
 

 

Side 1/2 

Ministeren 

 

 
Dato 

28. januar 2019 

 
J nr. 2018-3247 

 

 

Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet 

Stormgade 2-6 

1470 København K 

 

T:  +45 3392 2800 

E:  efkm@efkm.dk 

 

www.efkm.dk   

 

Energi- Forsynings- og Klimaudvalget  

Christiansborg  

1240 København K 

Energi- Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 10. oktober 2018 stillet mig føl-

gende spørgsmål 13 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL). 

Spørgsmål 13 

Vil ministeren oplyse den forventede udledning af drivhusgasser i hvert år fra 2019 

til 2030 henholdsvis med indregning af energiaftalens tiltag og med indregning af 

både energiaftalens tiltag og regeringens klima- og luftudspil? 

Svar 

Udgangspunktet for den ønskede vurdering er Energistyrelsens Basisfremskrivning 

fra 2018 (BF18), der tegner et billede af de forventede drivhusgasudledninger frem 

mod 2030. Både reduktionseffekten af energiaftalen og klimaudspillet er estimeret 

gennem såkaldte partielle beregninger, hvor man ser på den isolerede effekt af de 

enkelte initiativer. Opgørelsen af de samlede udledninger skal således ses med det 

forbehold, at effektvurderingen ikke tager højde for eventuelle samspil mellem initi-

ativerne.  

 

For både BF18, effekten af energiaftalen og visse elementer i klimaudspillet er der 

tale om, at der har været to forløb med et spænd, der er bestemt af en specifik 

usikkerhed. For overskuelighedens skyld er alle forløb og effekter i Tabel 1 vist som 

et gennemsnit i mellem de to forløb. 
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Tabel 1 

Forventede drivhusgasudledninger i basisfremskrivningen, inkl. effekten af hhv. energiaftalen og 

klimaudspillet, mio. ton CO2-ækv. 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

BF18 45,1 43,6 43,2 43,8 45,4 46,0 46,4 47,1 48,7 49,8 50,8 51,4 

BF18 + 
energiaftale 45,1 43,6 42,9 43,0 44,1 44,2 44,1 42,9 42,7 42,8 41,8 40,9 

BF18 + 
energiaftale 
+ klimaud-
spil 

45,1 43,6 42,6 42,6 43,6 43,7 43,4 42,1 41,7 41,6 40,2 39,0 

 

 

Anm.: Både BF18-forløb, effektvurderingen af energiaftalen inkl. VE-reserve og klimaudspillet inkl. 

mål for busser og personbiler er beregnet som to forløb defineret af specifikke usikkerheder. 

I denne tabel er der for hver element taget et gennemsnitligt forløb for overskueligheden 

skyld. Drivhusgasudledningerne fra størstedelen af energisektoren i Danmark er omfattet af 

EU’s kvotehandelssystem (kvotesektoren). Danmark har ikke særskilte reduktionsmål i 
kvotesektoren.  

Kilde: Basisfremskrivningen 2018, EFKM 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Lars Chr. Lilleholt 


