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Udvalget stillede den 3. november 2017 et spørgsmål, nr. 32, alm. del, vedrørende 

Viking Link forbindelsen til England, som jeg besvarede den 30. november 2017. 

Hele besvarelsen kan findes på følgende link: 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/efk/spm/32/svar/1447733/1826105/index.ht

m  

 

Spørgsmålet bestod af en række under-spørgsmål a-m. I svaret på underspørgs-

mål k skrev jeg blandt andet: ”Der er i forbindelse med behandling af ansøgningen 

ikke regnet på CO2-udledningen i EU. CO2 indgår i beregningerne ved en kvotepris. 

Erstatningen for reduktionen i den britiske elproduktion vil fortsat være produktion 

inden for EU’s kvotesystem.” 
 

Energistyrelsen har den 8. oktober 2018 oplyst mig, at de er blevet opmærksomme 

på en mail af 27. april 2017, sendt fra Energinet til Energistyrelsen, der indeholder 

beregninger af CO2-effekten af Viking Link og Vestkystforbindelsen. Mailen er ikke 

tilgået mig eller departementet og jeg har ikke haft kendskab til disse beregninger, 

da jeg svarede på spørgsmål 32 i november 2017.  

 

Det fremgår af Energinets mail af 27. april 2017 til Energistyrelsen, at CO2-

udledningen forventedes at stige med 2,43 mio. tons i 2030 og 2,45 mio. tons, hvis 

forbindelsen blev etableret i 2020. Tallene var beregnet af Energinet på BID-

modellen og gjaldt samlet for hele det modellerede område (18 af 28 EU-lande plus 

Norge og Schweiz). 

 

Energistyrelsen foretog i juni 2018 en analyse af CO2-effekten af Viking Link som 

led i mit svar på et konkret samrådsspørgsmål, der lød: ”Vil ministeren redegøre for 

den forventede påvirkning af CO2-udledningen som følge af Viking Link på euro-

pæisk niveau henholdsvis frem mod 2030 og i perioden fra 2030 til 2040?”. Energi-

styrelsens analyse er efter forespørgsel oversendt til udvalget som svar på 

spørgsmål 325, alm. del, af 14. september 2018. Energistyrelsens beregninger 

viser et fald i CO2-udledningen på 0,1-0,5 mio. tons CO2 i 2030. Beregningerne er 

gennemført på Energistyrelsens beregningsmodel (Ramses) med forudsætninger 

fra Basisfremskrivning 2018 samt en variant heraf med højere CO2-pris. Beregnin-

gerne dækker geografisk 21 af 28 EU-lande samt Norge og Schweiz. 
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De forskellige resultater skyldes, at der er tale om forskellige modeller, og at Ener-

gistyrelsens beregninger er baseret på opdaterede forudsætninger. 

 

Afslutningsvist bemærkes, at CO2-udledningen ikke har været en faktor i godken-

delsen af Viking Link-projektet efter Lov om Energinet, § 4. CO2-effekter af Viking 

Link reguleres inden for EU’s kvotehandelssystem. Som nævnt i svar på EFK 

spørgsmål 32 er CO2 indgået ved en pris i beregninger af business casen for Vi-

king Link. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


