik på at belyse konsekvenserne af forskellige valg og strategier for ud-
bygningen med vindkraft beskrives i det følgende to alternative strategier for den 
fremtidige udbygning med vindkraft: 

• Markedsstrategien: Der gives fortsat støtte til ny vindkraft efter gældende reg-
ler.26 Det overlades i øvrigt til udviklingen i markedsvilkårene at afgøre om-
fanget og timingen af de fremtidige investeringer i vindkraft. Denne frem-
gangsmåde sikrer i vidt omfang mod opbygning af overskudskapacitet, lige-
som den økonomiske belastning af elforbrugerne over elprisen (per kWh) be-
grænses. Til gengæld er der usikkerhed om, hvor meget ny vindkraft der rent 
faktisk tilvejebringes og i hvilket tempo. Under alle omstændigheder er det en 
offentlig opgave at sikre, at der i fornødent omfang udbydes pladser til opstil-

                                                 
24 I 2010 er støtten målt i 2002-priser således nået ned på 10,3 øre per kWh. Beregningsteknisk 
forudsættes det her, at støtten er realt konstant fra 2010.  
25 Det kan tilføjes, at reservation af en vis portion gratis CO2-kvoter til ny konventionel kraftværks-
kapacitet reelt indebærer et investeringstilskud hertil. 
26 Udmålingen af støtten diskuteres senere. 
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ling af nye vindmøller såvel på land som til havs under hensyn til landskabeli-
ge og andre miljømæssige værdier 

• Forceringsstrategien: Der sikres en given (hurtigere og evt. større) udbygning 
med vindkraft. Støtten til ny vindkraft tilpasses, så denne udbygningstakt op-
nås, fx ved udbudsprocedurer. Faren er manglende omkostningseffektivitet, 
idet de fordele, man tilstræber med forceringen, ikke nødvendigvis står mål 
med omkostningerne ved at realisere dem, ligesom forceringen i sig selv er 
fordyrende. Parallelt hermed er den økonomiske belastning af elforbrugerne 
over elprisen på forhånd mere usikker. Sikkert er det dog, at den er større end 
under markedsstrategien. 

De to strategier belyses nærmere neden for. Først belyses udbygningen med vind-
kraft under markedsstrategien. Der fokuseres i første omgang alene på havvindmøl-
ler. 

Markedsstrategien  

Beregningsteknisk forudsættes, at de gældende regler for støtte til ny vindkraft 
fastholdes. Det er som nævnt usikkert hvilken udbygning med vindkraft, der er 
udsigt til på disse betingelser udover de 2 anlæg á 200 MW, som allerede er beslut-
tet politisk. I basisfremskrivningen forventes ny kapacitet på 7 havvindmølleparker 
á 200 MW idriftsat i 2015-2025, hvilket anslås at bidrage til at bringe VE-andelen 
af elforbruget op på omkring 36 % i 2025. I scenariet med høj oliepris og høj CO2-
kvotepris forventes ny kapacitet på 16 havvindmølleparker á 200 MW idriftsat i 
2011-2025, hvilket anslås, sammen med udbygning med biomassekraftvarme, at 
bidrage til at bringe VE-andelen af elforbruget op på omkring 81 % i 2025. 

I disse fremskrivninger forudsættes udbygning med vindkraft som nævnt alene at 
ske i det omfang, det er privatøkonomisk rentabelt givet støtten til vindmølleejerne 
på 10,3 øre per kWh i 2002-priser (fra 2010). Hvis der ikke blev givet støtte, ville 
investeringer i vindkraft være langt mindre attraktive og derfor enten slet ikke finde 
sted eller finde sted i langt mindre omfang. For at tage højde for private investorers 
risiko, finansieringsomkostninger og skatteforhold forudsættes en privatøkonomisk 
kalkulationsrente på realt 10 % før skat (for alle typer elproduktionsanlæg). Den 
samfundsøkonomiske kalkulationsrente er 6 % som anbefalet af Finansministeriet. 
Levetiden forudsættes at være 20 år for vindmøllerne og 30 år for de nødvendige 
netforstærkninger. 

Beregningerne i tabel 6.1 belyser de samfundsøkonomiske fordele og omkostnin-
ger, som det har været muligt at indregne for den første ny havvindmøllepark. Den 
kan forventes idriftsat i 2015, hvis der forudsættes basisscenariets priser på brænds-
ler og CO2-kvoter og dermed også på el. Under høj-høj scenariets alternative forud-
sætninger om høje brændsels- og CO2-kvotepriser og dermed også en hurtigere 
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stigning i elprisen forventes vindkraftens privatøkonomiske rentabilitet forbedret så 
hurtigt, at den første ny havvindmøllepark kan forventes idriftsat i 2011. 

 
Tabel 6.1. Samfundsøkonomisk overskud ved investering i en ekstra havvindmøllepark på 200 
MW, 2002-priser 

 Basisforløb: 

Idriftsat 2015 

Høj-høj  forløb: 

Idriftsat 2011 

 Øre/kWh Øre/kWh 

Elsalg 29,2 33,8 

Produktionsomkostninger a -30,5 -34,0 

Overskud vindkraftproduktion  -1,3 -0,2 

Netforstærkning b -3,5 -3,5 

Mindre udslip af SO2 og NOx 
c 1,2 / 4,4 1,4 / 5,4 

Overskud samfundet -3,5 / -0,4 -2,4 / 1,7 

   

 Mio. kr. Mio. kr. 

Overskud samfundet i nutidsværdi per MW primo idriftsættelse-
sår  

-1,7 / -0,2 -1,1 / 0,8 

 - per 200 MW anlæg -341 / -38 -225 / 160 
aInklusive investeringer i ilandføring samt løbende udgifter på 1,3 øre per kWh i (faktorpriser) til køb af regulerkraft. 
b1,6 mio. kr. per MW (i faktorpriser). Investeringen foretages af Energinet.dk. 
cSkadesomkostningerne (sundhedsomkostningerne) ved udledningerne er værdisat til et interval på 32-53 kr. per kg 
for SO2 og 15-83 kr. per kg for NOx. Intervallerne er udtryk for stor usikkerhed ved værdisætning af disse skadesom-
kostninger, primært i værdisætningen af øget dødelighed. 

Anm.: Beregningerne er baseret på forudsætningerne i Technology Data for Electricity and Heat Generating Plants, 
Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra, marts 2005. Opgørelsen er foretaget i samfundsøkonomiske beregningspri-
ser, dvs. ressourceomkostninger og -indtægter i faktorpriser er multipliceret med nettoafgiftsfaktoren på 1,17. Der er 
inkluderet et helt ubetydeligt skatteforvridningstab på 20 % af statens tab af provenu på svovlafgiften som følge af 
fortrængt kondens elproduktion. CO2–fordelen er indregnet i elprisen på grund af CO2–kvoteordningen. 

Samlet ligger det beregnede samfundsøkonomiske resultat for den første havvind-
møllepark mellem et underskud på 3,5 øre per kWh produceret i hele parkens 20-
årige levetid (eller -341 mio. kr. i nutidsværdi primo idriftsættelsesåret) og et over-
skud på 1,7 øre per kWh (160 mio. kr. i nutidsværdi).27 Det beregnede overskud 
opstår alene i det tilfælde, hvor der både forudsættes høje brændselspriser og CO2-

                                                 
27 Økonomien i udbygning med landvindmøller er mere gunstig, som det vises sidst i dette afsnit. 
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kvotepriser, som bevirker høje elpriser og dermed en høj værdi af vindkraftproduk-
tionen, og  forudsættes høj værdi af det formindskede udslip af SO2 og NOx. 

For vindkraftproducenterne giver investeringen overskud (ellers ville de ikke fore-
tage den). Det opstår i kraft af den direkte støtte på 10,3 øre per kWh, som er en 
privatøkonomisk gevinst for vindmølleejerne betalt af elforbrugerne, men ikke en 
samfundsøkonomisk gevinst. Derfor beregnes i tabel 6.1 et samfundsøkonomisk 
underskud på mellem 1,3 og 0,2 øre per kWh ved selve vindkraftproduktionen, idet 
den gennemsnitlige (annuiserede) værdi af elsalget per produceret kWh er mindre 
end de gennemsnitlige omkostninger til (afskrivning og forrentning af) investerin-
ger, drift, vedligehold og køb af regulerkraft.28 

På samfundsplan skal yderligere indregnes nogle omkostninger og fordele, som 
ikke tilfalder vindmølleejerne. På omkostningssiden kræver havvindmølleparker 
betydelige ekstra investeringer i netforstærkning, fordi de i modsætning til centrale 
kraftværker ligger langt fra de eksisterende transmissionsnet. Udgifterne hertil af-
holdes af Energinet.dk og dækkes ind over regningen til elforbrugerne.  

Vindkraften har store miljømæssige fordele, idet vindkraftproduktion ikke som 
almindelig kraftværksproduktion forurener luften med skadelige stoffer som CO2, 
SO2, NOx, partikler mm. I tabel 6.1 har det kun været muligt at indregne 

• Den økonomiske værdi af vindkraftens CO2-fordel. EU’s CO2-kvoteordning 
forhøjer elprisen (CO2-kvoteprisen indlejres i prisen på det nordiske elmarked, 
Nordpool). Som følge heraf er vindkraftens CO2-fordel indregnet direkte i 
værdien af elsalget og dermed det samfundsøkonomiske (og privatøkonomi-
ske) overskud af vindkraftproduktionen. 

• Undgåede sundhedsskader ved at vindkraften fortrænger udslip af SO2 og NOx 
fra den konventionelle kraftværksproduktion. Den samfundsmæssige værdi 
heraf kan kun opgøres med betragtelig usikkerhed, fordi den ikke kan observe-
res på et marked. For nærværende kan de samfundsøkonomiske fordele ved 
disse undgåede sundhedsskader kun angives ved et interval som anført i tabel 
6.1. 

De næste havvindmølleparker, der tages i brug, udviser en lidt bedre økonomi i takt 
med den forudsatte gradvise billiggørelse af vindmøllerne over tid. Denne gevinst 
mere end opvejer den reducerede miljøgevinst som følge af mindre fortrængning af 
SO2 og NOx over tid i takt med, at den konventionelle elproduktion forudsættes at 
blive renere. 

                                                 
28 Når det samfundsøkonomiske resultat afviger fra det privatøkonomiske, skyldes det yderligere, at 
der i de samfundsøkonomiske beregninger som nævnt benyttes en lavere kalkulationsrente, og at der 
indregnes den såkaldte nettoafgiftsfaktor på 1,17 samt et ubetydeligt skatteforvridningstab, jf. anm. 
til tabel 6.1. 
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Ved vurdering af beregningsresultaterne skal det generelt for det holdes for øje, at 
det ikke har været muligt at indregne en række samfundsmæssige fordele og ulem-
per ved vindkraft. 

• Samfundsmæssige fordele, som ikke er indregnet: 
o Andre miljømæssige fordele fx lavere udslip af partikler og de ikke-

sundhedsmæssige gevinster af reduceret SO2- og NOx-udslip (især min-
dre skader på bygninger, afgrøder og skov). 

o Forbedret forsyningssikkerhed i form af spredning af energikilderne. 
o Afledt teknologiudvikling. 
o Erhvervsmæssige fordele. 

• Samfundsmæssige ulemper, som ikke er indregnet: 
o Forringelse af landskabelige værdier (primært relevant for landvindmøl-

ler). 
o Støj (alene relevant for landvindmøller). 

Endelig skal det tages i betragtning, at der også er knyttet usikkerhed til andre for-
udsætninger end de, der er belyst i tabel 6.1. Betydningen af udvalgte andre forud-
sætninger er belyst i tabel 6.2. Under de mest ugunstige forudsætninger om elpris 
og værdisætning af andre miljøvirkninger er den interne rente 4,1 %. Under den 
gunstigste kombination af forudsætninger er den interne rente 6,8 %. Kalkulations-
renten er essentiel for vurderingen af et så investeringstungt projekt. 

 
Tabel 6.2. Skæringsværdier for parametre, der ville sikre samfundsøkonomisk balance i den 
første af de nye havvindmølleparker 

 Basisforløb: 

 idriftsat 2015. 

Lav skadesværdi 
af SO2 og NOx 

Høj-høj forløb: 

idriftsat 2011. 

Høj skadesværdi 
af SO2 og NOx 

Samfundsøkonomisk overskud i grundberegning -3,5 øre per kWh 1,7 øre per kWh 

Skæringsværdier:   

Samfundsøkonomisk kalkulationsrente (niveau for intern 
rente) 

4,1 pct. 6,8 pct. 

Ændring i investeringsomkostninger for selve havvindmølle-
parken 

-17 pct. +7 pct. 

Ændring i investerings- og driftsomkostninger  -12 pct. +5 pct. 

Ændring i investeringsomkostninger ved netforstærkning Ca. -100 pct.a +48 pct. 

Ændring i antal fuldlasttimer 12 pct. -4 pct. 
aHvis der ikke er behov for netforstærkning, beregnes det samfundsøkonomiske underskud til 0,1 øre per kWh. 
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Samlet modtager vindkraften en støtte på 10,3 øre i 2002-priser til vindmølleejerne 
plus ca. 3 øre per kWh til netforstærkning29, i alt ca. 13,3 øre per kWh. Merudgiften 
til vindkraften bæres af elforbrugerne. Tabel 6.3 viser, at den samlede ekstraudgift 
for alle elforbrugerne til PSO og nettariffer anslås at vokse fra godt 100-500 mio. 
kr. årligt i 2015 til godt 700-1.700 mio. kr. årligt i 2025 i henholdsvis basisfrem-
skrivning og høj-høj scenarie. Modgående gælder som nævnt, at i det omfang 
vindkraften trykker sin egen afsætningspris, bliver elforbrugernes reelle støtte til 
vindmølleejerne mindre, end det fremgår af tabel 6.3.30  

Hvis vindmølleejernes forrentningskrav før skat var realt 6 % (den forudsatte sam-
fundsøkonomiske kalkulationsrente), så kunne det direkte tilskud til vindkraftpro-
duktionen (PSO-betalingerne) reduceres meget betragteligt under basisforudsæt-
ningerne om elprisen. Under forudsætningerne om høj elpris kunne det direkte til-
skud til vindmølleejerne helt fjernes, og forrentningen ville stadig udgøre mindst 6 
%. 

Der er derfor vigtigt, hvordan støttemekanismen udformes. Rent teoretisk burde 
støtten indrettes, så den netop afspejler de samfundsøkonomiske nettofordele ved 
ny vindkraft, som ikke allerede er indlejret i markedspriserne. Det er imidlertid 
ikke en nogen særlig operationel procedure, da kun dele af disse nettofordele i 
praksis kan opgøres og endda kun med meget betragtelig usikkerhed, jf. ovenfor. 

Et privatøkonomisk afkastkrav på 10 % (før skat) er højt, og det kan kun retfærdig-
gøres i det omfang den høje risikopræmie, som ligger gemt heri, afspejler en reel 
risiko, hvilket for vindkraft først og fremmest vil sige usikkerhed om den fremtidi-
ge afregningspris. Ved at formindske denne usikkerhed kan afkastkravet reduceres. 

                                                 
29 Opgjort i samfundsøkonomiske beregningspriser er omkostningen ca. 3,5 øre per kWh, jf. tabel 
6.1. I faktorpriser (eksklusive nettoafgiftsfaktor) er omkostningen ca. 3 øre per kWh. 
30 Det har ikke været mulig at kvantificere denne virkning. 
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Tabel 6.3. Ændring i de samlede omkostninger til PSO og nettariffer som føl-
ge af udbygningen med vindkraft  

Mio. 2002-kr. per år 2015 2025 

Basisforløb   

PSO 79 553 

Netbetaling 25 184 

I alt 104 737 

Høj-høj forløb   

PSO 395 1265 

Netbetaling 125 490 

I alt 520 1754 

Anm.: Ved en stor udbygning med havvindmølleparker kan ikke alle anlæg opnå samme gunstige 
placeringer som forudsat i tabel 6.1. Tallene tager højde herfor. 

Dette kan ske ved at flytte noget af risikoen vedrørende udviklingen i den fremtidi-
ge afregningspris fra vindmølleinvestorerne til andre, f.eks. elforbrugerne. Eksem-
pelvis kan støtten overvejes designet således, at den har et lavere udgangsniveau, 
men til gengæld forøges op til et loft i tilfælde af lave Nordpool-priser.  Derved 
mindskes vindmølleejernes risiko for tab som følge af uventet lave elpriser på 
Nordpool, og deres afkastkrav kan reduceres, uden at det påvirker investeringsly-
sten. Hvis elpriserne så viser sig at antage niveauet i basisforløbet eller derover, så 
vil den faktisk udbetalte støtte til ny vindkraft blive reduceret mærkbart i forhold til 
en situation med uændret forlængelse af de nu gældende regler og eventuelt blive 
fjernet helt. 

Forceringsstrategien 

En yderligere og tidligere udbygning med vindkraft end under markedsstrategien 
ville kræve højere støtte. Som regneeksempel er i tabel 6.4 opsummeret beregnin-
ger for økonomien i den første havvindmøllepark på 250 MW i 2010 ud af en sam-
let forceret udbygning med i alt 3000 MW perioden 2010-2015. Beregningerne er 
som udgangspunkt baseret på basisscenariets forudsætninger. Den hurtigere og 
større udbygning med vindkraft forudsættes dog at erstatte noget af den nye gas- og 
kulfyrede kapacitet, der ellers ville have været behov for efter 2015. 

Som følge af den tidlige udbygning er elprisen forholdsvis lav. Tabel 6.4 viser, at 
det samlede samfundsøkonomiske underskud vurderes til mellem 9,3 og 13,5 øre 
pr. kWh (1,1 -1,6 mia. kr. i nutidsværdi i 2009) afhængig af forudsætningerne om 
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værdien af det formindskede udslip af SO2 og NOx. Det anslås, at den første ekstra 
havvindmøllepark vil kræve en ekstra støtte på ca. 7 øre pr. kWh i 2002-priser for 
at give privatøkonomisk balance ved et forrentningskrav på 10 % før skat. Den 
samlede støtte (inkl. netforstærkning) stiger således til ca. 20 øre pr. kWh i 2002-
priser. 

En tidligere udbygning af vindkraft er altså samfundsøkonomisk væsentlig dyrere. 
Omkostningerne udredes helt overvejende af elforbrugerne over elprisen, idet dog 
de bestående elproducenter, herunder især de eksisterende vindmølleejere, ville 
bære noget af tabet i form af lavere markedselpris. Det skønnes, at en forceret ud-
bygning med 3000 MW ekstra vindkraftkapacitet i perioden 2010-2015 vil indebæ-
re, at danske elforbrugere i 2015 vil komme til at betale omkring 2 mia. kr. årligt i 
støtte hertil i form af PSO og netbetaling. 

I praksis vil omkostningerne ved en sådan stærkt forceret udbygning kunne blive 
endnu større end beregnet på grund af en risiko for fordyrende flaskehalse i pro-
duktionen af vindmøllerne og et større behov for regulerkraft end ved udbygning i 
roligt tempo. Konsekvensen ville også kunne være en øget andel importerede 
vindmøller, hvilket ville begrænse de erhvervsmæssige fordele i Danmark. 

 
Tabel 6.4. Samfundsøkonomisk overskud i den første forcerede havvindmøllepark på 250 
MW, 2002-priser 

 Øre/kWh 

Elsalg 23,9 

Produktionsomkostninger  35,4 

Overskud vindkraftproduktion  -11,5  

Netforstærkning (investering af Energinet.dk)  -3,6 

Mindre udslip af SO2 og NOx 1,6 / 5,8 

Overskud samfundet -13,5 / -9,3 

  

 Mio. kr. 

Overskud samfundet i nutidsværdi per MW primo idriftsættelsesår  -6,3 / -4,4 

 - per 250 MW anlæg -1.582 / -1.091 

Anm.: Se noter og anm. til tabel 6.1. 
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Sammenligning af markedsstrategien og forceringsstrategien 

Årsagen til det beregnede dyrere resultat for forceringsstrategien sammenlignet 
med markedsstrategien under basisforudsætningerne er først og fremmest den for-
ventede lavere elpris i starten af perioden, hvor der forventes endnu at være over-
skydende elproduktionskapacitet. 

Timingen af private investeringer i ny vindkraftkapacitet under markedsstrategien 
er meget følsom overfor udviklingen i markedsforholdene, især elprisen som igen 
først og fremmest afhænger af brændselspriserne, men også CO2-kvotepriserne. 
Ved høj elpris (som følge af høje brændselspriser og høje CO2-kvotepriser) forven-
tes ny vindkraftkapacitet idriftsat allerede fra 2011 og herefter med yderligere 
(mindst) en ekstra havindmøllepark om året i markedsstrategien. Under disse for-
udsætninger skønnes der altså at ske en jævn udbygning med vindkraft ”af sig 
selv”, men under de gældende regler for støtte, i nærmest ubrudt linie fra og med 
de to allerede politisk besluttede havvindmølleparker. 

Under basisforudsætningerne er forceret udbygning med vindkraft forbundet med 
tab, fordi den ekstra elproduktionskapacitet i første omgang er overflødig. Under 
forudsætning af høj elpris forventes udbygningen med vindkraft at ske markant 
hurtigere og stærkere end under basisforudsætningerne, men i denne situation er 
det fordi, vindkraften bliver en relativt fordelagtigere energikilde. 

En anden grund til, at forceret udbygning med vindkraft er dyr, er, at der forventes 
at ske en fortsat udvikling af vindkraftteknologien, således at investeringer samt 
drift og vedligehold bliver stadig billigere over tid.  Det forudsætter dog, at der sker 
en vis løbende udbygning, således at der kontinuerligt kan høstes erfaringer, som 
kan udnyttes i de næste anlæg. Man ville med forceret udbygning risikere, at de 
nye anlæg opførtes for hurtigt til at udnytte erfaringerne fra de gamle anlæg fuldt 
ud. Derved ville de nye anlæg kunne blive unødigt dyre. 

Endelig er der en fordelingspolitisk afgørende forskel på de to strategier. En force-
ret udbygning i en periode med lave elpriser vil kræve mere end de forudsatte 12,3 
øre per kWh i tilskud. Et forhold der kan blive forstærket – måske ganske betyde-
ligt - af den svækkede konkurrencesituation ved udbud i tilfælde at politisk fastsat-
te udbygningsmål. 

Sammenfattende er der under markedsstrategien udsigt til en betragtelig udbygning 
med vindkraft over tid. Udbygningstakten vil især afhænge af elprisen (herunder 
brændselspriserne og CO2-kvotepriserne). En udbygning, som forceres i forhold til 
markedets behov, vil kunne være overflødig og under alle omstændigheder dyr. 

I tilfælde af, at fremtiden byder på lave brændselspriser og CO2-kvotepriser, er der 
dog en risiko for, at udbygningen med vindkraft under markedsstrategien vil forlø-
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be for langsomt eller uregelmæssigt til at fremme vindkraftens erhvervsmæssige 
fordele optimalt – bedømt primært ud fra hensynet til en fortsat kontinuerlig tekno-
logiudvikling. Der er derfor behov for løbende at overvåge markedsudviklingen 
med henblik på at vurdere grundlaget for erfaringsopsamling og teknologiudvik-
ling. Hensynet hertil vil dog formentlig langt hen ad vejen kunne tilgodeses med 
mindre mølleparker eller enkeltstående demonstrations- og afprøvninganlæg. 

Landvindmøller 

Landbaserede vindmøller er billigere at opstille end havvindmøller opgjort per MW 
effekt, men det gennemsnitlige antal fuldlasttimer er til gengæld lavere. 

Tabel 6.5 viser, at opstilling af landvindmøller i 2006 giver et beregnet samfunds-
økonomisk underskud, undtagen hvis beregningen baseres på forudsætninger om 
høj elpris samt høj værdisætning af undgåede sundhedsskader ved mindre udslip af 
SO2 og NOx fra kraftværkerne. Hertil kommer de samfundsøkonomiske fordele og 
ulemper, det som nævnt ikke har været muligt at indregne.  

Ligesom for havvindmøller skønnes den samfundsøkonomiske rentabilitet af nye 
landmøller at være stigende over tid. For landmøller idriftsat i 2015 beregnes et 
samfundsøkonomisk overskud, også selvom der forudsættes basisforløbets elpris 
samt lav værdisætning af undgåede sundhedsskader ved mindre udslip af SO2 og 
NOx kraftværkerne. 

Nettoomkostningerne ved at udbygge med landvindmøller afhænger stærkt af be-
nyttelsestiden, som i endnu højere grad end for havvindmøller varierer med place-
ringen. De bedste placeringer (fx ved kyster) kan ikke altid udnyttes, fordi de kan 
komme i konflikt med bl.a. landskabelige hensyn.  

De bestående landvindmøller vil efterhånden blive nedtaget og erstattet af langt 
færre, men højere møller med større ydeevne. Energistyrelsen og Skov- og Natur-
styrelsen holder tæt dialog med regionplanmyndighederne om placeringen af land-
vindmøller. 
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Tabel 6.5. Samfundsøkonomisk overskud ved investering i landvindmøller, 2002-priser 

 Idriftsat 2006 Idriftsat 2011 Idriftsat 2015 

 Basis-
scenarie 

Høj-høj-
scenarie 

Basis-
scenarie 

Høj-høj-
scenarie 

Basis-
scenarie 

Høj-høj-
scenarie 

 Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh 

Elsalg 24,7 31,8 26,3 32,9 28,7 32,5 

Produktions- 

omkostninger a 

-33,6 -33,6 -30,2 -30,2 -28,0 -28,0 

Overskud  

vindkraftproduktion  

-8,8 -1,7 -3,9 2,7 0,7 4,5 

Netforstærkning  

og –tilslutning b 

-1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 

Mindre udslip af  

SO2 og NOx 
c 

1,8 / 6,6 1,8 / 6,7 1,4 / 5,1 1,4 / 5,4 1,2 / 4,4 1,3 / 5,1 

Overskud samfundet -8,4 / -3,7 -1,4 / 3,5 -3,9 / -0,2 2,7 / 6,8 0,6 / 3,7 4,4 / 8,2 

       

 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Overskud samfundet  

i nutidsværdi per MW  

primo idriftsættelsesår  

-2,3 / -1,0 -0,4 / 1,0 -1,1 / -0,1 0,8 / 1,9 0,2 / 1,1 1,3 / 2,4 

       

 Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 

Intern rente 1,7 / 4,1 5,3 / 7,7 3,9 / 5,9 7,6 / 9,8 6,4 / 8,4 9,0 / 11,4 
aInklusive løbende udgifter på 1,3 øre per kWh (i faktorpriser) til køb af regulerkraft. 
b0,4 mio. kr. per MW (i faktorpriser). 
cSkadesomkostningerne (sundhedsomkostningerne) ved udledningerne er værdisat til et interval på 
32-53 kr. per kg for SO2 og 15-83 kr. per kg for NOx. Intervallerne er udtryk for stor usikkerhed ved 
værdisætning af disse skadesomkostninger, primært i værdisætningen af øget dødelighed. 

Anm.: Beregningerne er baseret på forudsætningerne i Technology Data for Electricity and Heat 
Generating Plants, Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra, marts 2005. Opgørelsen er foretaget i 
samfundsøkonomiske beregningspriser, dvs. ressourceomkostninger og -indtægter i faktorpriser er 
multipliceret med nettoafgiftsfaktoren på 1,17. Der er inkluderet et ubetydeligt skatteforvridningstab 
på 20 % af statens tab af provenu på svovlafgiften som følge af fortrængt kondens elproduktion. 
CO2–fordelen er indregnet i elprisen på grund af CO2–kvoteordningen. 
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Miljøeffekter 

De miljømæssige fordele ved vindkraftproduktion består i, at den ikke som almin-
delig kraftværksproduktion forurener luften med skadelige stoffer som CO2, SO2, 
NOx, partikler mm. 

Det hører med i billedet, at luftforureningen fra kraftværkerne løbende nedbringes. 
Således har kraftværkerne reduceret deres udslip af især SO2 og partikler markant. 
Der er også sket en betydelig nedbringelse af NOx-udslippet, som vil blive reduce-
ret yderligere frem til 2008, fordi kraftværkernes udslip er omfattet af EU’s direktiv 
om store fyringsanlæg. Endelig er udslippet af CO2 fra kul- og gasfyrede kraftvær-
ker fra den 1. januar 2005 pålagt begrænsninger i form af CO2-kvoter i medfør af 
EU’s kvotedirektiv. Også her er der udsigt til stramninger. 

EU’s CO2-kvoteordning udgør en helt ny regulering af CO2-udslippet fra de kvote-
belagte områder, herunder stort set hele den del af elproduktionen, der sker ved 
hjælp af fossile brændsler. 

Betydningen af udslippet af CO2 fra de konventionelle kraftværker for Danmarks 
Kyoto-regnskab er hermed entydigt bestemt af den mængde gratiskvoter, der tilde-
les kraftværkerne. Øget udbygning med vindkraft har derfor ikke nogen effekt i 
forhold Kyoto-regnskabet. 

Dansk udbygning med vindkraft vil ganske vist umiddelbart fortrænge konventio-
nel elproduktion og dermed fysisk udslip af CO2 et eller andet sted på det sammen-
hængende nordiske/europæiske elmarked. Men i det omfang fortrængningen sker i 
Danmark, får de konventionelle danske elværker overskydende CO2-kvoter, som 
vil blive solgt – i sidste ende til udlandet som derved kan øge sit fysiske CO2-
udslip.31 Selvom den danske elsektors fysiske CO2 -udslip derfor i et vist (usikkert) 
omfang nedbringes, neutraliseres klimaeffekten heraf af kraftværkernes adgang til 
at sælge overskydende kvoter. 

Der er endnu ikke taget stilling til målsætninger og reguleringsmekanismer efter 
udløbet af Kyoto-forpligtelsen ved udgangen af 2012. Fortsat udvikling af vind-
kraftteknologien (og andre klimavenlige teknologier) vil dog under alle omstæn-
digheder forbedre mulighederne for – og mindske omkostningerne ved – mere am-
bitiøse klimapolitiske målsætninger efter 2012 og spiller derfor godt sammen med 

                                                 
31 Dansk udbygning med vindkraft vil derfor ikke nedbringe verdens samlede CO2-udslip i Kyoto-
perioden. 
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klimapolitikken. Vindmølleteknologien vil ikke kun i Danmark, men også interna-
tionalt, kunne blive et af de mest konkurrencedygtige svar på klimaudfordringen. 

I ovenstående beregninger bliver vindkraftens CO2-fordel som nævnt indregnet 
ved, at kvoteordningen forhøjer elprisen og dermed forøger vindkraftens privat- og 
samfundsøkonomiske rentabilitet. Beregningsteknisk forudsættes kvoteordningen 
at fortsætte også efter 2012. 

Vindkraftens øvrige miljøvirkninger er ikke på samme måde fuldt prissat på mar-
kedet, men må skønnes særskilt. I det omfang det overhovedet er muligt, kan det 
kun ske under betragtelig usikkerhed. 

Aktuelt har det som nævnt kun været muligt at udnytte de meget forskellige fore-
liggende skøn for de sundhedsskader ved udslip af SO2 og NOx fra kraftværkerne, 
som undgås ved udbygning med vindkraft. Hertil skal lægges værdien af undgåede 
skader på bygninger, afgrøder og skov fra disse udslip, men der foreligger endnu 
kun meget grove overslag herfor, som ikke er udnyttet. I tilgift burde skadesværdi-
erne tage højde for lokaliteten af de undgåede udslip, hvilket ville forhøje skades-
estimaterne, men det har heller ikke været muligt på det foreliggende grundlag. 

De luftbårne skader ved udslip fra danske kraftværker udspiller sig i høj grad i na-
bolandene, mens andre lande omvendt i høj grad er ansvarlige for de luftbårne ska-
der ved udslip fra kraftværker, der påføres i Danmark. 

Vindkraft har også sine egne miljøproblemer, som det heller ikke har været muligt 
at værdisætte og indregne. Det gælder først og fremmest landmøller, hvor der kan 
være problemer med at udnytte ellers fordelagtige placeringer på grund af forrin-
gelse af landskabelige værdier eller problemer med støj. Men også opstilling af 
havvindmølleparker påvirker naturværdierne.  

Forsyningssikkerhed 

Mere vindkraft forbedrer brændselsforsyningssikkerheden ved at sprede energikil-
derne. Nytteværdien begrænses dog af, at den produktion, der fortrænges, stort set 
ikke er baseret på olie, hvor forsyningssikkerheden er lavest. 

Mere vindkraft kan potentielt forringe elforsyningssikkerheden på grund af pro-
blemer med at indpasse store mængder af den meget ustabile vindkraftproduktion i 
elforsyningen. Dette problem kan dog imødegås gennem bl.a. større fleksibilitet i 
elforbruget og øgede transmissionsforbindelser. Vindkraft går godt i spænd med 
den betydelige produktion af regulerbar vandkraft fra de øvrige nordiske lande. 
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Teknologiudvikling og erhvervsmæssige effekter 

Fremtidig udbygning med vindkraft i jævn takt vil understøtte videns- og teknolo-
giudviklingen i vindmølleindustrien. Det vil forøge de fysiske og økonomiske mu-
ligheder for at udnytte vindkraftens miljø- og forsyningssikkerhedsmæssige fordele 
i fremtiden. Vindmøller placeret på land er særligt velegnede til afprøvning af ny 
teknologi, da omkostningerne ved at efterse, reparere og udskifte dele er meget 
lavere end for havvindmøller, men giver ikke muligheder for afprøvning af de sær-
lige tekniske udfordringer, som placeringer til havs giver. 

Fortsat udbygning med vindkraft giver med andre ord mulighed for at videreudvik-
le og demonstrere teknologien i praksis. Det vil bidrage til at fastholde og udvikle 
den danske styrkeposition inden for vindmølleindustrien. Hertil kommer lokale 
erhvervs- og beskæftigelsesmæssige gevinster. 

6.1.2 Biomassebaseret kraftvarme  

Der anvendes i dag en betydelig mængde biomasse på de centrale danske kraftvær-
ker som følge af biomasseaftalen, der pålægger værkerne at anvende i alt 1,4 mio. 
tons halm og træflis årligt, heraf mindst 1,0 mio. tons halm. Til dækning af værker-
nes ekstra omkostninger ved anvendelse af biomassen ydes et pristillæg, der bereg-
nes som 40 øre/kWh produceret el minus markedsprisen på el. Herudover kan ydes 
et pristillæg på op til 100 kr/ton afbrændt biomasse, svarende til ca. 3 øre/kWh el. 

Fordelene ved at bruge biomasse i elforsyningen er, at biomassen er en CO2-neutral 
energikilde, som også forbedrer brændselsforsyningssikkerheden. Hertil kommer 
stimulering af den teknologiske og erhvervsmæssige udvikling. 

Ulempen ved biomassen er først og fremmest, at det stadig er en relativt dyr ener-
gikilde, selvom omkostningerne over de sidste 10-15 år er blevet nedbragt væsent-
ligt. En fortsat brug af biomasse vil kunne bidrage til, at forbrændingsteknologien 
stadig udvikles, og omkostningerne nedbringes. Kraftvarmeproduktion baseret på 
biomasse forventes at kunne blive kommercielt konkurrencedygtig ved høje priser 
på CO2-kvoter og fossile brændsler. 

Der må generelt forventes en stigende anvendelse af biomasse inden for EU i de 
kommende år. EU-kommissionen arbejder blandt andet på at fremlægge en samlet 
biomassehandlingsplan. 

Samfundsøkonomi 

Elproduktion på centrale kraftvarmeværker er og vil også fremover sammen med 
vindkraft være den samfundsøkonomisk billigste måde at producere el på i Dan-
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mark. Brændselspriser og CO2-kvotepriser har imidlertid en afgørende indflydelse 
på brændselsvalget. Figur 6.1 viser, hvilken af de 3 teknologier naturgasfyret com-
bined cycle-anlæg, kulfyret kraftvarme og træfyret32 kraftvarme, der er samfunds-
økonomisk billigst ved forskellige kombinationer af brændsels- og CO2-
kvotepriser. Der er regnet på nye, store kraftværksblokke, der etableres i 201533, og 
herudover er anvendt de forudsætninger, der fremgår af indledningen til kapitel 334. 
På figuren er endvidere indtegnet beliggenheden af basis-scenariet og de 4 alterna-
tive scenarier med hensyn til CO2-pris og råoliepris i 2025. Værdisætningen af 
SO2- og NOx-udledninger har en vis betydning for brændselsvalget. I det gule og 
det lyserøde område på figuren bliver naturgasbaseret produktion billigst, hvis SO2- 
og NOx-udledninger tillægges en høj omkostning, mens henholdsvis træ- og kulfy-
ring bliver billigst, hvis SO2- og NOx-udledning tillægges en lav værdi. 

Af figuren ses, at naturgasbaseret produktion vil være billigst, såfremt basisscena-
riet lægges til grund. Det træfyrede anlæg bliver imidlertid den samfundsøkono-
misk billigste løsning i høj-høj-scenariet, og mere generelt i situationer med høje 
priser på både CO2 og fossile brændsler. 
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Figur 6.1: Samfundsøkonomisk billigste kraftvarmeproduktion på centrale værker 2010 -
2015. 

                                                 
32 Brug af halm er i de samfundsøkonomiske beregninger lidt dyrere end brug af træ. 
33 Der er gennemført en tilsvarende beregning for 2025. Denne viser stort set det samme billede som 
2015-beregningen, og den er derfor ikke omtalt yderligere. 
34 beregningerne er således ekskl. indregning af skatteforvridningstab og nettoafgiftsfaktor. 
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For de eksisterende biomassefyrede anlæg er beregnet de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved fortsat biomassefyring samt alternative omkostninger ved om-
lægning til kulfyring, som vil være det samfundsøkonomisk billigste alternativ for 
eksisterende anlæg. I beregningerne indgår ikke investeringer, da anlæggene alle-
rede er etableret og investeringsomkostningerne derfor skal afholdes under alle 
omstændigheder. Det er endvidere forudsat, at omlægning til kul kan foretages 
uden ekstra investeringer, samt at virkningsgrader for el- og varmeproduktion ikke 
ændres ved omlægningen. 

Beregningerne viser, at de samlede omkostninger til drift af de eksisterende bio-
masseanlæg udgør ca. 750 – 950 mio. kr./år i 201035. Fraregnes værdien af den 
producerede el bliver nettoomkostningen ca. 400 – 600 mio. kr./år, svarende til 60 
– 80 kr./GJ produceret fjernvarme. I 2025 bliver nettoomkostningen væsentligt 
lavere, nemlig 20 – 40 kr./GJ produceret fjernvarme. Dette skyldes blandt andet en 
højere markedsværdi af den producerede el. 

Kulfyring er dog væsentligt billigere end biomassefyring både i 2010 og i 2025. I 
2010 er nettoomkostningerne ved kulfyring ca. 60 kr./GJ fjernvarme lavere end 
omkostningerne ved biomassefyring, og i 2025 er omkostningerne ca. 30 kr./GJ 
lavere end ved biomassefyring. 

Ved biomassefyring er køb af halm den største udgift. Den samfundsøkonomiske 
halmpris er behæftet med en betydelig usikkerhed, idet en del af den halm der i dag 
anvendes er en let tilgængelige national ressource, der sandsynligvis kan fremskaf-
fes til en lav omkostning36. Den reelle meromkostning ved det eksisterende brug af 
biomassen er derfor sandsynligvis lavere end tallene viser. 

De anførte tal gælder for basisscenariet. I høj-høj-scenariet vil brug af biomasse 
blive billigere end brug af kul i 2025. 

Selskabsøkonomi 

Selskabsøkonomisk er anvendelse af halm og træ på centrale værker som nævnt 
begunstiget af et pristillæg til elproduktionen. Hertil kommer, at varmeproduktion 
baseret på biobrændsler er fritaget for energiafgift, så i det omfang et biomassefyret 
kraftvarmeværk producerer varme, opnås der en afgiftsfordel. Det betyder, at bio-
massebaseret kraftvarmeproduktion selskabsøkonomisk set vil være at foretrække 

                                                 
35 Den lave omkostning gælder ved den lave ansættelse af omkostningerne ved SO2- og NOx-
udledning, mens den høje omkostning gælder for den høje ansættelse af udledningsomkostningerne. 
I de samfundsøkonomiske omkostninger er indregnet skatteforvridningstab og nettoafgiftsfaktor. 
36 Den samfundsøkonomiske omkostning i prisforudsætningerne gælder primært for en forøgelse af 
forbruget. Hvis forbruget i dag var 0 tons ville der være billige biomasseressourcer tilgængelige op 
til et vist totalt forbrug. 



 

                        153 

frem for naturgas- og kulbaseret produktion, uanset størrelsen af CO2-kvoteprisen 
og råolieprisen37. 

Ved elproduktion uden samtidig varmeproduktion vil biomassebaseret produktion 
på trods af pristillægget generelt ikke være det billigste alternativ, og i praksis be-
stemmes selskabsøkonomien derfor blandt andet af, i hvor høj grad der produceres 
kraftvarme. 

Selskabsøkonomien kompliceres desuden af, at afgiftsbetalingen på den producere-
de varme i praksis varierer fra værk til værk, samt at det typisk er et fjernvarmesel-
skab, og ikke elproduktionsselskabet, der får glæde af afgiftsfritagelsen for bio-
brændsler. For de biomassebaserede anlæg, der er i drift i dag, kan teknologien 
desuden afvige væsentligt fra (og være noget dyrere end) de nye anlæg i 2025.  

Miljø 

Som nævnt giver biomasse ingen udledning af CO2. Til gengæld giver brug af 
biomasse på centrale værker anledning til en væsentlig udledning af NOx samt for 
halmens vedkommende af SO2. Figur 6.2 viser udledningerne for nye biomasse-
værker, der etableres i 2025 samt de tilsvarende udledninger for naturgas- og kulfy-
rede værker. Det er forudsat, at værkerne er udtagsværker, der producerer 0,6 kWh 
varme for hver produceret kWh el. 

                                                 
37 Under forudsætning af, at der betales afgift på varmen svarende til 85% af den producerede var-
me, med de givne antagelser om sammenhænge mellem brændselspriser og under forudsætning af, 
at markedsprisen på el i det væsentligste er bestemt af produktionsomkostningerne på et naturgasfy-
ret kondensværk. 



 

                                                  154 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

CO2, kg/MWh el SO2, g/MWh el NOx, g/MWh el

Kul Naturgas Træ Halm
 

Figur 6.2: Udledninger af CO2, SO2 og NOx fra nye kraftværker, der etableres i 2025. 

Forsyningssikkerhed 

Brændselsbaserede kraftværker giver umiddelbart en pålidelig elforsyning, idet 
værkerne er til rådighed en meget stor del af årets timer og kan reguleres efter ef-
terspørgslen efter el. 

Biomassebaserede anlæg anvender i dag først og fremmest indenlandske ressour-
cer. Ved en mere udbredt anvendelse af biomasse kan det blive nødvendigt at im-
portere en større del af biomassen. Udviklingen af internationale markeder for bio-
masse vil medvirke til at øge disse brændslers konkurrencedygtighed og deres bi-
drag til forsyningssikkerheden. 

Forbruget af træ til energiformål overstiger allerede i dag de indenlandske ressour-
cer, og der er derfor en ikke ubetydelig import af træ. Forbruget af halm er derimod 
væsentligt mindre end den indenlandske ressource. Det vurderes, at kun ca. 1/3 af 
ressourcen udnyttes i dag. 

Teknologiudvikling og erhvervsmæssige perspektiver 

Brug af formalet biomasse på linje med kulstøv er et helt nyt koncept for elproduk-
tion, men også anvendelse af biomasse i form af restprodukter fra produktion af 
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biomassebaserede brændstoffer til transportformål (f.eks. den såkaldte VEnzin-
vision) rummer et stort potentiale for teknologisk udvikling. 

Danmark er et af de lande, der er længst fremme med praktisk drift og demonstrati-
on af teknologier til forbrænding af biomasse. Inden for anvendelse af græsagtige 
brændsler som halm ved forbrænding er Danmark globalt set ene i front, og inden 
for anvendelse af biomasse i ristefyrede anlæg er Danmark blandt de førende. Eks-
porten på området er endnu relativt begrænset38, men i takt med at de globale krav 
til reduktion af CO2-udledninger skærpes, forventes interessen for biomasseanlæg – 
og dermed også den danske eksport – at stige. EU-kommissionens kommende bio-
massehandlingsplan vil bidrage til denne udvikling. Det vurderes således, at der vil 
kunne være væsentlige erhvervsmæssige potentialer på området. Opretholdelsen af 
pristillægget til biomassefyrede kraftværker omfattet af biomasseaftalen vil med-
virke til en fastholdelse af Danmarks førerposition på området. 

6.1.3 Biogasanlæg 

Der anvendes i dag knap 4 PJ biogas pr. år til energiformål. 

Både produktion og brug af biogas bidrager til en reduktion af drivhusgasudlednin-
gen. Ved produktionen af biogas er det muligt at reducere udledningen af metan fra 
den gylle, der omdannes til biogas. Herudover reducerer brugen af biogas CO2-
udledningen i det omfang biogassen fortrænger fossilt brændsel. 

Biogasanlæg etableres typisk af landbrugsmæssige og miljømæssige grunde; der 
kan blandt andet spares omkostninger til håndtering af gylle, overgødskning med 
kvælstof og fosfor kan undgås, og gødningsværdien af den afgassede gylle er bedre 
end af den rå gylle. 

Fødevareministeriet har i marts 2005 nedsat et udvalg, der undersøger barrierer for 
anvendelse af husdyrgødning til energiformål. Udvalget er tværministerielt og be-
står af repræsentanter fra Fødevareministeriet, Transport- og Energiministeriet, 
Skatteministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggen-
der og Finansministeriet. Udvalget forventes primært at fokusere på det forhold, at 
der efter gældende regler pålægges afgift, såfremt tørstoffraktionen fra separeret 
gylle anvendes som brændsel. 

Økonomi 

Ud over de energimæssige fordele ved biogas er der som nævnt en række land-
brugsmæssige fordele, som skal indregnes i den samlede samfundsøkonomi. I rege-

                                                 
38 Der eksporteres dog en del anlæg blandt andet til Kina. 
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ringens klimastrategi fra 200339 blev CO2-reduktionsomkostningen for biogas (inkl. 
de landbrugsmæssige fordele) opgjort til 40 kr/ton CO2. Med denne omkostning vil 
en udbygning med biogasanlæg være en fordel selv under antagelse af den lave 
CO2-kvotepris på 50 kr/ton. 

Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport blevet foretaget nye 
økonomiske vurderinger af produktion og brug af biogas til energiformål. 

Med henblik på at fremme produktion og brug af biogas ydes der i dag et pristil-
læg, der udgør 60 øre/kWh produceret el minus markedsprisen på el i de første 10 
år efter nettilslutningen40, og 40 øre/kWh minus markedsprisen på el i de følgende 
10 år. Der kan maksimalt gives pristillæg på elproduktion svarende til en samlet 
årlig biogasmængde på 8 PJ. 

Miljø 

Bioforgasningen af gylle giver udover energiproduktionen anledning til en bespa-
relse på lagring, håndtering og omfordeling af gylle. Der opnås en øget gødnings-
udnyttelse, ligesom lugtgener ved gylleudbringning vil blive reduceret. 

Biogasbehandlingen vil desuden medføre en samlet reduktion i kvælstofudvask-
ningen. Effekter på landbrugets ammoniakfordampning og NOx ved etablering af 
biogasanlæg vurderes at være begrænset, når krav om overdækning og udbringning 
overholdes. 

En sidegevinst  ved store biogasanlæg med såkaldte separationsanlæg er, at de vil 
kunne bidrage til en bedre fordeling af fosfor fra husdyrgødningen i Danmark. De 
store mængde pr. anlæg vil betyde, at en eventuel omfordeling over større afstande 
(fra Jylland til Sjælland) kan ske effektivt. Gevinsten ved dette er dels mindre fos-
for-udvaskning, dels mindre indkøb af fosfor i handelsgødning. 

Ved afbrænding af den producerede biogas i et motoranlæg fås en vis udledning af 
NOx samt en begrænset udledning af SO2. Afbrænding af biogas giver ingen netto-
udledning af CO2. 

Forsyningssikkerhed 

Biogasfyrede kraftvarmeværker giver umiddelbart en pålidelig elforsyning, idet 
værkerne er til rådighed en meget stor del af årets timer. Værkernes fleksibilitet er 

                                                 
39 ”En omkostningseffektiv klimastrategi”, Finansministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, 
Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, februar 2003. 
40 For anlæg tilsluttet til elnettet senest d. 31. december 2008. 
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dog begrænset af, at biogassen gerne skal aftages forholdsvis jævnt. Biogasfyrede 
anlæg udnytter i dag kun ca. 10% af den potentielle (tekniske) danske biogasres-
source, hvilket betyder, at der umiddelbart er en høj forsyningssikkerhed forbundet 
med fremskaffelsen af ressourcen. 

Teknologiudvikling og erhvervsmæssige perspektiver 

Det vurderes, at der er væsentlige erhvervsmæssige potentialer på området, både 
hvad angår biogasanlæg og andre nye teknologier til udnyttelse af organiske over-
skudsprodukter. 

6.2 Udbygning af eltransmissionssystemet  

Fremtidens el-infrastruktur - det nationale elnet (400 kV ledninger og i en vis ud-
strækning 150 kV ledninger) og udlandsforbindelserne - skal sikre transport af el 
mellem producenter og forbrugscentre, samt at denne el har en tilstrækkelig sikker-
hed og kvalitet, og at høje priser ikke optræder for tit på grund af flaskehalse eller 
utilstrækkelig konkurrence. Infrastrukturen skal tilrettelægges i en balance mellem 
hensynet til forsyningssikkerhed, miljøhensyn og økonomisk vækst. Udbygningen 
af infrastrukturen skal understøtte indpasning af mere vedvarende energi og ske 
under hensyntagen til landskabelige effekter. Når transmissionsnettet forstærkes, 
sker det med tekniske løsninger, der har 30-40 års levetid. Dagens beslutninger skal 
derfor kunne håndtere usikkerheden om hvilke produktionsanlæg, der vil blive 
bygget af investorer på markedsvilkår i fremtiden. 

Behovet for netudbygning afhænger bl.a. af størrelsen og den geografiske placering 
af elkapaciteten samt af omfanget af lokal indregulering. 

Det forventes, at vindkraftproduktionen vil stige til et væsentligt højere niveau end 
dagens niveau. Den præcise udvikling vil bl.a. afhænge af prisudviklingen på el-
markedet, den teknologiske udvikling af vindmøllerne, CO2-kvotepriserne og af de 
politiske beslutninger om udbud af havmølleparker. Den geografiske placering af 
fremtidige havmølleparker vil have afgørende betydning for hvilke konkrete for-
stærkninger af eltransmissionsnettet, der vil være behov for at gennemføre. Denne 
kan i et vist omfang planlægges centralt, mens den øvrige elkapacitet besluttes af 
de kommercielle aktører. 

For at sikre en robust, nordisk infrastruktur anbefaler Nordel41 en forstærkning eller 
udbygning af fem forbindelser i Norden. Heri indgår en elektrisk storebæltsforbin-
delse samt en ekstra forbindelse mellem Danmark og Norge over Skagerrak. Disse 

                                                 
41 Prioriterede snit. Nordel 11. juni 2004. 
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to forbindelser er også prioriteret af EU, som desuden har prioriteret en udbygning 
af forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. 

Eltra og Elkraft har i forbindelse med energistrategien udarbejdet en særskilt rap-
port om elinfrastrukturen42. Heri gives en mere detaljeret beskrivelse af perspekti-
verne for infrastrukturen frem mod 2010/2025 samt mulige ændringer heri. 

Resten af afsnittet koncentreres derfor om beslutningsgrundlaget for nye elforbin-
delser – specielt den elektriske storebæltsforbindelse. 

6.2.1. Værdisætning af elforbindelser 

Når nye ledninger som f.eks. en elektrisk storebæltsforbindelse eller en ny forbin-
delse over Skagerrak skal vurderes økonomisk, indgår der en række elementer i 
vurderingen: 

• Investeringen 

• Driftsomkostningen 

• Driftsnytten 

• Bedre forsyningssikkerhed 

• Reduceret markedsmagt 

• Provenuvirkninger for staten 

• Miljøforbedringer 

Investeringer og driftsomkostninger (udgiftssiden) er forholdsvist lette at vurdere. 
Alle de andre bidrag (som typisk vedrører indtægtssiden – evt. med undtagelse af 
provenuvirkninger for staten) er yderst vanskelige at vurdere nøjagtigt. Vurderin-
gerne foretages i komplicerede computermodeller, der simulerer driften af elsyste-
met med og uden den forbindelse, der skal vurderes. 

                                                 

42 Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010  

Eltra og Elkraft Systems bidrag til den nationale infrastrukturhandlingsplan 

(af 21. april 2005) 
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Der benyttes i dag en række forskellige modeller: Balmorel, Samkøringsmodellen, 
Ramses, Mars m.fl. Disse modeller har forskellig fokus, detaljeringsgrad, tid-
sopløsning – og kører ofte på forskellige datasæt. Endvidere er nogle modeller de-
terministiske, andre stokastiske. Derfor ser man også ofte forskellige beregningsre-
sultater, når man på forskellige modeller forsøger at belyse det samme, f.eks. vær-
dien af en elektrisk storebæltsforbindelse. Selv med de bedste state-of-the-art ana-
lyser er der derfor et betydelig element af usikkerhed i vurderingerne af den øko-
nomiske værdi af forskellige nye forbindelser. 

6.2.2 Beskrivelse af de økonomiske komponenter 

Nedenfor beskrives de forskellige økonomiske komponenter, der indgår i vurdering 
af udlandsforbindelser eller en storebæltforbindelse. 

Driftsnytte 

Når man bygger en ekstra elforbindelse, bliver der bedre fysiske muligheder for, at 
elektriciteten kan produceres der, hvor den er billigst. Dette betyder som hovedten-
dens, at elprisen på markedet vil falde en lille smule. Herved bliver der en økono-
misk nytteværdi for elforbrugerne (og et tab for elproducenterne). I enkelte områ-
der kan der dog ske det modsatte (at elprisen stiger lidt). Dette indtræffer, hvis en 
stor mængde elproduktion med lave marginalomkostninger (f.eks. vindkraft) er 
”lukket inde” i et område. En ekstra elforbindelse til/fra dette område vil få elprisen 
til at stige lidt i området, mens det øvrige elmarked vil opleve prisfald, fordi mar-
kedet får bedre adgang til den ”indelukkede”, billige el. 

Driftsnytten er forskellen mellem forbrugernes gevinst og producenternes tab. 
Driftsnytten er i dette papir vurderet uden forbrugerrespons på den lidt lavere el-
pris. Se i øvrigt bilag 2, der giver en (forenklet) forklaring på driftsnytten. 

Bedre forsyningssikkerhed. 

Den elmæssige forsyningssikkerhed er sandsynligheden for, at der er el til rådig-
hed, når den efterspørges. Forsyningssikkerheden varetages dels i den daglige drift 
(sikkerheden), dels ved at sikre en tilpas bestand af elproduktionsanlæg og lednin-
ger (tilstrækkeligheden). En forbedret tilstrækkelighed kan ofte i et vist omfang 
anvendes til at forbedre sikkerheden i den daglige drift – og omvendt. 

I dag skyldes langt hovedparten af de forekommende elafbrydelser fejl i nettet, men 
på sigt må det forventes, at tilbageholdenhed fra investorerne med hensyn til inve-
stering i produktionsanlæg vil medføre øget forekomst af elafbrydelser som følge 
af fejl i produktionssystemet. 
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En ekstra elforbindelse vil øge forsyningssikkerheden ved i kritiske timer at forbed-
re muligheden for, at el kan overføres fra ét område med rigelig forsyning til et 
andet område med mangel. En ekstra forbindelse til et område vil evt. også kunne 
forkorte den tid, området er afbrudt, ved at medvirke til hurtigere reetablering af 
forsyningen i området, hvis et totalt nedbrud ér indtruffet. 

Der er to forskellige betragtningsmåder til bestemmelse af den økonomiske værdi 
for forsyningssikkerheden af en ny forbindelse: 

1. Man opgør, hvor meget bedre forsyningssikkerheden bliver af forbindelsen – 
alt andet lige - og værdisætter reduktionen i antallet af elafbrydelser. Den 
økonomiske værdi af forbedret forsyningssikkerhed (færre ikke-leverede 
MWh) kan ud fra en rapport udarbejdet af COWI43 i 2004 skønsmæssigt fast-
sættes til i størrelsesordenen 50.000 kr/MWh. Dette kan så multipliceres med 
reduktionen i antallet af ikke-leverede MWh i gennemsnit pr. år. 

2. Man opgør, hvor meget man kan spare andre steder i systemet som følge af 
forbindelsen – med samme forsyningssikkerhed. Dvs. hvor meget kapacitet, 
evt. som rullende eller hurtig reserve, forbindelsen erstatter. 

Regulerkraft. 

Regulerkraft købes, når den faktiske leverance fra en elproducent i driftdøgnet af-
viger fra den indbudte mængde dagen før driftsdøgnet. I dag er de samlede danske 
regulérkraftomkostninger omkring 90 mio. kr. årligt. Elkraft System har vurderet, 
at disse ved bygning af en elektrisk storebæltsforbindelse vil kunne reduceres med 
10 mio. kr. årligt44. Denne reduktion kommer især ved at udnytte forbindelsen i 
situationer, hvor der er et opreguleringsbehov i vest og et nedreguleringsbehov i øst 
(eller omvendt). Herved undgås køb af dyrere regulerkraft i udlandet. Eltra vurde-
rer dog, at besparelsen især skyldes midlertidige imperfektioner i regulerkraftmar-
kedet, og at den derfor ikke vil være så stor på længere sigt. 

Reduceret markedsmagt. 

Beregning af driftsnytte forudsætter normalt perfekt markedsfunktion. Dvs. at pro-
ducenterne udbyder til deres korttidsmarginalomkostninger. Eller at eventuelle 
overnormale profitter er de samme med og uden den forbindelse, der undersøges. 

                                                 
43 Omkostninger ved elforsyningssvigt. COWI december 2004 for Energistyrelsen. Vurderingen fra 
COWI harmonerer med tilsvarende vurderinger fra andre nordiske lande. 
44 Overslag over en storebæltsforbindelses betydning for elsystemets reguleromkostninger i Dan-
mark. Elkraft System 17. december 2003. 
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I praksis er der et begrænset antal udbydere, som ud fra spilteoretiske overvejelser i 
visse tilfælde kan udbyde til en højere pris end i det perfekte marked. I perioder 
med flaskehalse i elsystemet kan en producent endda få et de facto monopol i et 
område og dermed kontrollere elprisen fuldstændigt i nogle timer. Konkurrencesty-
relsen vurderer for tiden, om Elsam og E2 har kunnet opkræve overnormale profit-
ter på elforbrugernes bekostning. 

En ekstra elforbindelse reducerer producenternes mulighed for anvendelse af mar-
kedsmagt ved at øge konkurrencen i de situationer, hvor der er flaskehalse andre 
steder i nettet. Herved vil elprisen kunne reduceres. Lavere elpriser øger forbruger-
nes overskud, men reducerer producenternes overskud. På grund af elforbrugets 
prisfølsomhed vil der være en samfundsøkonomisk nettogevinst ved reduceret 
markedsmagt. 

Provenuvirkninger for staten. 

Driften af elsystemet ændres lidt ved etablering af ekstra elforbindelser. Dette kan 
betyde ændret produktion på anlæg, som betaler afgift til staten (f.eks. svovlafgift, 
brændselsafgift og affaldsafgift) eller modtager elproduktionstilskud fra staten (de-
central kraftvarme m.m.). 

Miljøforbedringer. 

Da driften af elsystemet ændres ved etablering af ekstra elforbindelser, vil udled-
ningen af – og dermed skadesomkostningerne fra - f.eks. SO2 og NOx kunne ændre 
sig en smule. Der er typisk tale om en lille reduktion af skadesomkostningerne. 

6.2.3 Sammenfatning af foretagne vurderinger af storebæltsforbindelsen 

I nedenstående tabel 6.6 er de forskellige foreliggende økonomiske beregninger af 
årlige indtægter og udgifter vedrørende en elektrisk storebæltsforbindelse (SBF) 
sammenstykket. Der er tale om en summering af estimater udarbejdet i forskellige 
modeller med delvist forskellige beregningsmetoder, tidsopløsning og datagrund-
lag. Summeringen er derfor i sig selv kilde til usikkerhed, fordi visse bidrag kun 
kan adderes med forsigtighed. Desuden er beregningen af de enkelte komponenter 
omfattet af stor usikkerhed. I tabel 1 indgår overførsler mellem producenter og for-
brugere ikke. Dvs. hvis forbrugerne tjener 1 kr. mere på bekostning af producenter-
ne, da ses denne overførsel ikke. 
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Tabel 6.6 Samfundsøkonomiske fordele og ulemper (årlige gennemsnit) ved etablering af 
SBF omkring 2010 og 2015. De 6 første rækker er korrigeret med nettoafgiftsfaktoren 
(1,17)45 i forhold til de kilder, hvorfra tallene stammer. Med undtagelse af tallene i kursiv 
er der regnet ved uændret elforbrug. 

Økonomisk komponent mio. kr. pr. år 
2010 

mio. kr. pr. år 
2015 

Kapitalomkostning46 -98 -98 
Driftsomkostning47 -12 -12 
Driftsnytte (i DK)48 3449; 2950 2051; 3452 
Forsyningssikkerhed, driftsreserve53 29-47 29-47  
Forsyningssikkerhed, leveringssikkerhed 0 2954 
Regulerkraft55 <12 <12 
Markedsmagt, konkurrenceforbedring56 <1 <1 
Statsprovenu ved forbedret konkurrence57 20 20 
SO2, NOx

58 0;-5 13;18 
Statsprovenu i øvrigt59 -3 -7 
Total (laveste/højeste) -40; +1 -6; +44 

                                                 
45 Derved opnås et udtryk for det tab af alternativ forbrugsmulighed opgjort i forbrugerpriser, som 
ressourceforbruget giver anledning til. De øvrige rækker i tabel 1 er ”født” i forbrugerprisniveau. 
46 Baseret på en investering på 1,16 mia. kr., en levetid på 30 år og en rente på 6%.  
47 Fordele og ulemper ved en elektrisk storebæltsforbindelse. Energistyrelsen/Eltra/Elkraft 1996. 
48 Beregnet ved uændret elforbrug. 
49 Prioriterede snit. Nordel 11. juni 2004. Baseret på Samkøringsmodellen. 
50 Ramses-beregning december 2004; middelværdi over perioden 2008-12. 
51 Balmorel-beregning. Langsigtede udfordringer i elsystemet. Elkraft System 17. marts 2005.. 
52 Ramses-beregning december 2004; middelværdi over perioden 2013-17. 
53 Reservehold i det østdanske system. Elkraft System 11. februar 2005. 
54 Baseret på en antagelse om, at SBF kan modvirke et nationalt afbrud (5000 MW) én time hvert 
10. år (groft skøn). 
55 Konklusioner angående en elektrisk storebæltsforbindelse. Eltra/ElkraftSystem 18. december 
2003. 
56 Baseret på Konkurrencestyrelsens konklusion om, at storebæltsforbindelsen vil reducere børspri-
sen for el med 3-6%; herudover er antaget en priselasticitet i forhold til børsprisen på -0,03. Se bilag 
1. 
57 Storebæltsforbindelsen vil øge konkurrencen på elmarkedet. Konkurrencestyrelsen 3. marts 2005. 
Se bilag 1. Bidraget skyldes øget afgiftsprovenu som følge af stigende forbrug ved lavere priser. 
58 Ramses-beregning december 2004; middelværdi over perioden 2008-12 hhv. 2013-17. Skades-
omkostninger 32 hhv. 52 kr/kg for SO2 og 15 hhv. 83 kr/kg for NOx. Beregnet ved uændret elfor-
brug. 
59 Ramses-beregning december 2004 af ændret svovlafgift, affaldsafgift og elproduktionstilskud; 
middelværdi over perioden 2008-12 hhv. 2013-17, beregnet ved uændret elforbrug. 
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I tabel 6.7 ses den samfundsøkonomiske nuværdi af idriftsættelsen af en elektrisk 
storebæltforbindelse i 2010. Tabellen viser desuden en opsplitning af de økonomi-
ske bidrag på elforbrugere og elproducenter. 

For at komme fra tabel 6.6 (årlige udgifter/indtægter) til tabel 6.7 (nuværdi) er der 
foretaget en række beregningsoperationer: 

• Nuværdien er beregnet for en 30 års periode (den forudsatte levetid af SBF) 
med 6% realrente og tilbageført til 2010. 

• For de poster, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig information om udviklin-
gen over tid, er det i tabel 6.7 forudsat, at de årlige værdier i tabel 6.6 er kon-
stante over hele forbindelsens 30-årige levetid. Der benyttes de centrale skøn 
fra tabel 6.6 (gennemsnit af høje og lave værdier). 

• Vedr. driftsnytten, skadeomkostninger ved ændret udslip af SO2 og NOx samt 
statsprovenu i øvrigt er nuværdien baseret på de varierende årlige værdier fra 
modelberegningerne i Energistyrelsens Ramses-model.60 Driftsnytten er sti-
gende over tid, hvilket er den væsentligste forklaring på, at den samlede sam-
fundsøkonomiske nuværdi i tabel 6.7 er positiv også i tilfældet uden forbedring 
af konkurrencen. 

• Vedr. værdien af øget leveringssikkerhed foreligger der ikke præcise skøn for 
udviklingen over tid, men den må forventes at være stigende. Her forudsættes, 
at værdien er 0 i 2010 og gradvist stigende til 2961 mio. kr. årligt fra 2015. 

• I tabel 6.7 er virkningerne desuden opgjort for de forskellige sektorer i økono-
mien med den konsoliderede virkning for samfundet i sidste kolonne.  

• I tabel 6.7 tilføjes endeligt virkningerne af, at elforbruget ændres som følge af 
en ændret elpris. I tilfælde af forbedret konkurrence skønnes den gennemsnit-
lige forbruger-elpris at falde med omkring 1½ %. Derved stiger elforbruget og 
statens provenu af elafgiften, hvilket er en samfundsøkonomisk gevinst, som 
ligger ud over forbrugernes nettogevinst ved det større elforbrug, jf. bilag 1. 
Hvis konkurrencen ikke forbedres, skønnes den gennemsnitlige forbruger-
elpris at stige med ca. 0,3 %. Derved falder elforbruget en smule, og statens 
provenu af elafgiften falder lidt. Det er forklaringen på, at tilfældet uden for-
bedring af konkurrencen udviser en mindre samlet samfundsøkonomisk nu-
værdi end tilfældet med forbedring af konkurrencen. 

 

                                                 
60 Ramsesberegningen er gennemført for perioden 2008-2020. Der benyttes 5-års centreret glidende 
gennemsnit af resultaterne fra de stokastiske simulationer. Fra 2018 og frem forudsættes uændret 
værdi (svarende til gennemsnittet for perioden 2016-2020). 
61 Inklusiv nettoafgiftsfaktor. 
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Tabel 6.7. Samfundsøkonomiske fordele og ulemper (nuværdi) ved etablering af SBF. 

Nuværdi primo 2010 i sam-
fundsøkonomiske bereg-
ningspriser  

El-
forbrugere 

El-
producenter  Staten 

Skatte-
forvridn. Miljø Samfund 

Ved konstant elforbrug:         

Kapitalomkostning -1357      -1357

Driftsomkostning -161      -161

Driftsnytte -647 1361    714

Forsyningssikkerhed, driftsre-
serve 523      523

Forsyningssikkerhed, leve-
ringssikkerhed 326      326

Regulerkraft 81      81

Markedsmagt konkurrence-
forbedring 7003 -7003    0

SO2, NOx      164 164

Statsprovenu i øvrigt    -125 -25  -150

Bidrag fra ændret elforbrug 5 0 227 45  277

I alt 5772 -5642 102 20 164 416

I alt uden forbedring af 
konkurrence -1236 1361 -166 -33 164 91

I forhold til de to økonomiske opstillinger i tabel 6.6 og 6.7 er der en række for-
hold, som kan forbedre hhv. forværre økonomien: 

• Driftsnytten er formentlig undervurderet, idet begge de to modeller der er an-
vendt ikke ”har det hele med”: I Balmorel-beregningerne, foretaget af Elkraft, 
regnes havarier på værker og net deterministisk62. En stokastisk beregning63 
ville give en højere driftsnytte. I Ramses-beregningerne er der regnet med sto-
kastiske havarier, men til gengæld er det tyske elmarked ikke modelleret. Det 
tyske marked bidrager til driftsnytten på grund af  prisforskelle mellem det 
nordiske og det tyske marked. Det vides ikke p.t., hvor stor denne undervurde-
ring af driftsnytten er. 

• Beregningerne i Ramses forudsætter, at svenskerne har forstærket det såkaldte 
”snit 4”, som er en intern flaskehals i det svenske elnet syd for Göteborg. Be-

                                                 
62 Dvs. at et anlægs eleffekt er nedskaleret svarende til at en lille del af anlægget hele tiden er hava-
reret eller til planmæssigt eftersyn. 
63 I en stokastisk beregning er et anlægt enten til rådighed med fuld effekt eller havareret / til efter-
syn i hvert tidsskridt. 
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slutningen herom er truffet, men det er usikkert, hvornår den effektueres. Indtil 
”Snit 4” forstærkes, vil driftsnytten af storebæltsforbindelsen reelt være større 
end vist i tabel 6.7. Elkraft har beregnet, at hvis ”Snit 4” bliver 300 MW ”sva-
gere” end forudsat i deres beregning (jf. tabel 6.6), så stiger den danske drifts-
nytte med ca. 30 mio. kr. årligt64. 

• Svenskerne har valgt et énprissystem i Sverige, således at flaskehalsen i snit 4 
beregningsmæssigt ”flyttes til grænsen”. Dette medfører evt. kunstigt høje el-
priser i Østdanmark. Omfanget heraf er ukendt, men SBF vil givetvis bidrage 
til at fjerne denne uhensigtsmæssighed. 

• I ”Prioriterede snit”65 udnævner Nordel 5 forbindelser, som man mener bør 
gennemføres som en ”pakke”: Storebælt, Skagerrak (mellem Jylland og Nor-
ge), Snit 4 (internt i Sverige), Fennoskan (mellem Sverige og Finland) og Nea-
Järpströmmen (mellem Norge og Sverige). SBF kommer bedst ud m.h.t. 
driftsnytte66. Alle 5 forbindelser bidrager til samfundsøkonomien i de andre 
lande. Bidraget fra de andre forbindelser (som betales af forbrugerne i de andre 
lande) indgår ikke i tabel 6.6 og 6.7. Tilsvarende indgår bidraget fra SBF til 
samfundsøkonomien i de andre lande ikke i tabel 6.6 og 6.7. Opfattes SBF som 
en del af en ”pakke”, er de samfundsøkonomiske fordele for Danmark således 
undervurderet. 

• Det er antaget i beregningerne, at de danske elforbrugere (via nettarifferne) 
skal finansiere hele SBF. I virkeligheden vil en mindre del af forbindelsen bli-
ve betalt af udenlandske elforbrugere og elproducenter, fordi SBF – som de 
danske udlandsforbrindelser i øvrigt – vil blive brugt til transit af el i et vist 
omfang. Der foreligger ikke i dag en vurdering af bidraget fra udenlandske ak-
tører til finansiering af SBF. Det antages at dreje sig om mindre end 10 mio. 
kr. pr. år. 

• Driftsomkostningen på 10 mio. kr. er ifølge Elkraft et max-beløb. SBF vil i 
visse driftsituationer kunne reducere det samlede nettab i elsystemet, således at 
driftsomkostningen eventuelt er mindre end vist i tabellen. 

• Skønnet over SBF’s værdi for leveringssikkerheden kan meget vel være un-
dervurderet. Hvis f.eks. SBF hvert 10. år forhindrer et totalt blackout med en 
varighed på 2 timer – eller forkorter varigheden af et allerede forekommende 
blackout med 2 timer, bliver værdien 58 mio. kr. i årligt gennemsnit (og ikke 
de i tabel 6.6 viste 29 mio. kr.). Der er ikke i dag modeller, der med tilstrække-
lig sikkerhed kan vurdere dette. Omvendt ville bidraget på 29 mio. kr. være 
mindre (omkring 4 mio. kr. pr. år), såfremt alle forsyningsmangler kan kontrol-
leres ved lokale afbrydelser (ekstremt optimistisk). 

                                                 
64Konklusioner angående en elektrisk storebæltsforbindelse. Elkraft System og Eltra 18. december 
2003. Inkl. nettoafgiftsfaktor. 
65 Prioriterede snit. Nordel 11. juni 2004. 
66 Beregningerne er dog ikke offentliggjort af Nordel. 
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• Betydningen af SBF for leveringssikkerheden er – på grund af investorernes 
tilbageholdenhed med investering i ny kapacitet - større i 2015 end i 2010. 
Dette vil isoleret set gøre en etablering i 2015 mere fordelagtig end i 2010. 

• Der er formentlig et ikke medregnet positivt bidrag til forsyningssikkerheden 
fra SBF, som skyldes, at SBF vil kunne forkorte varigheden af større elafbry-
delser, som forårsages af fejl i de interne transmissionsforbindelser. Et eksem-
pel er strømafbrydelsen i Østdanmark (og Sydsverige) den 23. september 2003, 
som blev sat i gang af fejl i det svenske transmissionsnet.. Størrelsen af dette 
bidrag er meget vanskeligt at vurdere. Det vil formentlig være nogenlunde det 
samme i 2010 og 2015. 

• Beregningerne i tabel 6.6 og tabel 6.7 er udført ”alt andet lige”. Visse andre til-
tag vil kunne forbedre eller forværre økonomien i SBF. Elkraft har vurderet67, 
at driftsnytten af SBF stiger markant, hvis der er mere vindkraft i systemet, 
mens den omvendt falder, hvis der investeres mere i gaskraft. Øget investering 
i elpatroner påvirker ikke driftsnytten væsentligt, mens øget investering i var-
mepumper påvirker driftsnytten negativt. 

Når de økonomiske overslag i tabel 6.6 og 6.7 sammenholdes med de øvrige, ikke 
kvantificerede bidrag, vurderes det at samfundsøkonomien i en elektrisk storebælt-
forbindelse er positiv. 

Usikkerheden i de økonomiske vurderinger er store, men kan umiddelbart næppe 
nedbringes væsentligt. 

6.2.4 Andre forbindelser. 

En udbygning af Skagerrak-forbindelsen vil have principielt de samme virkninger 
som en storebæltsforbindelse, men de økonomiske fordele synes at være mindre set 
i forhold til investeringen (hvilket formodes at skyldes, at der allerede findes for-
bindelser over Skagerrak). En ekstra skagerrak-forbindelse er p.t. under vurdering 
af Eltra og Stattnet. 

Fennoskan mellem Sverige og Finland er besluttet bl.a. som konsekvens af kerne-
kraftudbygningen i Finland. Forstærkning af Snit 4 i Mellemsverige er i princippet 
besluttet, men status er mere usikker. 

Ud over de ”prioriterede snit” kan der være grund til at foretage en opgradering af 
forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Der har dog hidtil ikke kunne opnås 
enighed mellem Eltra og E.ON. Netz herom. 

                                                 
67 Langsigtede udfordringer i elsystemet. Elkraft System 17. marts 2005. 
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Ved siden af de mulige udlandsforbindelser nævnt ovenfor er der en række for-
stærkninger af det indenlandske elnet, som er foreslået af EnerginetDK. Disse tager 
dels sigte på forstærkninger af det indenlandske net i forbindelse med tilkobling af 
flere vindmøller, dels er der tale om projekter, som er i den generelle netudbygning 
og –sanering. Disse indenlandske netudbygninger behandles ikke videre her. Der 
henvises til infrastruktur-rapporten68. 

6.3 Fleksibelt elforbrug  

En øget fleksibilitet i elforbruget, i form af et elforbrug der i langt højere grad end i 
dag kan styres efter markedsprisen, kan være med til fremme et velfungerende el-
system. Det kræver, at flere forbrugere har timemålere, samt at der udvikles kom-
munikations- og styringssystemer, der automatisk kan regulere elforbruget for visse 
typer af apparater og anvendelser i forhold til markedsprisen på el. 

Et mere prisfølsomt elforbrug vil bidrage til at øge forsyningssikkerheden ved at 
udjævne spidsbelastninger i elforbruget, og er i det hele taget et vigtigt element i 
skabelsen af et mere velfungerende marked. I energispareplanen lægges der op til 
en tættere kobling mellem øget energieffektivitet og prisfølsomt elforbrug. Dette 
kan ske gennem rådgivning om mulighederne for prisfølsomt elforbrug samt gen-
nem støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, der kan være med til at fremme 
prisfølsomt elforbrug herunder fremme af avancerede målere og intelligente appa-
rater. 

Potentialet for etablering af fleksibelt elforbrug i Danmark vurderes at være 500-
660 MW. Potentialet i resten af Norden er væsentligt højere. 

Til at illustrere konsekvenserne af mere fleksibelt elforbrug i Danmark er der som 
et regneeksempel foretaget en beregning med ”etablering” af 100 MW fleksibelt 
forbrug i Vestdanmark i 2008.69 Det antages, at dette forbrug udkobler ved elpriser 
over 35 øre/kWh, og at 90 % af det afkoblede forbrug genindkobles senere ved 
elpriser under 35 øre/kWh. Herudover er elsystemet uændret. 

                                                 
68 Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010  
Eltra og Elkraft Systems bidrag til den nationale infrastrukturhandlingsplan 
(af 21. april 2005) 
 
69 Beregningen er beskrevet i ”Basisfremskrivning af el- og fjernvarmeproduktionen 2005-2025 – 
teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025”, Energistyrelsen 2005, og tager udgangspunkt i en 
lidt ældre version af basisfremskrivningen. Dette skønnes dog kun at have marginal betydning for 
resultaterne. 
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Det fleksible elforbrug betyder, at prisspidser ”udglattes”, og at den samlede gen-
nemsnitlige elpris falder. Samtidig forbedres forsyningssikkerheden, mens den 
fleksible elforbruger belønnes med en lavere elregning. 

I figur 6.4 ses ændringen i elproduktionen som følge af det betragtede fleksible 
elforbrug. Der er stort set ingen effekt i 2008, fordi elprisen kun sjældent kommer 
over 35 øre/kWh. Effekten er væsentligt tydeligere i 2015. Modtryksproduktionen 
stiger, og kondensproduktionen falder. Dette hænger sammen med, at eloverløbet 
reduceres. Flytningen af elforbruget medfører, at der bliver mere plads til at aftage 
kraftvarmebaseret el i Danmark. 

Elmarkedsprisen falder samlet 0,4-0,8 øre/kWh i 2015. Det fleksible elforbrug op-
tjener et provenu på ca. 20 mio. kr. i 2015 (og stort set intet i 2008). Det skal dog 
erindres, at der samtidig er omkostninger forbundet med at etablere de tekniske 
forudsætninger for det fleksible elforbrug. 

Virkningen for forsyningssikkerheden er ikke beregnet. Det antages, at den vil væ-
re sammenlignelig med virkningen af at bygge et elproducerende anlæg på 100 
MW, men det skal nærmere analyseres. 
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Figur 6.3. Ændring i elproduktionen i 2008 og 2015 som følge af 100 MW ekstra fleksibelt 
elforbrug i Vestdanmark.  Afbrudspris: 35 øre/kWh. 
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DEL 3: Erhvervsmæssige perspektiver  
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7. Erhvervsperspektiver for produktion af energiteknolo-
gier 

7.1. Den erhvervsmæssige udfordring  

Indledning 

Produktion af energiteknologier yder i dag et væsentligt bidrag til Danmarks øko-
nomiske vækst og beskæftigelse. Den danske eksport af energiudstyr og rådgivning 
udgjorde i 2002 godt 25 mia. kr.70, svarende til næsten 6 % 71 af værdien af Dan-
marks samlede eksport. Vindmøller har en eksportandel alene på godt 15 mia. kr.72 
Den danske afsætning af energiteknologi og knowhow foregår på mange markeder 
såvel indenfor EU som globalt og er fortsat stigende. 

Pres på energimarkederne kombineret med ønsket om en høj forsyningssikkerhed 
kan forventes i de kommende årtier at ville stimulere efterspørgslen efter alternati-
ve energiformer samt teknologier og metoder, der anvender energien mere effek-
tivt. På disse områder har Danmark en særlig styrkeposition. 

Denne efterspørgsel vil yderligere øges med Kyoto-protokollens ikrafttrædelse, 
samt i forbindelse med de målsætninger for vedvarende energi, der i øjeblikket er 
på den internationale dagsorden. 

Målet er, at de danske styrkepositioner fastholdes og udbygges, samtidig med at 
vejen banes for, at også nye innovative teknologier kan blive konkurrencedygtige 
og gøre sig gældende på det globale marked. 

Erhvervsmæssige betingelser for vækst og innovation 

Grundlaget for den erhvervsmæssige vækst skabes af den måde, hvorpå virksom-
hederne udnytter deres kompetencer og ressourcer. 

Gode vækstmiljøer er erfaringsmæssigt kendetegnet ved et effektivt samspil mel-
lem forskellige virksomheder, fx samspillet mellem hoved- og underleverandører 
eller samspillet i såkaldte kompetenceklynger, hvor virksomheder også har et kon-
struktivt samspil med forsknings- og videnmiljøer. 

                                                 
70 Energistyrelsens Statistik (2002). 
71 Værdien af Danmarks samlede eksport af varer udgjorde i 2002 436 mia.kr. Danmarks Statistik, 
Nationalregnskabsstatistik 2002. 
72 Energistyrelsens statistik (2002) 
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Energipolitikken kan stimulere virksomhedernes vækstbetingelser. Langsigtede, 
stabile og gennemsigtige rammer i Danmark såvel som internationalt styrker mu-
ligheden for at udnytte de erhvervsmæssige potentialer. Inden for dette overordne-
de billede er udfordringen at sikre, at danske virksomheder på energiområdet har 
gode rammevilkår i hele kæden fra forskning og udvikling, over kommercialisering 
og finansiering og til egentlig forretning. 

Internationale rammebetingelser 

Energipolitikken har i de senere år været præget af liberaliseringen af markederne 
for el og gas. De overordnede målsætninger om forsyningssikkerhed, hensyntagen 
til miljøet og økonomisk effektivitet er dog grundlæggende uændrede. 

Mere ambitiøse internationale krav til effektivitet og skærpede miljøkrav for ener-
gisektoren kan indebære øgede omkostninger for forbrugerne, men vil samtidig 
fremme muligheden for vækst og innovation i de dele af dansk erhvervsliv, der har 
deres styrkepositioner på disse områder. Hvis Danmark i højere grad går enegang, 
vil den internationale efterspørgsel mangle, og dansk erhvervsliv risikerer omkost-
ninger, der hæmmer konkurrenceevnen. Det er vigtigt, at der er her en balance. 

7.2. Perspektiver og udfordringer for dansk energiteknologi 

7.2.1 Perspektiver for fremtidige energiteknologier  

Udviklingen på energimarkederne forventes at stimulere efterspørgslen efter vedva-
rende energiformer samt energieffektive teknologier og metoder i de kommende 
årtier. Det er områder, hvor Danmark allerede i dag har flere styrkepositioner, og 
hvor en målrettet indsats vil kunne skabe flere i fremtiden. Der vil dog samtidig 
fortsat være store markeder for teknologi og knowhow inden for fossile brændsler. 

Neden for skitseres perspektiver på udvalgte områder kort. Det skal ikke opfattes 
som en udtømmende listning af teknologier med danske erhvervsmæssige perspek-
tiver. Der er tale om et område, hvor der hastigt kan ske nye udviklinger og mulig-
heder, og det er erhvervslivet selv, der bedst kan bedømme de erhvervsmæssige 
muligheder konkret. 
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Etablerede erhvervsmæssige styrkepositioner 

De vigtigste etablerede danske styrkepositioner ligger i hovedsagen inden for olie- 
og gasindvinding, inden for energiforsyning på fjern- og kraftvarmeområdet, an-
vendelse af biomasse og biogas samt ikke mindst inden for vindkraftområdet. 

Danmark har ligeledes en god placering inden for energibesparelser og energieffek-
tive teknologier og knowhow, fx energieffektive bygningselementer, pumpetekno-
logi og styrings- og reguleringsteknologi. 

Det er en realistisk forventning, at dansk erhvervsliv fortsat vil kunne gøre sig gæl-
dende på disse områder, men der er behov for en fortsat forsknings- og udviklings-
indsats, hvis ”førertrøjerne” skal bevares. I et internationalt perspektiv må en række 
af de lande, hvor energiforbruget vil stige kraftigt, forventes at efterspørge disse 
teknologier, og dansk teknologi er allerede godt konsolideret på eksportmarkedet. 

Brændselsceller og brint 

Der er i dag store forventninger til brændselsceller. Det gælder både brændselscel-
ler til mobile og stationære anvendelser. En udbredelse i stor skala forudsætter dog 
yderligere forskningsresultater og forbedret konkurrenceevne. Udviklingen af brint-
teknologi skal ses i tæt sammenhæng med kommerciel udvikling af brændselsceller 
som den teknologi, der skal anvende brinten. Brint bliver således først for alvor 
interessant i energiforsyningen, når brændselscelleteknologien opnår kommerciel 
anvendelse. 

Der er i øjeblikket ved at blive færdiggjort en strategi for brint- og brændselscelle 
teknologisk udvikling, som vil blive offentliggjort i forlængelse af regeringens 
energistrategi. Strategien vil bl.a. kortlægge danske og internationale styrkepositio-
ner på brint- og brændselscellemrådet mhp. at sikre, at de offentlige støttemidler 
giver størst mulig effekt. 

Biobrændstoffer til transport 

Siden 1993 er der foregået en dansk forsknings- og udviklingsindsats for at udvikle 
metoder, der ved hjælp af enzymer mv. kan udnytte lavværdig biomasse, fx rest-
produkter som halm, til fremstilling af bioethanol (alkohol). Dette er i modsætning 
til den traditionelle måde at fremstille alkohol på, hvor der anvendes højværdige 
råvarer som fx sukkerafgrøder, hvede- eller majskerner. Der arbejdes med løsnin-
ger, der integreres i kraftværks- eller landbrugsregi. Ligesom der er fokus på, at alle 
biprodukter så vidt muligt skal have en kommerciel værdi. 
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Energistyrelsen vil i forlængelse af regeringens energistrategi offentliggøre en ny 
forsknings- og udviklingsstrategi for flydende biobrændstoffer, hvor der fokuseres 
på de nye teknologier, hvor de danske forskningsmiljøer og virksomheder har po-
tentiale til at gennemføre udviklingen frem mod kommercialitet inden for en mel-
lemlang udviklingshorisont på 10-15 år. Danmark vurderes at have gode mulighe-
der både for at påvirke den teknologiske udvikling og for at udnytte et teknologisk 
gennembrud til kommerciel fordel.  Strategiens mål er at udvikle teknologierne, så 
de kan blive konkurrencedygtige i forhold til de fossile brændstoffer, når de produ-
ceres i stor skala. 

Der vurderes at være behov for, at perspektiverne for henholdsvis biobrændsler, 
naturgas og brint til transportformål vurderes mere samlet, og at der herunder sker 
en nærmere vurdering af muligheder for integration med el- og varmeproduktionen 
og de mulige erhvervsmæssige perspektiver herved. 

Bølgekraft 

Udviklingen af bølgeenergianlæg befinder sig som beskrevet i kapitel 3 i dag på et 
udviklingsstadium. Danmark vurderes at ligge godt placeret inden for området, 
hvor udviklingen drives frem af innovative virksomheder med underleverancer fra 
den mere traditionelle komponentindustri og rådgivende og udførende virksomhe-
der indenfor projektering og udførelse af offshore konstruktioner. 

7.2.2 Udfordringen for den danske produktion af energiteknologi 

De danske styrkepositioner inden for miljøvenlig energiproduktion og energibespa-
rende teknologier er etableret forholdsvis tidligt sammenlignet med andre lande. 

Der findes flere etablerede vækstområder med god innovationsevne. Energistyrel-
sens eksportstatistik (figur 7.1) illustrerer således en fortsat vækst i eksporten af 
energiteknologier, samt at sammensætningen af eksporten er væsentligt ændret i 
løbet af en kort årrække. 

En relativt forskningsintensiv sektor 

Udviklingen af nye teknologier tager tid og kræver langsigtede prioriteringer og 
planlægning. Tidsperspektivet har inden for energiområdet en væsentlig betydning, 
idet energiområdet er relativt forskningsintensivt. Sektorens F&U-andel af værdi-
tilvæksten overgås kun af områderne Medico/sundhed og IT/kommunikation (Ta-
bel 7.1). 
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Figur 7.1 Eksport af produkter. Fra”Eksport af energiudstyr og energirådgivning i år 
2002”, Energistyrelsen. 

 

Tabel 7.1. Ressourceområdernes FoU-udgifter73 

Forskningsudgifter  

Ressourceområde 

FoU-udgifter 

(mio. kr.) 

Værditilvækst 

(mio. kr.) 

FoU-andel af værdi-
tilvækst  

(%) 

Medico/sundhed 4.648 32.003 14,52 

IT/kommunikation 4.588 92.317 4,97 

Øvrige erhverv 2.626 106.047 2,48 

Bygge/bolig 1.641 143.070 1,15 

Fødevarer 1.032 104.887 0,98 

Energi/miljø 809 18.768 4,31 

Transport 585 80.142 0,73 

Møbler/beklædning 125 33.214 0,38 

I alt 16.054 610.448 2,63 

                                                 
73 Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen: Byggeriet i Vidensamfundet (2002).. 
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Globaliseringen 

Der er i øjeblikket en stigende international opmærksomhed omkring såvel vedva-
rende energi som energieffektive teknologier. Markedets store spillere har taget 
væsentlige skridt inden for miljøvenlig energiteknologi Det gælder eksempelvis 
virksomheder som Shell, General Electric og Siemens. Et udtryk herfor er bl.a. 
opkøb af danske virksomheder inden for området. 

Udenlandske opkøb er ikke nogen trussel i sig selv. Tværtimod kan de – såfremt 
det danske videnmiljø fungerer – virke som en yderligere ansporing. Med en udvik-
ling hvor der bliver flere store konkurrenter på markedet, og der samtidig satses 
meget store midler på forskning, udvikling og demonstration, er det væsentligt at 
sikre, at dansk viden og kompetence er placeret i front på de områder, hvor per-
spektiverne for dansk forskning og erhvervsliv er gode. 

Underleverandører 

Flere og flere af de større opdragsgivende virksomheder begynder at køre internati-
onale udbudsrunder, hvor de danske underleverandører kommer i direkte konkur-
rence med underleverandører i udlandet. Hertil kommer, at den generelle udvikling 
for de etablerede teknologier mod koncentration i færre og større virksomheder kan 
betyde, at viden og kompetence udvikles indenfor disse virksomheder med fare for 
at disse kompetencer ikke spredes til eksempelvis underleverandørerne. 

For få, dvs. helt ned til 20 % af de mindre og mellemstore underleverandørvirk-
somheder i energisektoren, er i dag internationale. I de danske videnmiljøer i ener-
gisektoren er der begyndende fokus på udviklingen og udfordringerne for de min-
dre danske underleverandører. 

Mens visse underleverandørbrancher på energiområdet således allerede i dag er 
godt funderet, står mange af de danske underleverandører dog i den situation, at de 
mangler at opbygge deres kapaciteter og kompetencer for at kunne udnytte deres 
potentialer fuldt ud. 

Et af de miljøer, hvor en stærk internationaliseringsudvikling har kunnet spores, er 
hos Offshore Center Danmark. Her anslår man, at mens under 10 % af de danske 
underleverandører havde en international afsætning i 1999, er andelen af internati-
onale underleverandører med relation til offshore vokset til over 50 % Samtidig er 
omsætningen og antal ansatte hos underleverandørerne næsten fordoblet over den-
ne 5-årsperiode74. 

                                                 
74 ECON Analyse a/s 
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Rådgivning og service 

Der ligger herudover potentialer for fremtidig vækst og innovation i forbindelse 
med rådgivnings- og serviceydelser på energiområdet. Danske virksomheder leve-
rer i tilknytning til salg af et energiprodukt også samtidig knowhow og service. 

En stikprøveundersøgelse75 blandt brancher indenfor servicevirksomhed viser, at 
danske virksomheder inden for energiservice er klart mere internationalt orientere-
de og eksporterende end de undersøgte76 servicevirksomheder generelt. 93 % af 
energivirksomhederne har en international afsætning over 10 %, og kan karakteri-
seres som internationale virksomheder, mens det tilsvarede tal for alle de undersøg-
te brancher er 70 %. 

De internationale markedsforhold har en særlig stor betydning for disse leverandø-
rer, der skal operere direkte indenfor de internationale markeder. Nationale mar-
kedsbarrierer har effekt på afsætningen, og det tyder på, at disse i forskelligt om-
fang opleves af energiservice-leverandørerne, til trods for en stor grad af regulering 
af de internationale konkurrencebetingelser med henblik på afskaffelse af national 
protektionisme. 

Der vil fremover blive rettet opmærksomhed på såvel underleverandører som ener-
giservicevirksomheder med henblik på nærmere at vurdere, om der i fremtiden vil 
være behov for særlige initiativer for at fremme disses innovationsevne og vækst-
betingelser. 

7.3. Rammevilkår for fortsat vækst og innovation 

Forskning og udvikling 

Forskning og udvikling er for mange virksomheder i energisektoren en nødvendig 
forudsætning for at styrke konkurrenceevnen. Samtidig vil forskning og udvikling 
også medvirke til at udvikle og effektivisere det danske energisystem. 

                                                 
75 Gennemført af ECON Analyse a/s 

76 De øvrige brancher der indgår i stikprøveundersøgelsen er: Bygge og anlægsservice, Engros- og 
detailhandel, operationel service, finansservice, kommunikationsservice, transport(ikke søfart), 
vidensservice og industri. Inden for kategorien energiservice er foretaget et individuelt udtræk af 43 
energiservicevirksomheder, blandt andet fra Energistyrelsens (2001): ’Danish Energy-Sector Ex-
ports. Products and Consulting Services 2000. Undersøgelsen som er gennemført i 2003 og omfatter 
interview blandt udelukkende internationale virksomheder, med serviceleverancer, med mere end 
10 ansatte.  
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Danmark kan ikke ligge i front på alle områder, og der er et konstant behov for, at 
de offentlige energiforskningsmidler prioriteres. Et centralt element i denne priori-
tering vil være, at de relevante kompetencer og udviklingsmuligheder reelt eller 
potentielt er tilstede i danske virksomheder og vidensinstitutioner. Samtidig skal 
indsatsen i højere end i dag bygge på et koordineret og velintegreret samarbejde 
mellem det offentlige og de private aktører i hele kæden fra forskning og udvikling 
frem mod innovation og markedsføring. 

Energiforskningsmidlerne 

I dag har det offentlige afsat godt 300 mio. kr. til strategisk forskning og udvikling 
på energiområdet, dels inden for Transport- og Energiministeriets regi og dels i regi 
af Det Strategiske Forskningsråd under Videnskabsministeriet. 

Programmidlerne øremærket energi omfatter følgende programmer; 

• Energiforskningsprogrammet (EFP) på 65 mio. kr., som kan yde tilskud til 
forskning og udvikling samt i særlige tilfælde til demonstration bredt inden for 
energiforsyning og energianvendelse 

• Typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologier på 7 mio. kr. 

• PSO-ordningen (Public Service Obligation) for miljøvenlige elproduk-
tionsteknologier på 130 mio. kr., som kan yde tilskud til forskning, udvikling 
og demonstration 

• PSO-ordningen for effektiv anvendelse af el på 25 mio. kr., som kan yde til-
skud til forskning, udvikling og demonstration 

• Videnskabsministeriets strategiske program for forskning i vedvarende energi 
på 65 mio. kr., som kan yde tilskud til forskning i vedvarende energi, herunder 
nye teknologier og energibesparende teknologier 

Udover de strategiske energiforskningsordninger kan der ydes tilskud til energi-
forskningsprojekter fra Det Frie Forskningsråd i konkurrence med ansøgninger 
uden for energiområdet. Tilsvarende indgår energi som et af fokusområderne for 
Højteknologifondens kommende virksomhed. 

Aktiviteter med karakter af markedsføring og markedsmodning ligger ikke inden 
for rammerne af de nævnte ordninger. Imidlertid lægges der ved udmøntning af 
energiforskningsmidlerne vægt på, at projekterne gennemføres i samarbejde mel-
lem offentlige forskningsinstitutioner og universiteter og private virksomheder. 
Sigtet hermed er at øge mulighederne for, at resultaterne rent faktisk anvendes er-
hvervsmæssigt. 
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En evaluering af Energiforskningsprogrammet for 1998-2002 bekræfter, at de of-
fentlige tilskud bidrager til at fastholde erhvervsmæssige styrkepositioner. Vindom-
rådet er det tydeligste eksempel på, hvordan den store danske koncentration af vi-
den og kompetence er i stand til at fastholde en række virksomheder, der er førende 
indenfor vindteknologier målt i andele af verdensmarkedet, samt tiltrække F&U-
afdelinger fra udenlandske virksomheder (fx. Suzlon og Gamesa). 

Energiforskningsprogrammets indsats har i de senere år bevæget sig mod mere 
forskningsprægede projekter med relativt lange udsigter for markedsintroduktion. 
Denne justering er netop taget med henblik på at undgå projekter, der kun har kort-
sigtet nytteværdi. Som en konsekvens heraf er erhvervslivets formelle engagement 
i energiforskningsindsatsen faldet. Således påpeges det i evalueringen af energi-
forskningsprogrammet, at relativt få nye forskningsbaserede virksomheder har væ-
ret involveret i programmet, til trods for at de få, som har medvirket, gennemgåen-
de har været succesfulde. 

Dette understreger et generelt behov for at målrette energiforskningsprogrammerne 
i forhold til erhvervsmæssige perspektiver med hensyn til at afdække både hele 
kæden fra forskning, udvikling og demonstration og på hvilke teknologiområder, 
der skal satses. 

Snapshot77  

Interview med Ole Gunneskov, Senior Vice-President, Technology Director, Tech-Center, og Lars 
Budtz, Senior Vice-President, Technology Director, Turbine Programmes,Vestas – December 2004 
Vestas er verdens førende leverandør af vindmøller - en global virksomhed og således mindre afhængig af 
danske rammebetingelser. 

Markedsdannelse vigtigst 

Ifølge Ole Gunneskov, og Lars Budtz, Vestas, skyldes den danske vindmøllesucces især, at staten fra 
starten gav tilskud til markedsdannelse (anlægstilskud til mølleejere og pristillæg til el-prisen), hvor andre 
lande støttede industrien direkte. Danmark udviklede løbende møllerne til markedets behov – i et stærkt 
innovativt miljø af bl.a. de gunstige markedsbetingelser. 

 

                                                 

77 Hensigten med de såkaldte ”Snaphots” (interviews), som indgår i dette kapitel, er at tage pulsen på, hvorle-
des danske virksomheder på energiområdet ser på de eksisterende rammebetingelser for teknologisk innovati-
on, herunder at identificere deres forslag til forbedringer. De udvalgte ”Snaphots” er derfor ikke alment gyldi-
ge. Virksomheder er bl.a. udvalgt på baggrund af følgende kriterier: stor + lille virksomhed; forsyningstekno-
logi + forbrugsteknologi; hardware + viden; veletableret virksomhed + start-up virksomhed. Interviewene er 
gennemført af Rambøll a/s for Energistyrelsen. 
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F&U bør kunne anvendes af industrien 

”De offentlige F&U institutioner bør blive bedre til at målrette deres resultater mod industrien. Risø har 
f.eks. udviklet detaljerede programmer til beregning af strømning omkring vinger. Men det kræver stort 
specialkendskab at bruge programmerne, og derfor har industrien ikke direkte adgang til dem. Det vil man 
meget gerne, men det skal være på en form, der er anvendelig for industrien – som egentlige værktøjer - 
frem for videnskabelige artikler og rapporter”. understreger Ole Gunneskov og Lars Budtz ” 

Urørt F&U potentiale 

”Vindmøllerne er efterhånden så veludviklede og virksomhederne så store, at man selv behersker den 
møllenære udvikling. Der ligger dog flere emner, som via en kraftig indsats kunne få afgørende positiv 
virkning for vindmølle-industrien, men som ikke tages op, fordi opgaverne er for store og langsigtede. Det 
gælder bl.a. flere materialeteknologiske udfordringer (lette materialer til vinger, støbejern m.m.), superle-
dere, udvikling af et program for, hvordan vindmøller opfører sig i et el-net, samt micro-siting og last-
bestemmelse af vindmøller i vanskeligt terræn. Hvis det offentlige vil bidrage med væsentlige midler 
(mere end der normalt kan bevilges fra f.eks. EFP og PSO), er Vestas villig til påtage sig ansvar for udvik-
lingen”. 

Netop for at sikre en mere prioriteret og effektiv anvendelse af programmidlerne, 
som tager højde for denne problemstilling, er der fra 2003 til 2005 udarbejdet stra-
tegier inden for udvalgte forsyningsteknologier (solceller, vind, brændselsceller, 
biomasse til kraftvarme, brint-teknologier og flydende biobrændstoffer) og på be-
sparelsesområdet. Derudover er der gennemført en intensiveret koordinering mel-
lem de forskellige tilskudsordninger til forskning på energiområdet. 

Snapshot  

Interview med Søren Rathmann, Teknisk Direktør, APC Denmark – december 2004 - APC er ver-
densførende i nødstrømsanlæg. Kunderne er især virksomheder og institutioner, hvis IT-systemer ikke kan 
acceptere den mindste afbrydelse i el-forsyningen. APC’s globale center for F&U ligger i Kolding, med 
omkring 200 forskere og udviklere. Her satses stort på at udvikle og producere brændselsceller. 

Effektive danskere 

”Amerikanerne er ovenud tilfredse med at have lagt deres F&U center i Danmark”, fortæller Søren Rath-
mann, Teknisk Direktør i APC Denmark. Med den amerikanske ledelses egne ord er danskere dobbelt så 
effektive og halvt så dyre som amerikanere. Ifølge Rathmann skyldes den større effektivitet især den dan-
ske samarbejdsform – evnen til at dele viden og arbejde i teams. Amerikanerne arbejder på en anden må-
de, bl.a. bestemt af deres meget hyppige jobskift. Typisk ledes en udvikling af en overingeniør, som ved 
alt og ikke gerne deler sin viden med sine underordnede. 

Foregangsland 

”Det har været væsentligt for APC’s ledelse at samle F&U aktiviteterne netop i Danmark, eftersom Dan-
mark har et solidt image som førende i miljørigtig energiteknologi. APC har nu udviklet to typer brænd-
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selsceller, til brint og til metanol, som næste år bliver markedsført, stærkt subsidieret af egne midler. For 
at skabe produktionsvolumen og dermed få prisen ned. Vi forventer primært at sælge på markeder, hvor et 
grønt image indgår i grundlaget for nye investeringer (specielt Norden, Schweiz, Østrig og visse ameri-
kanske stater). Det er i den forbindelse afgørende at kunne benytte navnet Danmark som varemærke, og 
derfor er det ekstremt vigtigt at fastholde det gode danske image”. 

Energiteknologi bør være indsatsområde 

”Vi skal som nation vælge om vi fortsat vil være førende indenfor energiteknologi. I givet fald, må vi 
være indstillede på, at det koster. Ligesom regeringen med Højteknologifonden satser på at gøre Danmark 
blandt de førende indenfor IT, bio- og nanoteknologi. Takket være hidtidige bedrifter har vi gode forud-
sætninger for fortsat at være blandt de førende indenfor energiteknologi. Men vi kan ikke i længden læne 
os op ad vindmølle succesen. Der skal satses målrettet på nye teknologier. 

Internationalt forskningssamarbejde  

Danmark har som et lille land en stor interesse i at deltage i det internationale ener-
giforskningssamarbejde og –netværk. Dansk energiforskning er allerede i dag godt 
forankret internationalt. Det er en dog betingelse for at sikre en fortsat dansk front-
position inden for en række teknologier, at det internationale samarbejde fortsat 
styrkes, så danske virksomheder og forskningsinstitutioner får gavn af den viden og 
teknologi, der i stigende omfang udvikles internationalt. Sikringen af den størst 
mulige synergi mellem den nationale og internationale indsats foregår via en aktiv 
og veltilrettelagt dansk deltagelse i de internationale fora. 

I europæisk regi er det teknologiske samarbejde under EU’s rammeprogrammer 
fortsat vigtigt. Støttemidlerne under programmerne udgør et vigtigt supplement til 
de nationale støttemidler. 

Kommissionen foreslår, at der i 7. rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling (2007-2013) bruges godt 420 mio. EUR årligt til ikke-nuklear energi, 
hvilket er næsten en fordobling i forhold til tidligere. Fokus er på forsyningssikker-
hed og klimabeskyttelse og på en styrkelse af den europæiske energiindustris kon-
kurrenceevne. Midlerne skal understøtte en transformering af det nuværende ener-
gisystem baseret på fossile brændsler til et mere bæredygtigt system baseret på en 
kombination af vedvarende energi og en styrket energieffektivitet. 

I Kommissionens forslag udpeges otte hovedaktiviteter på energiområdet med brint 
og brændselsceller placeret øverst. Forhandlingerne om Kommissionens forslag 
skal være færdige inden udgangen af 2006. De foreliggende forslag til indsatsom-
råder imødekommer danske interesser på en række væsentlige punkter. 

For at fremme dansk deltagelse i de europæiske programmer har Videnskabsmini-
steriet bl.a. etableret en rådgivningstjeneste (EuroCenter), som rådgiver virksom-
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heder, universiteter og forskningsinstitutioner om mulighederne forbundet med 
Danmarks medlemskab af EU. 

Snapshot 

Interview med Jens Rostrup-Nielsen, Forskningsdirektør, Haldor Topsøe A/S - december 2004 - 
Haldor Topsøe A/S (HTAS) er en stor og veletableret virksomhed inden for bl.a. miljøteknologi (kataly-
satorer, røggasrensning m.m.), en teknologisk frontløber med betydelig eksport. Blandt dansk industris 
største succeser. Sammen med Risø udvikler HTAS den ene af de to brændselscelle-teknologier, der for 
tiden satses stort på i Danmark. 

Industrilokomotiver  

Med sand iværksætter ånd har elselskaberne længe haft en progressiv indstilling til teknologisk udvik-
ling, så meget at de har fungeret som reelle industri-lokomotiver, fremhæver Forskningsdirektør Jens 
Rostrup-Nielsen fra Haldor Topsøe. På både ledelses- og udførelsesniveau har der været særdeles dygtige 
og entusiastiske folk med teknologisk indsigt og fremsyn – motiveret af de rammer, som staten har fast-
sat for elselskabernes virke. 

Som ét eksempel nævner Rostrup-Nielsen elselskabernes ønske om at udvikle ny dansk teknologi til 
røggasrensning. Til Nordjyllandsværket udviklede og leverede HTAS det såkaldte SNOX anlæg, hvor 
SOx og NOx fjernes i en integreret proces. Grundet ændrede ydre omstændigheder gav denne satsning i 
sig selv ikke en efterfølgende kommerciel succes. Men for centrale komponenter og afledte forretnings-
områder, såsom særskilt SOx-rensning og særskilt NOx-rensning, har elværkernes fremsyn givet HTAS 
en stærk stilling på dagens globale marked. 

Med elselskabernes skift fra offentlig til privat ejerskab eksisterer denne ånd ikke længere i samme om-
fang. Rollen som industrilokomotiv er ophørt, og udfordringen for de offentlige myndigheder er nu at 
skabe rammerne for tilsvarende lokomotiver. 

For meget fællesskab kvæler innovation 

EU’s F&U programmer kræver som hovedregel samarbejde mellem flere lande og flere virksomheder i 
ét og samme projekt. Resultatet er, at konkurrenterne sidder og vogter på hinanden. Det skaber ikke dy-
namik og innovation. Desuden bliver der sjældent tilstrækkelig plads til danske virksomheder, som får en 
rolle som underleverandører til de store, som bestemmer retningen og takten. 

Amerikanerne griber det anderledes effektivt an, mener Rostrup-Nielsen, som fremhæver deres program 
for udvikling af SOFC brændselsceller. Via et samlet nationalt program har seks industrier og industri-
grupper modtaget betydelige offentlige midler til teknologisk udvikling. Pengene fordeles efter en ud-
budsprocedure og udbetales afhængigt af, om de lever op til nøje fastsatte mål for virkningsgrad og pris, 
samt konkrete milepæle undervejs mod målet. Fejler de, ophører støtten. Virksomhederne arbejder paral-
lelt, dvs. i fortrolighed og uden krav om samarbejde med konkurrenterne – som i EU. 

Den danske regering kan gøre to ting: 1) Arbejde for at en større forståelse i EU for fordelene ved den 
amerikanske model. 2) Indrette den nye Højteknologifond efter erfaringerne med den amerikanske mo-
del. 
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De europæiske teknologiplatforme repræsenterer en ny samarbejdsform på det eu-
ropæiske forskningsfelt. Her har Danmark - med både offentlige og private res-
sourcer - siden januar 2004 deltaget i teknologiplatformen om brint- og brændsels-
celler. 

Et andet koncept er ”Det Europæiske Forskningsrum ERA-NET”, hvor flere lande 
på samme tid gennemfører strategiske forskningsprogrammer. Danmark deltager på 
energiområdet i tre ERA-NET (European Research Area) inden for solceller, brint- 
og brændselsceller samt Clean Coal. Disse samarbejdsformer giver adgang til vi-
den, der ellers kun vanskeligt kan opnås. 

Derudover deltager Danmark i en række forskningssamarbejder koordineret af det 
Internationale Energiagentur (IEA), ligesom Danmark deltager i det Nordiske 
Energiforskningsprogram under Nordisk Ministerråd med ca. 7 mio. kr. årligt. 

Endelig arbejdes der fra dansk side for yderligere udvikling af det transatlantiske 
samarbejde mellem EU og USA i relation til innovation af energiteknologi. Formå-
let er at udveksle erfaringer af viden for bedst muligt at fremme strategisk teknolo-
gisk udvikling, ”best practice” om offentlig-privat samarbejde samt udvikling af 
internationale standarder og patentering. 

 

Snapshot 

Interview med Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S - December 2004 - Lading arki-
tekter + konsulenter A/S er et lille firma, der blev startet i 1997, og som siden har oplevet en langsom 
vækst. Firmaet arbejder primært med udviklingsprojekter, strategier, udredninger, formidling og rådgiv-
ning omkring ressourcebevidst og energieffektivt byggeri, samt i mindre omfang også konkrete bygge-
opgaver.  

Stort urørt potentiale  

”Man kan reducere nybyggeriets energibehov med 50 % eller mere ved at optimere bygningens design”, 
fortæller Tove Lading fra Lading arkitekter + konsulenter A/S. Nogle af vore nabolande i EU er i fuld 
gang med at udnytte dette betragtelige potentiale for energibesparelser, mens Danmark stort set forholder 
sig passivt. 

Svag uddannelse og F&U 

Et innovativt miljø for energieffektivt bygningsdesign fordrer efterspørgsel hos dem, der bygger, og et 
undervisningsmiljø, som et F&U miljø kan relatere sig til. Ingen af forudsætningerne er i nævneværdig 
grad til stede i dagens Danmark. Ingeniøruddannelserne er for sektoropdelte, og den grundlæggende 
forståelse for byggeteknik og bygningsfysik er stort set væk i arkitektuddannelserne. Til gengæld er de-
sign så småt på vej ind i ingeniøruddannelserne, idet både AU og BYG DTU har startet en designlinje 
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for bygningsingeniører. Denne uddannelse vil formentlig give en bedre baggrund for at arbejde med 
energieffektivt bygningsdesign, selv om emnet ikke er på undervisningsplanen  Men generelt mangler 
der både grundlæggende viden og egentlig fagområder, der kan forske og sætte fokus på emnet, mener 
Tove Lading. 

F&U-mæssigt sker der heller ikke meget i Danmark. Der foregår lidt på SBi samt BYG DTU, men ellers 
stort set intet.  

Totaløkonomi i stedet for anlægsøkonomi 

Ved etablering af nybyggeri vurderes kun anlægsøkonomien; der foretages ikke en afvejning af anlægs- 
og driftsudgifter. Det er et formelt krav ved offentligt byggeri, men i praksis sker det ikke. Derudover er 
incitamentsstrukturen skæv. Det er ikke de samme der finansierer byggeriet som betaler driften, og sigtet 
er relativt kort: i en stor del af det private erhvervsbyggeri er brugerne lejere med 10-årige kontrakter. 
Det betyder, at det er vanskeligt at få finansieret selv de tiltag, der betaler sig tilbage over en kortere 
årrække. 

Det offentlige burde gå foran ved også reelt at anvende totaløkonomiske beregninger for nybyggeriet. I 
dag er anlægs- og driftsbevillinger adskilt, men ved at finansiere både anlæg og drift fra samme kilde vil 
sub-optimering kunne undgås. Dette kunne skabe det nødvendige markedstræk for en dansk innovativ 
indsats for ressourcebevidst og energieffektivt byggeri. 

7.4. Infrastruktur for kommercialisering 

Rammer for innovation 

For at skabe rammer, der sikrer, at gode idéer føres frem til forretning, er der brug 
for en stærk og sammenhængende ”infrastruktur” for kommercialisering af nye 
idéer. Erfaringer fra bl.a. USA viser, at det er vigtigt at have en professionel infra-
struktur, hvor små og mellemstore virksomheder kan få kvalificeret og professionel 
rådgivning og sparring fra f.eks. private rådgivere, uddannelsesinstitutioner og in-
vestorer. 

I de senere år er der taget en række initiativer for at styrke den danske infrastruktur 
for kommercialisering af ny viden. Infrastrukturen i Danmark for kommercialise-
ring består bl.a. af innovationsmiljøer, forskerparker, patentkontorer, teknologi-
overførselsenheder og den teknologiske service, f.eks. GTS-institutterne. Disse 
bidrager med ydelser i forskellige faser af kommercialiseringsprocessen, se boks 1. 

Boks 1. Hovedaktørerne i det danske innovationssystem  

• Innovationsmiljøer: Fremmer kommercialiseringen af nye idéer og opfindelser ved at sikre et samspil 
mellem idéhavere og forskning og kapital. Miljøerne gennemfører opsøgende arbejde og informati-
onsaktiviteter, hjælper iværksættere med forretningsplan, afklare patentrettigheder, faglige og mar-
kedsmæssige forhold, rådgivning om finansiering mv. Tilbyder desuden forprojektkapital og deltager i 
udviklingen af virksomheden, herunder fremskaffelse af yderligere kapital. 

• Forskerparker: Tilbyder lokaler, administrativ service og laboratoriefaciliteter til nye virksomheder. 
Forskerparkerne er placeret i tilknytning til universiteter og har inkubatorer, som typisk henvender sig 
til forskere og højteknologiske foretagender. 
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• Teknologioverførselsenheder:  Muliggjort gennem Lov om teknologioverførsel. Målet er bl.a. at 
fremme omsætningen af ny viden og teknologi fra den offentlige forskning til erhvervslivet. Forsknings-
institutioner gives mulighed for at stifte og eje selskaber, der skal stå for kommercielle aktiviteter med 
patenter og licenser. 

• Patentkontorer: Står for især de juridiske aspekter af den patentering, der er ofte er nødvendig for 
kommercialiseringen af opfindelser fra universiteter, sektorforskningsinstitutioner og universitetssyge-
huse. Kontorerne samarbejder i fem patentkonsortier, der er specialiseret inden for hver sit fagom-
råde. Konsortierne står bl.a. for kompetenceudvikling. 

• Godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS): Indsamler og udvikler teknologiske kompetencer 
og formidler denne viden til erhvervslivet. GTS-institutterne understøtter virksomhedernes innovation 
gennem rådgivning, test, optimering, kvalitetssikring og certificering. 

Der foreligger i dag ingen analyser af, i hvilket omfang infrastrukturen for kom-
mercialisering på energiområdet bidrager til, at nye ideer og forskningsresultater 
fører til egentlige forretningsmuligheder. Energisektoren har en lang tradition for et 
velfungerende offentligt-privat samspil. Imidlertid har sektoren relativt få mindre 
virksomheder og en svag start-up aktivitet, jf. neden for om risikovillig kapital. 
Hvorvidt en svag start-up aktivitet bl.a. skyldes mangler i forhold til infrastrukturen 
for kommercialisering skal belyses nærmere. 

Demonstration 

Produktudvikling og markedsmodning af ny energiteknologi forudsætter, at inve-
storer har tillid til den pågældende teknologis anvendelighed og funktionsduelig-
hed. Især i forbindelse med innovation kræves finansiering på et tidspunkt, hvor 
teknologiens muligheder for kommercialisering endnu er meget usikker, og risiko-
en hos investorerne derfor meget stor. Derfor vil det typisk være nødvendigt, at 
teknologiens anvendelighed afprøves i fuld skala. 

Demonstration, inkl. etablering af prototyper og pilotanlæg mv., kan åbenbare tek-
nologiens styrker og svagheder og kan dermed give anledning enten til yderligere 
udvikling eller – lige så vigtigt – indstilling af det pågældende udviklingsspor. 

For at fremme afprøvning af ny teknologi eller af kendt teknologi i nye sammen-
hænge er der allerede i dag åbnet mulighed for, at demonstrationsprojekter kan 
støttes via de offentlige energiforskningsprogrammer. Denne mulighed benyttes 
dog kun i begrænset omfang, da demonstration er meget omkostningstungt i for-
hold til både den samlede programvolumen og den enkelte virksom-
hed/forskningsinstitution. Tilskud til demonstration kræver typisk en egen finansie-
ring på 50 % eller mere. 

Demonstration-delen er af mange blevet kaldt ”the missing-link” i innovationskæ-
den fra forskning, udvikling til innovation og markedsføring. Der er registreret et 
klart behov for en forstærket indsats for øget demonstration. Dette fremgår også af 
det delstrategiarbejde, som Energistyrelsen har udarbejdet på udvalgte teknologi-
områder. 
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Behovet for demonstration eksisterer ikke kun i relation til afprøvning af et enkelt 
anlæg eller en enkelt teknologi, men også i relation til afprøvning af samspillet 
mellem forskellige teknologier eller kendte teknologiers afprøvning i nye sammen-
hænge. For at anvende de samfundsmæssige ressourcer optimalt kan demonstration 
evt. kobles til etablering af regionalt forankrede værksteder, hvor kompetencer poo-
les ved at virksomheder, iværksættere, videninstitutioner og lokale myndigheder 
etablerer et fællesskab om at udvikle, udstille og afprøve sammenhængende tekno-
logiløsninger og forskellige måder for styring. Sådanne værksteder kunne både 
styrke den regionale udvikling og tiltrække ekspertise også fra udlandet og dermed 
fremme videnudveksling og uddannelse. 

I Danmark arbejdes der med energiteknologisk udvikling inden for en række for-
skellige teknologiske indsatsområder. Udfordringen vil bl.a. i forbindelse med de 
omtalte værksteder være at overføre og integrere viden på tværs mellem hvert en-
kelt indsatsområde, herunder at inddrage og anvende kompetencer inden for mate-
riale- og nanoteknologi samt at udvikle integreret IT-anvendelse. 

Desuden kunne sådanne værksteder – som et dansk udstillingsvindue – medvirke til 
at vække udenlandsk opmærksomhed og både udvikle og tiltrække ekspertise også 
fra udlandet og dermed fremme videnudveksling og uddannelse samt have positive 
effekter for den regionale udvikling og beskæftigelse.  Nedenfor illustreres et ek-
sempel på et regionalt forankret værksted. 

Eksempel: Fuld-skala-demonstration: Anvendelse af brændselsceller i Danmark 

Vision: I et regionalområde at udvikle, etablere og drive brændselscelle-baseret decentral kraftvar-
me med fokus på systemudvikling og –integration, samt indhøstning af eksperimentelle erfaringer. 
Energikilder kan være naturgas, vindenergi og solcelleenergi. 

Demonstration: Enheder til decentral kraftvarme installeres i et byområde omfattende parcelhuse, 
institutioner samt mindre virksomheder. Projektet omfatter: 

• Udvikling og etablering af cirka 100 brændselscellebaserede decentrale kraftvarmeenheder.  
• Løbende servicering og videreudvikling af enhederne. 
• Udvikling og etablering af et ”Virtuelt kraftværk” for central styring af de etablerede anlæg.  
• Etablering af det nødvendige forsyningsnet samt kommunikationssystemer.  

Såvel dansk producerede brændselsceller som enkelte udenlandske vil blive anvendt med henblik på 
at kunne sammenligne og drage fordel af forskellige teknologiske udviklingslinier. 

Et projekt kunne forestilles etableret og udbygget fra 2005 og drives med erfaringsindsamling frem 
til 2010. 
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Risikovillig kapital 

Kapital er en vigtig generator for at gøre forskning, udvikling og demonstration til 
kommercielle forretningsmuligheder. Overordnet set er der tre typer af ekstern fi-
nansiering: offentlig finansiering, venture finansiering og kapitalmarkedsfinanse-
ring. 

Venture finansiering er målrettet mod opstartende virksomheder, hvor udviklings-
projektet er forbundet med en stor definerbar risiko, mens kapitalmarkedfinanse-
ring primært er rettet mod børsnoterede virksomheder. Både venture finansiering 
og kapitalmarkedsfinansiering fokuserer på afkast. Samtidig er markedet for kapital 
et internationalt marked, hvor danske udviklingsprojekter skal konkurrerer på lige 
fod med andre internationale udviklingsprojekter. 

Der er en tendens til, at effekten af venturekapitalen er størst, når kapitalen investe-
res inden for miljøer med kritisk masse, som ligger i toppen internationalt. Sådanne 
miljøer betegnes også som kompetenceklynger78. Kompetenceklyngen for miljø-
venlig energi er blandt de 13 kompetenceklynger, som Vækstfonden anser som 
lovende, og som dermed blev undersøgt nærmere. Undersøgelsen har set på, om 
der i klyngen har eksisteret et tæt samarbejde med effektiv viden-deling mellem 
aktørerne. Endvidere er forskningen, finansieringen, fælles produktudvikling, pro-
duktionsfaciliteter og markedsføring af klyngen blevet undersøgt. 

Samlet viser undersøgelsen af kompetenceklyngen for miljøvenlig energi, at Dan-
mark besidder betydelige forskningsmæssige styrkepositioner inden for området, 
og at der er en række, store og stærke, veletablerede virksomheder, samt flere start-
ups i klyngen. Det er Vækstfondens vurdering, til trods for opstarten af flere nye 
virksomheder i branchen, at klyngen samlet set har en forholdsvis svag start-up 
aktivitet, og at klyngen i dag er forholdsvis fragmenteret og endnu vurderes på et 
tidligt stadie. Potentialet for at få tilført mere venturekapital er derfor endnu be-
grænset. Undersøgelsen understreger imidlertid, at området ser ud til at have et 
stort vækstpotentiale. 

Snapshot 

Interview med Henrik Raunkjær, Managing Director, PowerLynx – December 2004 – PowerLynx er 
en ung og ualmindeligt succesrig virksomhed, der siden etableringen i 2002 har skabt 70-80 arbejdsplad-
ser som underleverandør til leverandører af solcelle-anlæg. PowerLynx udvikler invertere, der omdanner 
jævnstrøm til vekselstrøm. Virksomhedens kerne-kompetence er koncept- og produktudvikling; den 
egentlige produktion foregår via egne underleverandører. 

                                                 
78 Vækstfonden, oktober 2004, Kompetenceklynger i Danmark, adgang til risikovillig kapital. 
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Nærhed er nøglen 

Henrik Raunkjær mener det er helt afgørende for en ny virksomhed, at den befinder sig i et aktivt nærmil-
jø. Der skal i Danmark være nogle, der taler om og arbejder med solceller. Det være sig F&U-miljøer, der 
kan inspirere med ny viden og ideer, eller folk, der installerer komplette solcelle-anlæg, som kan indgå i 
dialog om, hvordan teknologien arter sig under virkelige betingelser. I dagens Danmark er solcelle-miljøet 
for lille. 

Markedet som trækkraft 

Raunkjær fremhæver to forhold som særligt afgørende for PowerLynx’ succes: ”Sol 1000”-programmet,  
hvor staten gav 40 % tilskud til husstands solcelle-anlæg, samt nettomåleordningen, hvor elmåleren løber 
baglæns, når et solcelle-anlæg producerer mere strøm, end der forbruges i huset, hvilket giver elektricite-
ten en værdi som normalt køb fra nettet. Tilsammen har disse to ordninger givet det fornødne hjemme-
marked, hvor PowerLynx fik chancen for at afprøve sine produkter under virkelige bruger-forhold. Nu er 
”Sol 1000”-programmet ophørt, og nettomåleordningen udløber i 2006. Dette har sat det danske marked i 
stå, men heldigvis har Tyskland skabt eminente rammebetingelser med en høj fast el-tarif. Derfor er Tysk-
land nu verdens næststørste marked, og der fremstilles alt til faget hørende i Tyskland. 

Begrænsninger for mere vækst 

PowerLynx har den teknologiske formåen til at kunne udvikle andre produkter, f.eks. invertere til brænd-
selsceller og ø-drift anlæg. Men da virksomheden stadig er meget ung, er der ikke overskud til at realisere 
disse væsentlige vækst-potentialer, især fordi der mangler den fornødne kapital. Hvis staten kunne sikre 
risikovillig, langsigtet kapital (f.eks. ved en garantiordning), kunne mulighederne udnyttes. 

7.5. Opsummering  

Analyser af den danske energisektor viser, at der dels er en række etablerede styr-
kepositioner, dels at sektoren målt på en række indikatorer har en betydelig innova-
tionsevne og selv gennemfører en betydelig forsknings- og udviklingsaktivitet. Der 
er med andre ord tale om en erhvervssektor med et vigtigt vækstpotentiale. 

For at udnytte de eksisterende styrkepositioner til øget eksport og for at udvikle nye 
styrkepositioner er der behov for en øget fokusering på de erhvervsmæssige per-
spektiver. Det gælder både indsatsen for forskning, udvikling og demonstration og 
samspillet med de fremtidige rammer for kommercialisering og markedsføring. 
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Bilag 

Bilag 1. Samfundsøkonomisk værdi af konkurrenceforbedring af elektrisk 
storebæltsforbindelse 

Konkurrencestyrelsen har vurderet79, at elprisen vil falde med 3-6% som følge af 
den forbedring af konkurrencen, der indtræffer ved etablering af en storebæltsfor-
bindelse (STB) på 600 MW. 

Nedenfor søger at give et groft skøn over den samfundsøkonomiske værdi heraf. 
Tankegangen illustreres i figur 6.3 nedenfor. 
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Figur B.1 Illustration af den samfundsøkonomiske værdi af konkurrenceforbedring fra 
storebæltsforbrindelsen(STB). NB: Tallene i figuren er fiktive. 

                                                 
79 Storebæltsforbindelsen vil øge konkurrencen på elmarkedet. Konkurrencestyrelsen 3. marts 2005. 
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Det antages, at udbudskurven uden SBF er som den øverste udbudskurve på figur 
B1. Den krydser efterspørgselskurven ved prisen P1. SBF vil øge konkurrencen på 
elmarkedet og bringe udbudskurven lidt længere ned (den laveste udbudskurve i 
figur B1, som nu krydser efterspørgselskurven ved prisen P2). Det antages, at den 
lave udbudskurve repræsenterer elproducenternes sande omkostninger, mens den 
øverste repræsenterer en ekstraprofit (udnyttelse af markedsmagt). 

Uden SBF er producentoverskuddet arealet af firkanten, ABEJ. SBF vil reducere 
producentoverskuddet med arealet af firkanten ABDF. På grund af det øgede elfor-
brug ved lavere elpris fås dog en lille stigning i producentoverskuddet svarende til 
arealet af trekanten, DCE. 

Uden SBF er forbrugeroverskuddet arealet af trekanten, ABK. SBF øger dette med 
firkanten ABDF og trekanten BCD. 

Det samlede forbruger- og producentoverskud (der udtrykker forbedringen af sam-
fundsøkonomien) ændres således som følge af SBF med: ABDF + BCD - ABDF + 
DCE eller summen af de to trekanter BCD og DCE. Det relativt store bidrag fra 
ABDF repræsenterer blot penge, der overflyttes fra producenter til forbrugere. Det 
har ingen nettoeffekt på samfundsøkonomien. 

Konkurrencestyrelsen vurderer som nævnt, at SBF vil reducere markedsprisen med 
3-6%. Som regneeksempel antages 5%. Dette svarer til et elprisfald på 13 kr/MWh 
i 2015 (dette er beregnet i forhold til den elpris , som indgår i basisfremskrivningen 
bag Energistrategien). Se tabel B.1. 

 
Eludgift Kr. per kWh Mio.kr.

Nordpool 0,257 10.176

Nettarif mm. 0,206 8.161

Elafgift 0,273 10.805

I alt ex moms 0,736 29.142

Tabel B. 1. Forudsat gennemsnitlig elpris i 2015. Elforbrug 39,6 TWh. 

Det antages (groft), at dette gælder på hele Nordpool. Priselasticiteten af det danske 
elforbrug kan skønnes til -0,03, hvis forbrugsændringen relateres til Nordpool-
prisen. Grunden til den relativt lave prisfølsomhed er, at Nordpool-prisen på grund 
af afgifter og PSO kun udgør en mindre del af forbrugernes samlede elpris. Det 
antages (igen groft), at prisfølsomheden i hele Nordpool er som i Danmark. Dette 
er nok i underkanten, da afgifter og PSO er mindre i Norge, Sverige og Finland end 
i Danmark. 
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Dvs. hvis Nordpool-prisen falder med 5%, så stiger forbruget med 0,15%. Med et 
gennemsnitligt elforbrug på 46.000 MW i Norden og 4500 MW i Danmark bliver 
forbrugsstigningen 69 MW i Norden og 7 MW i Danmark. Hermed kan arealet af 
trekanten BCD beregnes til ½*(13 kr/MWh)*(69 MW). Omregnes dette til et helt 
år (8760 timer), bliver den økonomiske værdi ca. 4 mio. kr for Norden som helhed. 

Hældningen på udbudskurven skønnes ud fra Ramses-beregninger til 100 kr/MWh 
for hver 10.000 MW, dvs. 0,01. Hermed kan arealet af trekanten DCE beregnes til 
½*(0,69 kr/MWh)*(69 MW). Omregnet til årsværdi bliver den økonomiske værdi 
ca. 0,2 mio. kr. Dette bidrag er altså væsentligt lavere end bidraget fra trekanten 
BCD. 

Samlet får konkurrenceforbedringen af SBF en samfundsøkonomiske værdi i Nor-
den på omkring 4 mio. kr. I Danmark er den ca. en tiendedel heraf. 

Til dette skal dog lægges den samfundsøkonomiske værdi af det ekstra statsprove-
nu, som skyldes stigningen i elforbruget (ekstra elafgift) inklusive skatteforvrid-
ningstab. Antages elafgiften at udgøre 27,3 øre/kWh, bliver bidraget: 

1,2 * 273 kr/MWh * 7 MW * 8760 timer ~ 20 mio. kr. 

Langt størsteparten af den samfundsøkonomiske værdi af forbedret konkurrence 
ligger altså i det ekstra statsprovenu, der skyldes øget elforbrug som følge af lavere 
elpriser. Hvis der ikke er nogen prisfleksibilitet i forbruget, bortfalder bidraget fra 
konkurrenceforbedringen. PSO-betalingen og nettariffen er i denne beregning anta-
get uændrede i absolutte tal. 
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Bilag 2. Regneeksempel til forklaring af begrebet driftsnytte 

Antag, at der findes to elområder, som i udgangspunktet ikke er forbundne. Vi kig-
ger nu på effekterne af at forbinde områderne med en (uendeligt kraftig) ledning. 
Begge områder har et elforbrug på 100 MW (vi ser på situationen i én bestemt 
time). Område 1 har ét anlæg på 150 MW med marginalomkostning 100 kr./MWh. 
Område 2 har ét anlæg på 150 MW med marginalomkostning 200 kr./MWh. Det 
antages, at begge producenter byder el ind til deres marginalomkostninger. 

Uden forbindelse mellem områderne bliver elprisen i område 1 100 kr./MWh og i 
område 2 bliver den 200 kr/MWh. Forbrugerne betaler tilsammen 30.000 kr. 
(100*100 + 100*200). Producenternes profit er nul, fordi de netop får dækket deres 
marginalomkostninger. 

Med forbindelse mellem områderne stiger elprisen i område 1 til marginalomkost-
ningen på produktionsenhed 2 (som bliver den, der sætter elprisen i begge områder, 
i den time vi kigger på). Forbrugerne i område 1 taber [100 MW] * [(200-
100)kr./MWh] = 10.000 kr. Forbrugerne i område 2 har samme elpris som før og 
taber ikke noget. Producent 1 producerer 150 MW (og eksporterer derfor 50 MW 
til område 2). Hans profit bliver [150 MW] * [(200 - 100) MW], dvs. 15.000 kr. 
Driftsnytten bliver altså 15.000 - 10.000 kr. = 5000 kr. i denne time. 

I dette regnestykke er det producenterne, der tjener på forbindelsen (og forbrugerne 
der taber). Hvis produktionskapaciteten på hvert anlæg i stedet havde været 300 
MW (det dobbelte af før), ville elprisen med forbindelsen i område 2 falde til 100 
kr./MWh (marginalomkostningen på anlæg 1). Producent 2 ville nu slet ikke pro-
ducere, men samlet ville producenterens profit være uændret (nul). Derimod ville 
forbrugerne i område 2 tjene [100 MW] * [(200 - 100) kr./MWh] = 10.000 kr. 
Driftsnytten er altså 10.000 kr. i denne time. 

I det virkelige elsystem er der flere elområder, flere ledninger, flere transportveje 
og langt flere anlæg. Men ovenstående giver en forklaring på, at der kan være en 
driftsnytte selv med uændret elforbrug. 
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Bilag 3: Baggrundsrapporter 

Analyse vedr. olie- og naturgasressourcer, Baggrundsrapport til Energistrategi 
2025, Energistyrelsen, maj 2005. 

Energiteknologier - tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver, Teknisk bag-
grundsrapport til Energistrategi 2025, Energistyrelsen, juni 2005. 

Fremskrivning af energiforbruget i erhverv, husholdninger og transport, Teknisk 
baggrundsrapport til Energistrategi 2025, Energistyrelsen, maj 2005. 

Basisfremskrivning af el- og fjernvarmeproduktionen 2005-2025, Teknisk bag-
grundsrapport til Energistrategi 2025, Energistyrelsen, juni 2005.  

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet, Teknisk baggrundsrapport 
til Energistrategi 2025, Energistyrelsen, juni 2005. 

Perspektiver for den danske varmeforsyning frem mod 2025, Teknisk baggrunds-
rapport til Energistrategi 2025, Energistyrelsen, juni 2005. 

Teknologikatalog (Technology Data for Electricity and Heat Generating Plants, 
Eltra, Elkraft System og Energistyrelsen, marts 2005) 

Teknologiudvikling i transportsektoren, Teknologisk Institut, 15/11 2004 

Langsigtede CO2-priser, ECON, 11/11 2004 

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010, Eltra og Elkraft Systems bidrag til 
den nationale infrastrukturhandlingsplan, 21. april 2005. 

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010, baggrundsnotat, 21. april 2005. 

Forsyningssikkerhed i elsystemet, Afrapportering fra Eltras, Elkrafts og Energisty-
relsens arbejdsgruppe om elforsyningssikkerhed, Energistyrelsen, juni 2005 
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