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1 Indledning 

En af udfordringerne ved nye kollektive varmeprojekter kan være at tilveje-

bringe dokumentation for, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt, jf. 

projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven. Erfaringer viser, at selv små 

ændringer i beregningsforudsætninger kan have afgørende betydning for resul-

tatet af det samlede projekt.  

Dette notat indeholder en række metodiske overvejelser om samfundsøkonomi-

ske vurderinger af kollektive varmeprojekter, og hvilke muligheder der er for at 

indregne forskellige lokaløkonomiske og andre effekter i de samfundsøkonomi-

ske analyser af nye kollektive varmeprojekter. Det drejer sig særligt om: 

› Værdien uudnyttede ressourcer  

› Værdien af jobskabelse 

› Værdien af erstatning af energiimport 

› Indregning af nettoafgiftsfaktor 

Dette notat går ind i en nærmere diskussion af disse fire emner for at undersøge 

den samfundsøkonomiske argumentation bag værdisætning og regnemetoder i 

de nuværende vejledninger. 

2 Værdien af uudnyttede ressourcer 

Den grønne omstilling handler om at erstatte fossile energiressourcer med andre 

type ressourcer Nogle af disse nye ressourcer er i dag uudnyttede – eller var tid-

ligere uudnyttede, for eksempel halm og flis, fordi det på det tidspunkt ikke gav 

mening at udnytte dem. Og andre ressourcer som fx. overskudsvarme er i dag 

ikke udnyttet til det fulde potentiale. Dette afsnit forsøger at komme nærmere 

på den samfundsøkonomiske værdi af de uudnyttede ressourcer. 

2.1 Baggrund 

En ressource kan være uudnyttet af to årsager: 1) Enten er dens værdi for lille 

til at det kan betale sig at udnytte den, eller 2) uhensigtsmæssige administrative 

regler forhindrer en ellers værdifuld udnyttelse. To eksempler kan illustrere 

dette: 

› Et overskudsvarmeprojekt med "gratis" varme, men med rigtigt høje kapi-

talomkostninger i forhold til varmeudbyttet – dvs. en højere varmepris end 

andre alternativer (inkl. de grønne) har ringe eller ingen samfundsøkono-

misk værdi. 

› Lettilgængelig dansk biomasse, som ikke bjærges, fordi der ikke kan opnås 

tilladelse til at fyre med biomasse. Hermed kan der opstå en potentielt tabt 

samfundsøkonomisk værdi. Det vil ske såfremt bjergningsomkostningerne 

ikke er højere end omkostningerne på det alternative brændsel, med alle 



 

 

     

 4  SAMFUNDSØKONOMISK METODENOTAT OM GRØN VARME 

 S:\Data\1_Projects\162_Groen Kollektiv Varme\4_Comm\3_Web\Til hjemmeside\Publikationer\Metodenotater\Samfundsøkonomisk metodenotat.docx 

omkostninger målt i faktorpriser. Forskellen mellem det alternative brænd-

sels omkostning og bjærgningsomkostningerne udgøres af landman-

dens/bjærgningsselskabets fortjeneste på halmen, og denne fortjeneste 

skal indgå som en samfundsøkonomisk gevinst. 

2.2 Metode 

Den samfundsøkonomiske metode for beregningen af en uudnyttet ressources 

værdi består i at beregne værdien af de omkostninger, som kan spares ved at 

udnytte ressourcen. Det vil typisk sige, at man beregner omkostningerne ved at 

nyttiggøre ressourcen og sammenholder dem med omkostningerne ved at be-

nytte alternativet.  

2.3 Cases 

I det følgende anvendes de to ovennævnte eksempler til at illustrere dette. 

Afsnit 2.3.1 analyserer ressourcerenten for halm set i lyset af Energistyrelsens 

vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning for halm som brændsel.  Af-

snit 2.3.2 ser nærmere på overskudsvarme i forhold til, hvordan afgiftslovgivnin-

gen opfatter ressourcerente og beskatning heraf.  

2.3.1 Uudnyttet biomasse 

Energistyrelsen skønner, at dansk halms samfundsøkonomiske værdi er tæt 

knyttet op til de internationale priser på biomasse. Halmprisen udregnes ud fra 

et skønnet fradrag på 14% i forhold til verdensmarkedsprisen på flis. Energisty-

relsens skøn for den samfundsøkonomiske omkostning for halm ligger p.t. på 

omkring 45-50 kr./GJ. 

Set fra varmeanlæggets synspunkt virker dette fornuftigt – kan anlægget an-

vende flis, slipper landmanden ikke afsted med at kræve mere end hvad flis ko-

ster. Samfundsøkonomisk set synes dette dog at ignorere landmandens fortje-

neste på halmen, der burde medregnes som en såkaldt "ressourcerente".  

Centrovice.dk har beregnet omkostninger for bjærgning, lagring, transport, an-

den håndtering og tabt gødningsværdi på omkring 38-75 øre/kg svarende til 

mellem 26 og 53 kr./GJ, dog afhængigt af afstande og jordbundsforhold. COWI 

skønner, at Energistyrelsens halmpris således overser en ekstra samfundsøko-

nomisk gevinst på 0 – 25 kr./GJ halm, som svarer til den fortjeneste landmand-

den eller halmindsamleren vil have.1 

Med en markedsbaseret halmpris an værk på 50 kr./GJ så vil en landmand, der 

sælger sin halm til varmeværket og har transportomkostninger på 30 kr./GJ 

have en fortjeneste på 20 kr./GJ halm. Det er denne fortjeneste som udgør en 

samfundsøkonomisk værditilvækst i form af en ressourcerente. Den simpleste 

måde at afspejle dette på i de samfundsøkonomiske forudsætninger er, at redu-

cere den samfundsøkonomiske halmpris med de gennemsnitlige indsamlingsom-

                                                
1  
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kostninger. Alternativt kan man på projektbasis udregne de forventede indsam-

lingsomkostninger og benytte disse som den samfundsøkonomiske omkostning 

ved at bruge halm. 

2.3.2 Overskudsvarme 

Overskudsvarme er en uudnyttet ressource, som ikke har en alternativ anven-

delse. Overskudsvarme er kun samfundsøkonomisk værdifuld, hvis den kan ind-

vindes og transporteres fra produktionsstedet til forbrugsstedet med en lavere 

samfundsøkonomisk omkostning end den alternative omkostning ved at produ-

cere varmen på anden vis. Den samfundsøkonomiske analyse søger at holde 

netop omkostningen ved indvinding og transport af overskudsvarmen op imod 

de øvrige alternativer. 

Ligesom brændslerne til varmeproduktion, er overskudsvarme belagt med afgif-

ter samt begrænsninger i energiforbruget.2 I eksemplet i Tabel 1 er illustreret, 

hvordan afgifterne kan hjælpe til med at sikre, at overskudsvarme kun bliver 

anvendt, når det er samfundsøkonomisk rentabelt. 

Tabel 1 Eksempel på samfundsøkonomiske omkostninger i overskudsvarme 

(kr./GJ) 

 Alternativ 

varme fra 

naturgas 

"Godt" over-

skudsvarme 

projekt 

"Dårligt" over-

skudsvarme 

projekt 

Investering og drift 20 60 80 

Brændsel 50 0 0 

Samfundsøkonomisk om-

kostning i faktorpriser 

70 60 80 

Afgifter 50 50 50 

Privatøkonomisk omkost-

ning  

120 110 130 

Memo: Ressourcerente - 10 -10  

Memo: Privatøkonomi uden 

afgifter på overskudsvarme 

120 60 80 

 

I Tabel 1 ses, at forskellen i omkostningerne til investering og drift mellem det 

"gode" og det "dårlige" overskudsvarmeprojekt gør, at det gode projekt – målt i 

faktorpriser, dvs. før afgifter – er billigere end den alternative varme fra natur-

gas, mens det dårlige projekt er dyrere. Den samfundsøkonomiske værdi af 

                                                
2 For eksempel må overskudsvarmeanlægget ikke medføre at brændselsforbru-

get stiger, der er undtagelser for afgiftsberegningerne for ældre anlæg. Satserne 

kan også variere alt efter de industrielle anlæg der skaber varmen. 
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overskudsvarme - ressourcerenten – kan udregnes til 10 kr./GJ for det gode 

projekt, og minus 10 kr./GJ for det dårlige projekt. 

Set fra selskabernes perspektiv kan en afgiftsfritagelse af overskudsvarme med-

føre, at projekter som målt i faktorpriser (dvs. i store træk samfundsøkonomisk) 

ser dårlige ud (venstre kolonne i tabel 1) kan komme til være økonomisk fordel-

agtige for varmeselskabets kunder. Problemet er her, at den gevinst som pro-

jektets fjernvarmekunder oplever ikke opvejer omkostningerne som alle andre 

danskere vil have i form af de ekstra skatter og afgifter som skal opkræves for 

der ikke skal skære i den offentlige service. 

Tabellen viser således eksempler på, hvordan en afgiftsfritagelse kan skævvride 

fjernvarmeselskabets forpligtelse til at vælge det billigste varmeprojekt med 

hvad der samfundsøkonomisk giver den mest omkostningseffektive brug af res-

sourcer. 

Formålet med afgifter 

Et af de meget umiddelbare formål med afgifter er at skaffe provenu til statskas-

sen, sådan at de nødvendige offentlige udgifter kan finansieres. Stort set alle 

skatter og afgifter skaber en eller anden form for uhensigtsmæssig markedsfor-

vridning, som skaber et samfundsøkonomisk tab. Med store afgiftsforskelle mel-

lem varer som relativt let kan erstatte hinanden (fx. brændsler), kan forvridnin-

gerne potentielt set blive betydelige. I Tabel 1 ses et eksempel, hvor en afgifts-

fritagelse for overskudsvarme kan skabe et samfundsøkonomisk tab. 

Fordi overskudsvarme i eksemplet er belagt med afgift på samme måde som na-

turgas, afspejler den privatøkonomiske omkostning (dvs. inkl. afgifter) præcis 

samme historie som den samfundsøkonomiske. Det gode projekt er bedre end 

naturgas, som igen er bedre end det dårlige projekt. Herved er varmeselskabets 

interesser i det privatøkonomiske billigste projekt sammenfaldende med det 

samfundsøkonomisk billigste projekt.  

I fraværet af afgifter på overskudsvarme ændrer dette billede sig imidlertid. Nu 

er det "dårlige" projekt bedre end naturgas, og i fravær af et "godt" projekt vil 

varmeselskabet have interesse i at vælge det "dårlige" projekt med en ringere 

samfundsøkonomi end alternativet med naturgas. 

En af de funktioner som afgifterne på og regler om overskudsvarme således har, 

er at sikre, at varmeselskaberne ikke ser samfundsøkonomisk urentable over-

skudsvarmeprojekter som fordelagtige for deres varmekunder. 

Uden afgift på overskudsvarme, kan salg af overskudsvarme således blive gan-

ske profitabelt. En anden af afgifternes funktioner er yderligere at sikre, at virk-

somheden ikke har økonomisk gevinst af at benytte mere brændsel end nødven-

digt i deres proces (for den del af brændslet der anvendes til procesformål kan 

energiafgifterne helt eller delvist godtgøres). 

De ovenstående eksempler er dog stærkt forenklede. Der findes en række for-

skellige afgiftssatser og regler for anvendelsen af overskudsvarme, som kan 

være vanskelige for virksomheden at sætte sig ind i. 
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Barrierer for virksomhedens salg af overskudsvarme 

I de tilfælde hvor virksomheden selv står for investering i og drift af anlægget til 

udvinding af overskudsvarmen, så har virksomheden brug for betaling fra var-

meselskabet for at kunne forrente og drive dette anlæg. Når virksomheden mod-

tager betalingen for overskudsvarmen, så er det også virksomheden som skal 

stå for at håndtere regelsættet om afgifterne. 

Hvis det derimod er varmeselskabet, der står for investering og drift af over-

skudsvarmeanlægget, så er det også varmeselskabet som håndterer afgiftsbeta-

lingerne.  

En anden fordel ved at varmeselskabet håndterer drift og investering er, at virk-

somheden ikke skal afsætte likvide midler3 til investering i udstyret. Typisk vil 

en virksomhed foretrække at bruge sine likvide midler til at udvide den del af 

forretningen som dækker virksomhedens kernekompetencer. Dette kan være en 

af grundene til, at virksomheder fravælger overskudsvarmeprojekter med selv 

ganske favorable tilbagebetalingstider. Et kommunalt fjernvarmeselskab har ad-

gang til Kommunekredit, og vil derfor kunne finansiere udstyret en del billigere 

end virksomheden selv.  

En ulempe ved at fjernvarmeselskabet står for investering og drift er, at fjern-

varmeselskabet så skal have adgang til udstyret, som typisk vil være placeret på 

virksomhedens grund.  

2.4 Konklusioner 

Det er COWIs opfattelse, at Energistyrelsens samfundsøkonomiske omkostning 

for halm som brændsel synes at være overvurderet med 0-25 kr./GJ. Det skyl-

des at der i beregningen af prisen ikke er taget højde for landmandens / halm-

indsamlerens fortjeneste ved halmproduktionen. Ressourcerenten kan beregnes 

som markedsprisen for halm an kraftværk fraregnet omkostninger til opsamling, 

lagring og transport af halmen fra landmandens mark til kraftværket. Såfremt et 

varmeprojekt baseres på halm, som i dag ikke har en alternativ udnyttelse, vil 

dette således kunne have en samfundsøkonomisk merværdi.  

COWI har korresponderet med Energistyrelsen om denne problemstilling. En 

mulig udgang herpå er, at Energistyrelsen i fremtiden indretter deres samfunds-

økonomiske omkostninger for halm sådan at eventuel fortjeneste / ressource-

renten på halm ikke indgår i den samfundsøkonomiske omkostning. Varmesel-

skaberne vil alternativt kunne forsøge sig med at fraregne fortjenesten fra den 

samfundsøkonomiske halmomkostning i deres samfundsøkonomiske analyser, 

og forsøge at bringe denne forudsætning gennem Energiklagenævnet. 

                                                
3 Begrebet "likvide midler" dækker over de penge som kan anvendes til at ud-

vide forretningen. Disse penge kan stamme fra både overskud såvel som fra lån-

tagning, fx. kassekreditter. Typisk vil virksomheder have begrænsninger i rådig-

heden over likvide midler, blandt andet fordi banker og realkreditinstitutter ofte 

betinger sig, at deres udlån til virksomheden ikke overstiger virksomhedens 

egenkapital med mere end 50-100%. 
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Overskudsvarme kan også have en samfundsøkonomisk værdi. Denne er – på 

samme måde som med halm – betinget af omkostningerne ved at "opsamle" og 

"transportere" overskudsvarmen fra der hvor den produceres, til der hvor den 

skal bruges. Disse omkostninger skal holdes op imod omkostningerne til at pro-

ducere varme med andre brændsler/teknologier.  

Overskudsvarme er afgiftsbelagt på samme måde som øvrige brændsler. Dette 

er med til at sikre, at virksomheder og fjernvarmeselskaber ikke investerer i an-

læg til overskudsvarme, som kun er fordelagtige for fjernvarmekunderne på 

grund af afgiftsfritagelsen, hvorved alle andre danskere kommer til at betale for 

de tabte afgiftsindtægter.  

Reglerne for afgifterne samt forskellige begrænsninger i brugen af overskuds-

varme er imidlertid forholdsvis komplicerede, og kan sammen med virksomhe-

dens vanskeligheder med at finansiere anlæggene betragtes som en barriere for 

udnyttelse af overskudsvarme. I nogle tilfælde er det imidlertid muligt for fjern-

varmeselskabet selv at organisere investering og drift af anlægget, og dette kan 

hjælpe til med helt eller delvist at overkomme disse barrierer. Det nye energiud-

spil arbejder med at gøre det mere attraktivt at udnytte overskudsvarme 

3 Værdien af jobskabelse 

I henhold til varmeforsyningsloven, skal kommunen ved godkendelse af projek-

ter påvise et samlet positivt samfundsøkonomisk resultat. Det forudsættes, at 

de miljømæssige hensyn er indregnet i de samfundsøkonomiske beregninger. 

Spørgsmålet er imidlertid om der gælder noget tilsvarende for beskæftigelsesef-

fekten. Den aktuelle vejledning forholder sig tøvende til problemstillingen, jf. 

vejledningen s. 19: 

› ”Det er omdiskuteret, i hvilken udstrækning der bør indregnes beskæftigel-

seseffekter i forbindelse med et projekt/tiltag. Det er dog normal praksis i 

cost-benefit analyser at se bort fra eventuelle virkninger med den begrun-

delse, at den samlede beskæftigelse på langt sigt er bestemt af andre for-

hold i økonomien (primært arbejdsmarkedets virkemåde). Betragtningen er 

således, at arbejdskraften på langt sigt alternativt ville have opnået be-

skæftigelse andetsteds, dvs. at arbejdskraft er en knap ressource på langt 

sigt. Uanset dette kan de regionale og kortsigtede beskæftigelsesmæssige 

virkninger samt de erhvervsmæssige virkninger i det hele taget være af in-

teresse.”  

Dog angives det, at de lokaløkonomiske effekter er af interesse, også i en sam-

fundsøkonomisk beregning 

3.1 Baggrund 

Som det blev vist i afsnit 2 kan uudnyttede ressourcer have en værdi, og en vig-

tig uudnyttet ressource kan være ledig arbejdskraft. I den udstrækning man kan 

påvise, at kollektive varmeprojekter kan flytte personer fra ledighed til beskæfti-

gelse, kan man argumentere for at der er tale om en samfundsøkonomisk ge-

vinst. 
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Imidlertid siger de samfundsøkonomiske vejledninger, at jobskabelse ikke bør 

indregnes som en samfundsøkonomisk værdiskabelse. Årsagerne hertil vil blive 

gennemgået i dette afsnit. 

3.2 Metode 

Vanskeligheden ved at argumentere for jobskabelse som en samfundsøkonomisk 

værdiskabelse er, at der i Danmark de sidste knapt 20 år kan siges at have væ-

ret tæt på fuld beskæftigelse. Arbejdsløsheden har ligget under 5 % de fleste af 

disse år, og der har været en betydelig benyttelse af udenlandsk arbejdskraft i 

mange brancher. 

Figur 1 Arbejdsløsheden 1979-2017, % 

Kilde: www.statistikbanken.dk 

I 1980'erne var situationen en anden med en langt højere ledighed, og man 

kunne muligvis bedre her have argumenteret for en sådan indregning. 

Vi kigger herunder på tre cases, hvor jobskabelsen sker enten på bekostning af 

job i andre sektorer; eller ved at geografisk lokal ledighed eller generel langtids-

ledighed omsættes til arbejdsmarkedstilknytning. 

3.3 Cases 

Flytning fra jobs i andre sektorer 

Hvis et projekt om grøn kollektiv varme for eksempel har brug for X chauffører 

til transport af halm, kunne disse chauffører tænkes ikke at være til rådighed for 

http://www.statistikbanken.dk/
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andet chaufførarbejde. Værdiskabelsen i transporten af halm ville så skulle fra-

trækkes værdiskabelsen fra det nu ikke udførte chaufførarbejde. I nationalregn-

skabstermer opgøres chaufførens værdiskabelse som hans aflønning. Denne må 

som udgangspunkt tænkes at være den samme, uanset om han kører med halm 

eller med anden last. Flytning af last skaber derfor ikke nogen yderligere sam-

fundsøkonomisk værdi. 

Chaufføren kan også tænkes at komme fra en stilling i en helt anden type virk-

somhed. I den udstrækning hans løn som chauffør er højere end hidtil er der i 

princippet tale om en værdiforøgelse. En sådan effekt vil i princippet kunne un-

dersøges ved efter projektets realisering at undersøge chaufførernes indkomst-

forhold før og efter projektet. En sådan undersøgelse vil dog i sagens natur ikke 

kunne anvendes før projektets realisering. 

Endelig kan man argumentere for såkaldt dynamiske effekter af chaufførjob-

bene, dvs. det faktum at kørsel med lastbiler vil medføre yderligere økonomisk 

værdiskabelse hos værksteder, brændstofhandlere og lastbilimportører. Hvis 

chaufføren kommer fra anden beskæftigelse, skal man dog fratrække tilsvarende 

dynamiske effekter fra det job chaufføren forlader. Det er overvejende sandsyn-

ligt, at disse effekter i store træk vil udligne hinanden.  

Givet de ret store metodemæssige problemer med at bestemme og dokumen-

tere dynamiske effekter, synes en sådan analyse ikke at kunne bidrage med 

særligt sikker information om eventuel værdi af at flytte arbejdstagere fra jobs i 

andre sektorer. 

Flytning fra lokal arbejdsløshed 

I den udstrækning man kan dokumentere, at de til projektet ansatte arbejdsta-

gere vil komme fra arbejdsløshed, kan man argumentere for, at der sker en 

værdiskabelse svarende til arbejdstagerens aflønning. Som det var tilfældet med 

flytning af jobs fra andre sektorer, vil man kun kunne påvise netop en sådan 

flytning efter realisering af projektet.  

3.4 Konklusion 

Det er særdeles vanskeligt at argumentere for, at jobskabelse afledt at nye kol-

lektive varmeprojekter kan indregnes som en samfundsøkonomisk værdi. Det 

skyldes først og fremmest, at der i Danmark de sidste mange år har været tæt 

på fuld beskæftigelse, og at ethvert job skabt af et varmeprojekt derfor må tæn-

kes at medføre, at et andet job vil blive ubesat. Værdiskabelsen fra jobbet i pro-

jektet skal derfor fratrækkes den mistede værdiskabelse i det ubesatte job, og 

disse to størrelser må formodes i store træk at gå ud mod hinanden. 

Hvis man kan påvise, at varmeprojektet vil flytte personer fra ledighed til be-

skæftigelse, er der i princippet en god begrundelse for at medregne aflønningen 

som en samfundsøkonomisk værdi. Problemet er imidlertid, at det er meget 

vanskeligt at foretage en sådan dokumentation. 

Samlet set vurderer COWI at det ikke er sandsynligt, at de samfundsøkonomiske 

vejledninger ændres til at jobskabelse kan indgå som en samfundsøkonomisk 

værdi.  
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4 Værdien af at erstatte energiimport 

Det er politisk vedtaget at udfase fossile brændsler, ikke bare af klimaformål, 

men blandt andet fordi dette vil bidrage danske energiforsyningssikkerheds-

mæssige mål.  

4.1 Baggrund 

Energiforsyningssikkerhed har længe indgået i den politiske diskussion om ener-

gisystemets fremtid. Imidlertid indgår værdisættelse af forsyningssikkerhed ikke 

i den samfundsøkonomiske værdisættelse af varmeprojekter. 

4.2 Metode 

Omkring erstatning af energiimport kigger vi her på 3 forhold: (1) Vil importer-

statning udgøre et interessant bidrag til at hjælpe på Danmarks handelsbalance i 

forhold til udlandet, (2) hvordan indregner man ressourcerenter for indenland-

ske og udenlandske aktører i et samfundsøkonomisk regnestykke; (3) kan man 

meningsfuldt værdisætte energisikkerhedspolitiske målsætninger til brug for 

samfundsøkonomiske analyser af varmeprojekter? 

4.3 Cases 

4.3.1 Handelsbalancen 

Det første spørgsmål man kan stille sig er, hvordan erstatning af energiimport 

kan tænkes at have indflydelse på Danmarks handelsbalance. I Figur 2 ses Dan-

marks handelsbalance i % af BNP siden 1966.  

Det ses at Danmark siden midten af 1980'erne i alle år har haft et overskud på 

handelsbalancen med udlandet. Et overskud på handelsbalancen kan tolkes såle-

des, at danske eksportvarer er mere konkurrencedygtige end det tilsvarende 

bundt af importerede varer. En anden konklusion er også, at danskerne produ-

cerer mere end de forbruger. Ubalancen mellem forbrug og produktion kan have 

en række årsager, fx. at andelen af danskere i den arbejdsdygtige alder er for-

holdsvis stor. Med en anden demografisk udvikling i retning af færre danskere i 

den arbejdsdygtige alder, så kunne man forvente et mindre overskud på han-

delsbalancen. Det er derfor ikke åbenlyst, at en yderligere forøgelse af handels-

balanceoverskuddet i sig selv skulle være en samfundsøkonomisk fordel for Dan-

mark. 

I en situation med længerevarende underskud på handelsbalancen (som kan af-

stedkomme forskellige makroøkonomiske problemstillinger fx. omkring valuta-

kursen) kunne man argumentere for, at erstatning af energiimport kunne være 

behjælpelig i forhold til den makroøkonomiske politik. Dette argument synes dog 

p.t. kun lidt relevant givet de sidste 30 års overskud på handelsbalancen. 
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Figur 2 Danmarks handelsbalance 1966-2016 (% af BNP) 

 

4.3.2 Danske og udenlandske ressourcerenter 

Man kan overveje, hvordan ressourcerenten fra en energiressource bør indgå i 

den samfundsøkonomiske værdisætning. Det viser sig, at spørgsmålet om res-

sourcerente udelukkende afgøres af, om ressourcen er ubenyttet eller ej.  

Hvis man for eksempel sammenligner dansk produceret naturgas og dansk pro-

duceret halm, så vil dansk brug af dansk produceret naturgas medføre, at res-

sourcerenten for naturgassen betales af danske forbrugere.  

Hvis naturgassen eksporteres, vil ressourcerenten blive betalt af udenlandske 

forbrugere. Så uanset om naturgassen bruges i Danmark eller i udlandet, vil eje-

ren altså blive betalt sin ressourcerente. Det centrale argument er her, at gas-

sen vil blive udvundet indtil gasfeltet er tomt, og derved vil ejeren sælge alt ud-

vundet gas, uanset om det bliver til danske eller udenlandske aftagere 

Præcis det samme argument gør sig gældende for halm. Så længe halmen op-

samles og sælges, vil ejeren blive betalt en ressourcerente, og det er i den sam-

menhæng ikke vigtigt om betalingen foretages af danskere, eller udlændinge. 
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Kun hvis ressourcen ellers ikke ville være blevet benyttet (jf. eksemplet med 

ubenyttet halm i afsnit 2.3.1), vil der være tale om en samfundsøkonomisk ge-

vinst. Oprindelsen og forbruget af ressourcen i forhold til eksport og import er 

således ikke betydende for den samfundsøkonomiske analyse. 

4.3.3 Energisikkerhedspolitiske målsætninger 

Danmark har en række energisikkerhedspolitiske målsætninger. Disse er dog 

ikke er formuleret meget skarpt, fx. i form "reduktion med X% af forbruget af 

energivare Y". Uden kvantitativt formulerede målsætninger er det ikke muligt at 

lave en bare nogenlunde sikker samfundsøkonomisk værdisætning af at skifte til 

indenlandsk producerede brændsler såsom halm eller overskudsvarme. 

Det er dog ikke det samme som, at energiforsyningssikkerhed er politisk uvig-

tigt. Når energiforsyningssikkerhed optræder som et politisk vigtigt emne, men 

ikke optræder i de samfundsøkonomiske analyser, så er der tale om et misfor-

hold mellem politikmålsætninger og rammevilkår. 

Hvis man ønsker at fremme grønne løsninger politisk via energisikkerhedspolitik, 

kunne man i stedet for argumentere for, at landspolitikerne burde vedtage mål-

sætninger for overgangen fra politisk "usikre brændsler" til forskellige indenland-

ske, grønne og mere sikre energiformer. Disse målsætninger kunne så anvendes 

som basis for en mængde årlige dispensationer fra kravet om bedst samfunds-

økonomi mellem forskellige projekter. 

4.4 Konklusion 

COWI vurderer, at det ikke er sandsynligt at erstatning af importerede brænds-

ler med dansk producerede grønne brændsler i sig selv kan bruges som et sam-

fundsøkonomisk argument. Balancen mellem eksport og import er bestemt af 

mange andre forhold, og energiimport bærer ikke nogen særlig betydning i 

denne sammenhæng. 

Man må dog også konkludere, at fraværet af energisikkerhedspolitisk værdisæt-

ning af dansk producerede brændsler i de samfundsøkonomiske analyser anty-

der, enten at energisikkerhedspolitik fejlagtigt er overset i rammevilkårene, eller 

at energisikkerhedspolitik ikke er et substantielt landspolitisk ønske. 

5 Indregning af nettoafgiftsfaktor mv. 

5.1 Baggrund 

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen kræver, at nye varmeprojek-

ter er samfundsøkonomisk fordelagtige, også set i forhold til alternativer. En del 

af den samfundsøkonomiske beregning er, at omkostningerne omregnes fra fak-

torpriser (dvs. uden moms og andre afgifter) til markedspriser. Dette gøres ved 

hjælp af den såkaldte Nettoafgiftsfaktor (NAF). 
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Forskellige interessenter har arbejdet med, at man kunne reducere NAF for ud-

valgte komponenter i den samfundsøkonomiske beregning af fordele og ulem-

per. Dette kunne føre til, at forskellige potentielle fordele ved grøn kollektiv 

varme ville blive afspejlet bedre i den samfundsøkonomiske beregning end med 

den nuværende vejledning. 

I dette afsnit ser vi nærmere på, hvilken funktion NAF har i den samfundsøkono-

miske beregning, og om det vil give mening at ændre på hvordan NAF og øvrige 

beregningsregler for afgifter anvendes til projekter om kollektiv grøn varme. 

5.2 Metode 

Nettoafgiftsfaktoren er fastsat til 1,325, og afspejler den faktor der skal skaleres 

med for at nå fra faktorpriser (ekskl. afgifter) til markedspriser (inkl. gennem-

snitligt afgiftstryk). Det gennemsnitlige afgiftstryk er 24,5%, og består af moms, 

fratrukket forskellige mindre afgiftslempelser. Afsnit 5.3 præsenterer en case i 

tabelform, som illustrerer sammenhængen mellem NAF og det gennemsnitlige 

afgiftstryk. 

En problemstilling i samfundsøkonomiske analyser af projekter, der involverer 

biomasse er, at biomasse er fritaget for brændselsafgift. Øvrige brændsler – 

heriblandt naturgas – er ikke afgiftsfritaget. Projekter, der erstatter naturgas 

med biomasse, vil derfor efterlade staten med færre afgiftsindtægter. Det mang-

lende afgiftsprovenu vil derfor enten skulle finansieres via et øget skatteniveau, 

besparelser på de offentlige udgifter eller offentlig gældsætning4. I vejlednin-

gerne er det forudsat, at det manglende afgiftsprovenu refinansieres over ind-

komstskatten.5  

Ændringer i indkomstskatten kan imidlertid give anledning til ændring i arbejds-

udbuddet, og dermed yderligere påvirkninger af statens skatte- og afgiftspro-

venu. På baggrund af forskellige beregninger om skattesystemet, vurderer Fi-

nansministeriets samfundsøkonomiske vejledning, at for hver 100 kr. man øn-

sker at få i indkomstskatteprovenu, så skal indkomstskatten hæves med hvad 

svarer til 110 kr. Hermed er den samlede opskrivning af refinansieringen NAF x 

110 %, dvs. 1,4575. Afsnit 5.3 præsenterer en case i tabelform, som illustrerer 

sammenhængen mellem tabt afgiftsprovenu og refinansiering. 

                                                
4 Man kan argumentere for, at øget offentlig gældsætning øger den økonomiske 

aktivitet og derfor kan være en fordel. Erfaringer fra 1970'erne viser dog, at 

permanent gældsætning tenderer til øget inflation, lavere opsparing og i sidste 

ende arbejdsløshed og lavere vækst. Siden varmeprojekter har lang levetid vil 

afgiftstabet medføre en større gældsætning. Af denne grund medtages offentlig 

gældsætning ikke som en refinansieringsmulighed i de samfundsøkonomiske 

vejledninger.  
5 Tidligere udgaver af vejledningerne har været mindre eksplicitte omkring refi-

nansieringskilden, hvilket medførte, at forskellige typer af projekter kunne blive 

fordelagtige eller ufordelagtige alt efter hvilken refinansieringskilde analytikeren 

forudsatte. 
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5.3 Cases 

I Tabel 2 ses sammenhængen mellem NAF og afgiftstrykket. Det er dog værd at 

bemærke, at omkostningerne i faktorpriser skal NAF'es, uanset om der er tale 

om grønne eller mindre grønne anlæg. Så hvis omkostningsforskellen før NAF er 

20% mellem to projekter, ja så er de også 20% efter opskalering med NAF, så 

længe der ikke er effekter fra ændrede afgiftsindtægter i spil. 

Tabel 2 Sammenhæng mellem NAF og afgiftstryk 

Emne Værdi 

Omkostning i faktorpriser 100,0 

Opskalering med NAF 132,5 

Gennemsnitligt afgiftstryk 1 - 100 / 132,5 = 24,5 % 

 

Når provenuet fra skatter og afgifter ændrer sig, så har det dog en anderledes 

betydning for det samfundsøkonomiske regnestykke, som illustreret i Tabel 3. 

Her vises et projekt som ændrer statens afgiftsprovenu med 100 kr., som følge 

af, at der skiftes til et afgiftsfritaget brændsel. Det er selvfølgelig en relativ ge-

vinst på 100 kr. for projektets kunder, men statskassen vil så tilsvarende 

mangle 100 kr.  

Tabel 3 Sammenhæng mellem ændret afgiftsprovenu og samfundsøkonomi 

Emne Projekt 

kunder 

Øvrige 

danskere 

Stats- 

kassen 

Ændret afgiftsprovenu (markedspris) + 100  - 100 

Moms fra projektkunder   + 24,5 

Indkomstskat (afgiftstab x NAF x 1,1) - * - 110 + 110 

Tabt moms fra indkomstskat - *  -24,5 

Reduceret arbejdsudbud (10% x skat) - *  - 10 

Total (markedspris) + 100 * - 110 0 

Note: * markerer, at projektets kunder også vil betale en andel af den ekstra 

indkomstskat og deraf følgende effekter. Fordi fjernvarmeområdet er meget lille 

i forhold til resten af Danmark, er andelen og dens værdi det også. Tallet er der-

for ikke angivet i tabellen. 

De 100 kr. som projektkunderne "tjener" på afgiftsfritagelsen genererer en mer-

indtægt til statskassen i afgifter af forbruget knyttet til de 100 kr., sådan at net-

totabet kun er 75,5 kr. Den nødvendige indkomstskat på "øvrige danskere" til at 

kompensere statskassen herfor er NAF x 110 % x 75,5 kr., i alt 110 kr. Af disse 

tabes så 10 kr. via reduceret arbejdsudbud og 24,5 kr. via reducerede momsind-
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tægter. Herved er der igen balance i statskassen. Afgiftsfritagelsen i sig selv gi-

ver således anledning til et samlet samfundsøkonomisk tab for alle danske for-

brugere på 10 kr. 

Beregningen viser, at selvom det kan være privatøkonomisk attraktivt for pro-

jektets kunder at overgå til et afgiftsfritaget brændsel, så skal de tabte afgifter 

indhentes hos de øvrige danskere, og den samfundsøkonomiske metode indreg-

ner bl.a. via NAF'en disse forhold. NAF er således en metode til at holde rede på 

tabte og vundne afgifter. Herved sikres, at en privatøkonomisk gevinst for pro-

jektets kunder balanceres op imod tab for de øvrige danskere, i den udstræk-

ning afgiftssystemet påvirker privatøkonomien for projektets kunder og de øv-

rige danskere.  

5.4 Konklusion 

Den økonomiske metode bag NAF er forholdsvis solid og reflekterer forventelige 

pengestrømme mellem projektets kunder, statskassen og øvrige danskere. Bru-

gen af NAF i de samfundsøkonomiske beregninger sikrer, at projekternes fordele 

og ulemper gennem afgiftssystemet udregnes for alle danskere og ikke kun pro-

jektets kunder. 

Fordi NAF er et effektivt redskab til beskrivelse af disse pengestrømme, er det 

ret tvivlsomt om forslag omkring reduceret NAF for udvalgte brændsler / tekno-

logier vil vinde gehør blandt fagøkonomer i centraladministrationen. 

6 Opsummering om rammevilkårene 

Samlet set er det COWIs vurdering, at rammevilkårene for kollektiv grøn varme 

kan forbedres.  

Særligt den samfundsøkonomiske omkostning for halm bør sænkes, fordi den 

nuværende omkostning ikke fraregner ressourcerenten ved halmen. Det er lige-

ledes bemærkelsesværdigt, at energiforsyningssikkerhed – på trods af at være 

et udtalt politisk mål – slet ikke håndteres i samfundsøkonomiske analyser af 

kollektiv grøn varme. Det kan være vanskeligt at beregne en objektiv værdi af 

forsyningssikkerhed, men andre mekanismer kunne også håndtere dette. 

Hvad angår eksplicit samfundsøkonomisk værdiskabelse af job, samt differentie-

rede satser for NAF, er det COWIs opfattelse, at disse forslag er noget vanskeli-

gere at bringe igennem en politisk proces med det formål at bedre rammevilkå-

rene for grøn kollektiv varme. 
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Tabel 4 Opsummering af overvejelser om rammevilkår 

Problemstilling Mulighed for justering i rammevilkår 

Er SØK halmpris 

for høj? 

Sandsynlig nedjustering af SØK halmpris 

Er SØK ubjærget 

biomassepris for 

høj? 

Mulig nedjustering, kommer meget an på bjærgningsom-

kostninger 

Giver jobska-

belse SØK 

værdi? 

Usandsynligt at jobskabelse kan inddrages. Kun delvist og i 

"problem-områder". Kun følsomhedsanalyse. 

Giver reduktion 

af energiimport 

SØK værdi? 

Helt usandsynligt at værdi af eksport / importerstatning 

kan inddrages. Det er 30-40 år siden DK havde problemer 

med handelsbalance 

Afgifter hindrer 

overskuds-

varme? 

Sandsynligvis ændringer i forbindelse med Energiaftale 

2018. Afgifterne på overskudsvarme vil formentlig stadig 

afspejle en eller anden form for økonomisk ligestilling med 

andre brændsler 

Kan FV selskabet 

selv investere på 

virksomheden? 

Sandsynligvis. Løser en række problemer for virksomheden 

i nogle tilfælde. Kan dog skabe andre problemer 

Kan man punkt-

vis nedsætte 

NAF? 

Ret usandsynligt at NAF differentieres. NAF bygger på ret 

solid økonomisk teori og fornuftig logik og giver god indsigt 

i konsekvenser om pengestrømme i afgiftssystemet 

Energiforsy-

ningssikkerhed 

Uvist. Fraværet af energiforsyningssikkerhedsmæssig 

værdisætning i de samfundsøkonomiske vejledninger anty-

der at forsyningssikkerhed enten ikke anses som reelt vig-

tigt, eller at emnet er overset i udarbejdelsen af vejlednin-

gerne. 

Kan rammevilkår 

forbedres? 

Muligvis. Problemet er dog snarere politisk vilje (=vilje til 

meromkostning) end samfundsøkonomisk metode. Lidt 

kreativitet og vilje til at udfordre kan dog godt åbne døre 

hist og her. 

  


