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18. Energi og klima 
 

Energi og klima 

Energi anvendes til langt de fleste former for økono-
misk aktivitet. Omkostninger til energi har betydning 
for vækst og konkurrenceevnen og påvirkes af ener-
gipriserne og virksomhedernes energieffektivitet. 
Energipriserne har særligt betydning for energiinten-
sive virksomheders konkurrenceevne. 

Danske virksomheder har en høj energieffektivitet, 
hvilket styrker konkurrenceevnen og gør danske virk-
somheder mindre sårbare over for prisstigninger på 
energi. Omvendt har de seneste prisfald på olie og 
gas gjort energieffektivitet relativt mindre vigtig for 
konkurrenceevnen. 

Energieffektiviseringer og vedvarende energi er sam-
tidig vigtige for at reducere klimapåvirkninger fra ud-
ledningen af drivhusgasser. 

Energipriser 
Prisen på fossile brændsler har svinget kraftigt de 
seneste år. Olieprisen er siden 2012 faldet i forhold til 
udviklingen i løn og engrospriserne under ét og ligger 
lidt over niveauet i årene op til finanskrisen i 2008. 
Siden 1990 er olieprisen steget betydeligt mere end 
både engrospriser og løn på trods af de seneste års 
prisfald, se figur 18.1. 

Figur 18.1 Oliepris relativ til løn- og prisudvik-
ling, 1990-2014 

 
Anm.: Indekseret råoliepris i DKK deflateret med hhv. lønsum pr. arbejds-
time og engrospriser i Danmark. 
Kilde: BP og Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

 
Den faldende oliepris kan isoleret set øge væksten i 
Danmark og resten af verden. Det kan blandt andet 
ske ved, at virksomhedernes omkostninger falder og 
forbrugerne får et højere rådighedsbeløb. 

Gasprisen i Danmark for industrielle forbrugere med 
et stort gasforbrug ligger under OECD-gennemsnittet. 

Den rene gaspris inkl. levering er blandt de laveste i 
OECD, men modvirkes i et vist omfang af relativt høje 
gasafgifter, se figur 18.2. 

Afgiften på energi anvendt til proces blev fra 1. januar 
2014 sat ned til EU's minimumsafgift. Afgiften på gas 
for virksomheder afspejler således gas anvendt til 
andre formål end proces, blandt andet rumvarme. 

Figur 18.2 Gaspriser for store industrielle for-
brugere, 2015 

Anm.: Gaspriserne er forbrugspriser fra 1. halvår 2015 og opgjort for 
virksomheder med et forbrug mellem 100.000-1.000.000 GJ årligt. Gaspri-
sen er inkl. leveringsomkostninger. "Afgifter" er efter godtgørelse af moms 
og afgifter. Opgørelsen dækker over gas anvendt til proces, rumvarme mv. 
Kilde: Eurostat. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

 
Danske virksomheder med et mindre gasforbrug 
betaler en højere gaspris end OECD-gennemsnittet. 
Afgiftssatserne på gas er ens på tværs af virksomhe-
der i Danmark. På trods heraf betaler virksomheder 
med et mindre gasforbrug en højere gennemsnitlig 
afgiftssats end virksomheder med et stort gasforbrug 
grundet forskelle i anvendelsen af gas, se Factbook. 

Siden midten af 00'erne er prisen på gas steget i 
Europa og Asien men faldet i USA. De seneste års 
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prisfald i EU og stigninger i USA har dog reduceret 
prisforskellen. Gasprisen i Europa er således godt 
dobbelt så høj som i USA, hvilket har forværret Euro-
pas konkurrenceevne over for USA, se Factbook. 

Elprisen for industrielle forbrugere med et stort el-
forbrug ligger på niveau med OECD-gennemsnittet. 
Den rene elpris inkl. levering er blandt de laveste i 
EU, men modvirkes af høje netværksomkostninger, 
som er inklusive PSO, se figur 18.3. 

Figur 18.3 Elpriser for store industrielle forbruge-
re, 2014 

Anm.: Elpriserne er forbrugspriser fra 2. halvår 2014 og opgjort for virk-
somheder med et forbrug mellem 20-70 GWh årligt. "Afgifter" er opgjort 
efter godtgørelse af moms og afgifter. "Netværksomkostninger" indeholder 
PSO for Danmark. For andre land, fx Tyskland, kan PSO indgå i "Afgifter".
Opgørelsen dækker over forbrug anvendt til proces, rumvarme mv. 
Kilde: Eurostat og Energistyrelsen. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

 
Virksomheder med et mindre elforbrug betaler der-
imod en væsentlig lavere elpris end OECD-
gennemsnittet på trods af høje netværksomkostnin-
ger, se Factbook. 

Den høje netværksomkostning skyldes blandt andet 
den høje PSO-betaling, som finansierer omstillingen 
til grøn el. 

Prisen på biomasse er steget de seneste år. Særligt 
prisen på træpiller er steget og ligger godt to gange 
højere end i midten af 00'erne. Også prisen på skov-
flis og biogas har oplevet en stigning, se figur 18.4. 

Figur 18.4 Udviklingen i prisen på biomasse for 
energiforsyningssektoren, 1990-2013 

 
Anm.: Faste priser. Priserne afspejler kun biomasse anvendt i energiforsy-
ningssektoren. Priserne er beregnet på baggrund af energiforsyningens 
samlede omkostninger og energiforbrug af de forskellige typer biomasse. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

 
Biomasse står for en stadig større andel af brændsler 
anvendt i kraftvarmeproduktionen og fremmes blandt 
andet gennem afgiftslempelser. Udviklingen i biomas-
sepriserne får dermed en større betydning for el- og 
varmeprisen. 

Energiomkostninger 
Omkostninger til energi varierer meget på tværs af 
brancher som følge af forskelle i typen og mængden 
af anvendt energi. 

Figur 18.5 Energi- og lønomkostninger som 
andel af produktionsværdi, 2013 

 
Anm.: Eksklusive olieraffinaderier og offentlig service. Energiomkostninger 
er inkl. tilskud, afgifter og afgiftslempelser. Egenaflønning til selvstændige 
er ikke medregnet, hvilket særligt spiller en rolle i landbruget. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 
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Transportsektoren har den største energiomkostning i 
forhold til produktionsværdien, svarende til godt 13 
pct., se figur 18.5. 

Energiomkostningen varierer imidlertid på tværs af 
underbrancher og på tværs af virksomheder inden for 
de enkelte underbrancher. Energiomkostninger kan 
således være en konkurrenceparameter for den en-
kelte virksomhed men ikke for branchen som helhed. 

Energiintensitet 
Energiintensitet er et mål for, hvor stort energiforbru-
get er i forhold til værditilvæksten. Danmark har de 
seneste årtier reduceret energiintensitet mere end 
OECD-gennemsnittet, se figur 18.6. 

Figur 18.6 Energiintensitet i Danmark og OECD,
1980-2014 

 
Anm.: Energiintensitet målt som bruttoenergiforbrug i forhold til BNP i faste 
priser. Data for 2014 er foreløbige. 
Kilde: OECD, World Indicators og Energistyrelsen. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

 
Udviklingen har betydet, at Danmark nu har en af de 
laveste energiintensiteter, hvilket isoleret set kan give 
Danmark en konkurrencefordel ved stigende energi-
priser. De seneste prisfald på gas, kul og særligt olie 
har imidlertid gjort energieffektivitet mindre vigtig for 
konkurrenceevnen. 

Faldet i energiintensiteten skyldes blandt andet ener-
gipolitikken, samproduktion af kraftvarme og energief-
fektiviseringer i erhvervslivet og husholdninger. Æn-
dringer i erhvervssammensætningen, herunder be-
vægelsen fra industri over mod serviceerhverv, har 
også haft en betydning. 

Den faldende energiintensitet i Danmark dækker hertil 
over en forskellig udvikling i de enkelte brancher. 
Fremstillingserhverv har mere end halveret deres 
energiintensitet siden 1990, mens bygge og anlæg 
har oplevet en mindre stigning, se Factbook. 

Energiforbrug 
Energiforbruget i Danmark er siden 2007 faldet efter 
at have ligget nogenlunde stabilt de seneste årtier. 
Faldet i energiforbruget er en konsekvens af den 
økonomiske krise og dækker hovedsageligt over et 
fald i produktionserhvervenes energiforbrug, se Fact-
book. 

Forbrugsandelen af energityper i Danmark er også 
ændret. Vedvarende energi står for en stadig større 
andel af det danske energiforbrug og udgør godt 28 
pct. i 2014 mod 11 pct. i år 2000. Vedvarende energi-
kilder har særligt reduceret olies andel af energifor-
bruget, men også andelen af kul og naturgas, se 
Factbook. 

Figur 18.7 Vedvarende energi som andel af 
energiforbruget, 2014 

Anm.: Vedvarende energi som andel af bruttoenergiforbrug korrigeret for 
nettoeksport af el. Danske skibe og flys forbrug af energi købt i udlandet 
(bunkering) er ikke medtaget. 
Kilde: OECD. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

 
Andelen af vedvarende energi i Danmark er mere end 
dobbelt så stor som for OECD-gennemsnittet. Bio-
masse udgør den største andel af vedvarende energi 
i både Danmark og OECD, se figur 18.7. 
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Lande, der har en højere andel vedvarende energi 
end Danmark, har i betydelig grad adgang til naturlige 
vedvarende energikilder med en lav omkostning som 
blandt andet vandkraft og geotermi. 

Den danske udbygning af vedvarende energi frem-
mes gennem tilskud til producenterne, som finansie-
res gennem PSO-tariffen på forbrug af elektricitet. Fra 
1. januar 2015 finansieres en del af PSO-støtten også 
over de generelle skatteopkrævninger. 

PSO-udgiften er steget kraftigt de seneste år og ud-
gør godt 7 mia. kr. i 2014. Udgiften til støtte af vedva-
rende energi udgør knap 5 mia. kr. og dækker hoved-
sageligt over støtte til vindkraft. Øvrige udgifter udgør 
godt 2 mia. kr. og dækker blandt andet over støtte til 
decentrale kraftvarmeværker, se figur 18.8. 

Figur 18.8 PSO-støtte, 2005-2014 

 
Anm.: Løbende priser. PSO-støtten til vedvarende energi betales af 
forbrugerne via elregningen. Fra 1. januar 2015 finansieres en del af PSO-
støtten også over de generelle skatteopkrævninger. 
Kilde: Energinet.dk. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

Stigningen i PSO-udgiften skyldes blandt andet, at 
prisen på el er faldet samt udbygningen af vedvaren-
de energi. 

PSO-opkrævningen over elregningen blev fra 1. janu-
ar 2015 lempet med ca. 3 øre pr. kWh stigende til ca. 
5 øre i 2020. Frem mod 2020 lempes PSO-
opkrævningen for erhvervslivet med knap 8 mia. kr. 
For husholdninger modsvares lempelsen i PSO af en 
tilsvarende forhøjelse i elafgiften. 

Klima 
Udledningen af drivhusgasser kan på sigt påvirke 
væksten gennem klimaforandringer, blandt andet 
gennem mindre udbytte fra fødevareproduktionen 
eller gennem uproduktive investeringer i klimaværn. 

Udledningen af drivhusgasser lokalt har betydning for 
klimaet globalt. Udfordringerne med at bekæmpe de 
globale klimaforandringer løses derfor bedst gennem 
en fælles, international indsats frem for en national 
indsats. 

Set i forhold til BNP er Danmarks udledning af driv-
husgasser faldet med 45 pct. siden 1990, se figur 
18.9. 

Figur 18.9 Udvikling i udledning af drivhusgas-
ser som andel af BNP, 1990-2012 

 
Anm.: BNP er i faste priser (USD). Data for 2012 er foreløbige. Valg af 
basisår har stor betydning for udviklingen i udledning af drivhusgasser, når 
der ikke korrigeres for nettoimport af el. 1990 var præget af en høj netto-
import af el, hvilket kan underdrive den faktiske danske reduktion af 
drivhusgasser i forhold til OECD. 
Kilde: OECD og UNFCCC. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_18. 

 
Udviklingen dækker over, at Danmarks udledning af 
drivhusgasser har været jævnt faldende siden slut 
1990'erne trods en vedvarende stigning i BNP. Sam-
me udvikling ses i OECD-landene under ét. Dan-
marks udledning af drivhusgasser ligger i 2012 på 56 
mio. tons CO2-ækvivalent, når der korrigeres for net-
toimport af energi. Udviklingen skyldes især et fald i 
udledningen af drivhusgassen CO2, se Factbook. 
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