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MILJØstyrelsen 15. juli 2003
(opdateret 9. august 2005)

Stab & Strategi - miljøøkonomi LIS/CKD/1

Samfundsøkonomiske analyser: Problemstillinger og diskussioner

1. Indledning

Formålet med dette notat er at skabe overblik over, hvilke problemstillinger der diskuteres i
forbindelse med samfundsøkonomiske analyser, hvilke uenigheder der eksisterer, hvad de
enkelte aktører (nationalt som internationalt) gør samt at gøre rede for Miljøstyrelsens
holdning. Der indledes med en beskrivelse af de forskellige typer af samfundsøkonomiske
analyser samt fordele og begrænsninger ved disse.

2. Forskellige former for samfundsøkonomiske analyser

Sigtet med samfundsøkonomiske analyser er at vurdere, om konkrete initiativer er
samfundsøkonomisk fordelagtige, når der tages højde for samtlige miljøeffekter og
omkostninger.

En samfundsøkonomisk analyse vil ofte bestå i sammenligninger af flere alternativer. Typisk
sammenlignes den nuværende indsats - referencesituationen – med flere forskellige
alternative måder at gennemføre et miljøtiltag på.

En samfundsøkonomisk analyse kan bestå af tre forskellige typer af økonomiske analyser, jf.
boks 1.
• I en budgetøkonomisk analyse beregnes de direkte økonomiske effekter af et konkret

tiltag, dvs. omkostninger og indtægter opgøres for hver enkelt af de berørte parter, fx for
stat, kommuner, virksomheder og husholdninger. Herved belyses fordelingseffekterne.
Budgetøkonomiske analyser skal altid gennemføres ved fremsættelse af lovforslag,
bekendtgørelser m.v.

• I den velfærdsøkonomiske analyse opgøres nettofordelen for samfundet ved et givet tiltag.
De samlede velfærdsmæsige gevinster og tab opgøres for samfundet under ét, og i det
omfang, det er muligt, opgøres værdien af miljøeffekterne i kroner og ører også.

• I den nationaløkonomiske analyse beregnes de makroøkonomiske effekter (såvel direkte
som afledte effekter) for hele samfundet, fx virkning på betalingsbalance, beskæftigelse
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etc. Nationaløkonomiske analyser er primært relevante i forbindelse med større indgreb.
Den nationaløkonomiske analyse kræver typisk brug af makroøkonomiske  modeller.

Boks 1. Forskellige typer af samfundsøkonomiske analyser.
Budgetøkonomisk analyse Velfærdsøkonomisk analyse Nationaløkonomisk analyse

Opgørelse af
omkostninger
og
miljøeffekter

Direkte nettoomkostninger
fordelt på de enkelte
parter.
Miljøeffekter indgår ikke.

Direkte og indirekte
velfærdsmæssige
konsekvenser (dvs. gevinster
og tab) for hele samfundet
under ét.
Mest velegnet ved marginale
tiltag.
CBA: Alle miljøeffekter
værdisættes.
CEA: Den betragtede
miljøeffekt værdisættes ikke
(men opgøres i fysiske
enheder), alle andre
miljøeffekter værdisættes

Direkte og afledte
økonomiske effekter for hele
samfundet under ét. Bruges
ved større indgreb.
Miljøeffekter i fysiske
enheder.

Priser Priser, der er relevante for
den enkelte, dvs. inkl.
afgifter, der betales, og
ekskl. afgifter, der
refunderes.

Markedspriser1. Markedspriser.

Indenfor den velfærdsøkonomiske analyse findes der to hovedformer.

Ved en analyse af omkostningeffektivitet (costeffectiveness-analyse, CEA) opgøres
omkostningerne ved et konkret miljøtiltag (i kroner og ører), mens den betragtede  miljøeffekt
opgøres i fysiske enheder. Øvrige miljømæssige sideeffekter forsøges værdisat. Opgørelsen af
de velfærdsøkonomiske omkostninger kræver altså prissætning af alle andre
miljøkonsekvenser end den betragtede.

En analyse af omkostningseffektivitet  kan fx opgøre omkostninger pr. kg fjernet kvælstof
eller CO2 for forskellige miljøtiltag. Denne form for analyse er især velegnet, hvis man skal
nå en given miljømålsætning (fx reducere udledning af kvælstof med et bestemt antal tons) og
gerne vil sammenligne omkostningerne ved forskellige måder at nå målsætningen.

Man kan også gå skridtet videre og værdisætte alle miljøeffekterne. Det vil sige, at alle
omkostninger og alle miljøeffekter opgøres i kroner og ører. Herved kan man direkte
                                                
1 Teknisk bruges beregningspriser, der afspejler befolkningens marginale nytte af forskellige goder og
fastsættes med udgangspunkt i markedspriser/marginale betalingsvilje.
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sammenligne omkostninger ved et miljøtiltag med de miljøeffekter, som det medfører. Dette
betegnes en cost-benefit analyse (CBA). Ved denne form for analyse fås et udtryk for, hvad
samfundet får for pengene. Cost-benefit analyser er velegnede til prioritering mellem
alternative målsætninger og på tværs af forskellige tiltag – indenfor miljøområdet såvel som
mellem sektorområder.

Den samfundsøkonomiske analyse anvender som udgangspunkt en national afgrænsning.
Dette indebærer, at det er den danske befolknings præferencer, der udgør
vurderingsgrundlaget, og det er miljøeffekterne i Danmark, der indgår. Dette kan undertiden
harmonere dårligt med et internationalt eller globalt perspektiv for miljøpolitikken, jf. afsnit
4.1.

3. Fordele og begrænsninger ved samfundsøkonomiske analyser

Samfundsøkonomiske analyser yder et vigtigt bidrag til det politiske beslutningsgrundlag.
Men de skal naturligvis ikke anvendes ukritisk. Det er bl.a. vigtigt at kende til
analyseresultaternes robusthed overfor ændringer i nøgleparametre. En god
samfundsøkonomisk analyse vil således indeholde analyser af effekten af ændringer i centrale
forudsætninger (følsomhedsanalyser). Boks 2 indeholder en oversigt over fordele og
begrænsninger ved samfundsøkonomiske analyser.

Boks 2. Fordele og begrænsninger ved samfundsøkonomiske analyser
Fordele ved samfundsøkonomiske analyser:
• Forbedrer beslutningsgrundlaget, når der skal prioriteres.
• Beslutningsgrundlaget hviler på faglighed.
• Giver mulighed for at prioritere mellem flere alternative løsninger.
• Overblik over størrelsesforskelle mellem fx omkostninger og miljøeffekter.
• De miljømæssige og økonomiske konsekvenser for samfundet bliver mere synlige. En god analyse

er karakteriseret ved en åben og gennemsigtig proces.
• Kan afsløre fordele og ulemper, som man ikke umiddelbart var opmærksom på før.
• Tvinger os til at tænke systematisk i større sammenhænge. Ofte overses fx sparede udgifter og

mistede indtægter, når der tales om regnskaber for miljøindsatsen.
• Afdækker vindere og tabere, dvs. belyser såvel de økonomiske fordele som ulemper for alle de

berørte parter (såsom sektorer eller indkomstgrupper). Kan dermed være ”det tavse flertals”
talerør.

• Systematisk tilgang – alle velfærdsrelaterede konsekvenser opgøres

Begrænsninger ved samfundsøkonomiske analyser:
• Ofte ikke muligt at kvantificere alle effekter.
• Værdisætning af miljøeffekter kan være vanskelig og er en stor faglig udfordring.
• National afgrænsning ofte uhensigtsmæssig i forhold til den politiske virkelighed.
• Inddrager ikke alle politiske hensyn.
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Det er også væsentligt at gøre sig klart, hvad den samfundsøkonomiske analyse ikke giver
svar på. Etiske eller geografiske forhold belyses således ikke indenfor rammerne af den
samfundsøkonomiske analyse. Men samfundsøkonomiske analyser gør det muligt at foretage
en bevidst prioritering af miljøindsatsen i forhold til andre hensyn.

Udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser kræver et tæt samarbejde mellem økonomer
og folk med teknisk og med naturvidenskabelig baggrund (miljøteknikere). Et væsentligt
udgangspunkt for at gennemføre en solid samfundsøkonomisk analyse er derfor, at økonomer
og miljøteknikere taler det samme sprog. Samfundsøkonomiske analyser handler ikke kun
om, at miljøfolk skal lære at tænke mere i kroner og ører. Det er også et spørgsmål om, at
økonomi- og finansfolk skal tænke mere på miljø.

Ligeledes er det vigtigt at få inddraget involverede interessenter/parter. De skal ofte levere
data til analyserne. Medejerskab og medansvar for analyserne er med til at sikre kvalificerede
analyser.

4. Aktuelle problemstillinger i forhold til anvendelse af den velfærdsøkonomiske metode

Der er generelt enighed i statsadministrationen om, at det er relevant at anvende alle tre typer
af samfundsøkonomiske analyser: budget-, velfærds- og nationaløkonomisk analyse. I
forbindelse med IMV’s rapporter, hvor der er gjort brug af cost-benefit analyser, har der dog
aktuelt været rettet særlig opmærksomhed mod den velfærdsøkonomiske metodes fordele og
begrænsninger.

Der er udarbejdet tre vejledninger i udførelse af samfundsøkonomiske analyser:
Miljøministeriets vejledning2, Finansministeriets3 og Trafikministeriets4. Der er visse
forskelle mellem dem, som vil blive beskrevet i det følgende. Trafikministeriets vejledning
bygger i høj grad på Finansministeriets metode.

Stort set alle aktører i Danmark, der udfører samfundsøkonomiske analyser, anvender
markedsprismetoden, foretager diskontering, søger at prissætte miljøeffekter etc.
Uenighederne går mere på enkelt-elementer i den metodiske tilgang og om hvilke data, det er
rigtigt at bruge i analyserne.

                                                
2 ”Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter”, Miljøministeriet, 2000
3 ”Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger”, Finansministeriet, 1999
4 ”Manual for samfundsøkonomisk analyse – anvendt metode og praksis på transportområdet”, Trafikministeriet
2003.
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Den manglende konsensus om metoden drejer sig om faktorer som rentesatsens størrelse,
hvilke priser på miljøeffekter, der skal anvendes, om allerede afholdte investeringer skal
medtages m.m.   For så vidt angår datasiden, er problemstillingen væsentligst, hvordan man
skal behandle input (som fx miljø- og sundhedseffekter), som ikke omsættes på et marked.

I det følgende behandles de enkelte metodiske problemstillinger. De metodiske
problemstillinger illustreres med eksempler, hvor det er muligt og relevant. Der afsluttes med
en oversigt over, hvorledes de enkelte elementer behandles af aktørerne i Danmark og i
udlandet.

Boks 3. Beskrivelse af to miljøprojekter, der anvendes som eksempler.

I det følgende beskrives to eksempler på miljøprojekter, der har været underkastet en
samfundsøkonomisk cost-benefit analyse. Eksemplerne bruges til at belyse betydningen af de
metodemæssige diskusioner, der beskrives i notatet.

Eksempel 1: Genanvendelse af affald
Samfundsøkonomisk analyse af forbrænding kontra genanvendelse af organisk dagrenovation. I
analysen undersøges omkostningerne og fordele, herunder indsamlingsomkostninger,
behandlingsomkostninger, værdien af produkterne fra affaldsbehandlingen og miljøeffekter ved
hhv. forbrænding, bioforgasning og central kompostering af organisk dagrenovation.
Miljøeffekterne omfatter hovedsageligt emissioner til luften samt tungmetaller. Ved forbrænding
kan det organiske affald indsamles sammen med restaffaldet. Ved genanvendelse kræves en
opdeling af affaldet, dvs. en todelt indsamling. Data er indsamlet dels fra kommuner,
behandlingsanlæg, fuldskalaforsøg, tekniske rapporter samt en livscyklusanalyse  I eksemplerne
angives for overskueligheds skyld kun resultater for forbrænding og bioforgasning. I dag
forbrændes stort set alt den organiske dagrenovation, så forbrænding kan (lidt forsimplet) opfattes
som referencescenariet.
Analysen kan findes i rapporten  ”Skal husholdningernes madaffald brændes eller genanvedes?
Samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af organisk dagrenovation, Miljøstyrelsen,
Miljøprojekt nr. 814, 2003.

Eksempel 2: Naturgenopretning
Samfundsøkonomisk analyse af restaureringen af Brede Å.
I analysen undersøges omkostninger og fordele ved at genslynge Brede Å i Sønderjylland i
forhold til den nuværende situation (referencesceanriet), hvor størstedelen af området dyrkes
landbrugsmæssigt. Ved genslyngningen omdannes tidligere græsmarker til vådområder og enge,
således at landbrugsproduktionen påvirkes. Projektet medfører derudover en række
anlægsudgifter til selve genslyngningen. Fordelene omfatter bl.a. rekreative værdier, herunder
værdien af forbedret fiskevand.
 Analysen er et af eksemplerne i ”Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter,
Miljøministeriet, 2000.
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4.1  Metodiske problemstillinger

4.1.1 National afgrænsning

I den velfærdsøkonomiske analyse er det som udgangspunkt konsekvenserne for det danske
samfund, som udgør vurderingsgrundlaget. Vurderingen af konsekvenserne sker på grundlag
af den danske befolknings præferencer5.

Den nationale tilgang betyder imidlertid ikke, at der ikke kan tages hensyn til effekter, der
sker i udlandet. Det bør således give anledning til overvejelser, hvis et projekt primært frem-
står som fordelagtigt i forhold til alternative projekter, fordi en væsentlig del af dets
miljøkonsekvenser optræder i udlandet

Den nationale tilgang er blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med
bæredygtighedsbegrebet (fx den økologiske rygsæk) og for at tilsidesætte etiske
betragtninger. Kritik som at ”eksportere sig ud af miljøproblemerne” ved ikke at tage hensyn
til miljøskader i udlandet er blevet fremført. Problemstillingen opstår især, når der er tale om
grænseoverskridende effekter.

I Miljøstyrelsens vejledning lægges der op til, at der skelnes mellem to typer
grænseoverskridende forurening. Dels kan man tale om den type forurening, der indtræffer i
udlandet som følge af dansk produktion, såkaldt down-stream miljøeffekter. Dette kan fx
være øget elproduktion i Danmark, der medfører øget  SO2-forurening i både Danmark og i
udlandet. Dels kan der være tale om, at et dansk tiltag medfører en øget produktion i udlandet
med en medfølgende øget forurening, såkaldte up-stream miljøeffekter. Et eksempel er, at
mindre genanvendelse af papir i Danmark medfører øget papirproduktion i Sverige med
tilhørende miljøeffekter, fx udledning af CO2.

Som udgangspunkt bør man beskrive og kvantificere begge typer effekter, men bør ifølge den
velfærdsøkonomiske metode undlade en egentlig systematisk vurdering og prissætning af
miljøkonsekvenserne i udlandet. Den danske befolknings præferencer udgør et særdeles
tvivlsomt vurderingsgrundlag i denne sammenhæng, og et forsøg på at inddrage udenlandske
præferencer i vurderingen vil være forbundet med store metodiske og praktiske problemer.

I praksis vil man dog ofte medregne down-stream effekter. Eksempelvis ved brug af  priser
fra det europæiske ExternE/BeTa-studie medregne værdien af de såkaldte down-stream
effekter, idet ExternE/BeTa-priserne er opgjort som værdien af den samlede skade i EU som
følge af udledning af fx et tons SO2. Det er endvidere udelukkende Danmark, der kan påvirke

                                                
5 Med præferencer menes, hvad befolkningen foretrækker. Foretrækker befolkningen fx mindre udledning af
partikler, naturgenopretning eller mindre trafikstøj.
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denne forurening, og det virker derfor ikke urimeligt at medtage værdien af skaderne i en
samfundsøkonomisk analyse.

Mht. til de såkaldte up-streameffekter er det fx blevet kritiseret, at effekterne i udlandet ikke
indgår, når den udenlandske papirproduktion med tilhørende miljøeffekter øges ved mindsket
dansk genanvendelse af papir. I denne situation har udlandet imidlertid selv indflydelse på,
om de ønsker at øge en produktion med en evt. medfølgende forurening, og der er derfor kun
tale om en potentiel effekt. Endvidere må det, hvis det drejer sig om et land med højt
udviklingsniveau, formodes, at det selv er i stand til at forhøje prisen på papir, hvis det
ønsker, at de negative miljøeffekter skal indregnes. Diskussionen om inddragelse af
udlandets effekter bliver etisk mere vanskelig, hvis det i stedet drejer sig om et
udviklingsland, der ikke på samme måde kan forventes at have indregnet miljøeffekterne i
sine priser. Endeligt kan det argumenteres, at udlandet ved en omlægning af deres produktion
trækker ressourcer bort fra anden anvendelse, så de sparer en anden produktion med
tilhørende miljøeffekter.

Miljøstyrelsens generelle holdning er derfor, at der som udgangspunkt anlægges en national
afgrænsning i overensstemmelse med den velfærdsøkonomiske metode, dvs. at miljøeffekter i
udlandet ikke indgår i beregningerne. Men idet der bruges estimater fra ExternE/BeTa vil
down-stream effekter ofte indgå. For yderligere down-stream-effekter bør der altid udarbejdes
følsomhedsanalyser, hvor miljøeffekterne i udlandet forsøges opgjort kvantitativt og om
muligt prissættes, således at betydningen heraf synliggøres. Da man sjældent har kendskab til
den udenlandske befolknings prissætning, kan den danske befolknings prissætning benyttes i
en sådan følsomhedsberegning. Det anbefales ikke at medtage værdien af upstream
miljøeffekter. I så fald burde nemlig også  alle andre velfærdsøkonomiske effekter i udlandet
beskrives og prissættes  for at analysen kan blive konsistent, men dette vil som regel være
vanskeligt og uoverkommeligt i praksis.

4.1.2 Diskonteringsmetoden

Der hersker en del uenighed og tvivl om hvilken diskonteringsmetode og rentesats, der skal
anvendes i velfærdsøkonomiske analyser.

Alle miljøtiltag har normalt en tidsmæssig dimension - dvs. at miljøtiltagets konsekvenser,
såvel de økonomiske som de miljømæssige, normalt strækker sig over en længere årrække.
Dette forhold giver anledning til et specifikt prissætningsproblem - nemlig hvorledes
konsekvenser, der indtræffer på forskellige tidspunkter, skal afvejes mod hinanden.

Diskontering bruges til at omdanne fremtidige omkostninger og benefits til nutidige værdier.
Diskontering bygger på den forudsætning, at den nutidige værdi af omkostninger og benefits
er større end den fremtidige værdi, således at befolkningen generelt foretrækker forbrug nu
fremfor senere.
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Normalt foretages afvejningen - den såkaldte diskontering - ved brug af en kalkulationsrente,
som er udtryk for den rate, hvormed værdien af konsekvenserne reduceres jo længere ude i
fremtiden, de forventes at indtræffe. Den velfærdsøkonomiske kalkulationsrente afspejler,
hvor meget større vægt befolkningen tillægger forbrug i år i forhold til samme forbrug næste
år. Effekter ude i fremtiden tillægges stadig mindre vægt med en voksende kalkulationsrente.
Med andre ord jo større kalkulationsrente, jo lavere værdi tilægges fremtidige omkostninger
og gevinster, dvs. jo mere ”utålmodig” befolkning6.

Den samlede værdi af projektets konsekvenser opgjort for hele den anlagte tidshorisont
udtrykkes ved dets nutidsværdi - dvs. værdien af alle projektets nutidige og fremtidige
konsekvenser opgjort ved projektets start. Hensigten med at beregne projektets nutidsværdi er
at sammenfatte værdien af projektets konsekvenser over hele dets tidshorisont i ét tal.
Alternativt kan projektets konsekvenser opgøres som en årlig værdi (annuiseret værdi)7.

Ifølge den velfærdsøkonomiske teori bør der benyttes en kalkulationsrente, der afspejler
befolkningens tidspræferencer. Ligesom prissætningen af de øvrige goder i en given periode i
en analyse baseres på befolkningens præferencer, så bør også den relative værdi af forbrug
afholdt i forskellige perioder baseres herpå.

Samtidig bør man imidlertid være opmærksom på, at ved at investere i et givet projekt går
samfundet glip af alternative afkastmuligheder. For at tage højde herfor bruges den såkaldte
forrentningsfaktor på kapital, der udtrykker nutidsværdien af de mistede alternative
investeringsmuligheder ved at gennemføre projektet.

Metoden baserer sig således på befolkningens tidspræferencer kombineret med hensyntagen
til, at investeringen bør give et afkast, der mindst svarer til det reale afkast på kapital.

Miljøministeriets vejledning i velfærdsøkonomiske analyser på miljøområdet anbefaler
brugen af en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 3 pct. Denne er baseret på
befolkningens tidspræferencer. Denne rente kombineres i diskonteringen med brugen af en
forrentningsfaktor på kapital, hvor den alternative afkastrate sættes til 6 pct.

Finansministeriets vejledning anbefaler, at diskonteringen gennemføres med en rente på 6
pct., og  anvender ikke en forrentningsfaktor. Metoden er begrundet i, at det er vanskeligt at
afdække befolkningens tidspræferencerate og kapitalens marginale afkast. Finansministeriet
anbefaler derfor, at kalkulationsrenten fastlægges ud fra kapitalomkostningerne på alternative
investeringer (kapitalens alternativafkast). Samtidig mener Finansministeriet, at renten bør
                                                
6 Hvis kalkulationsrenten er 3 pct. årligt, betyder det, at én enhed ressourcer i dag er lige så meget værd som 1,03
enhed til næste år.
7 Nutidsværdi og annuiteter repræsenterer samme resultat og er blot to forskellige måder at formidle resultatet
på.
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fastsættes i den lave ende af intervallet for at tage højde for, at offentlige investeringer
formentlig har en lavere systematisk risiko end et gennemsnitligt projekt repræsenteret på
fondsbørsen. Finansministeriet lægger stor vægt på, at der anvendes den samme
kalkulationsrente overalt i staten.

De praktiske implikationer af valg af kalkulationsrente afhænger af den tidsmæssige fordeling
mellem projektets omkostninger (inklusive investeringer) og fordele samt investeringernes
størrelse. Hvis fordelene falder sent i projektet (f.eks. et projekt om skovrejsning), vil
Miljøministeriets metode som hovedregel medføre den højeste nutidsværdi8.

                                                
8 En given investeringsudgift vil give en højere nutidsværdi ved Miljøministeriets metode end ved
Finansministeriets metode. Til gengæld vil effekter (både udgifter og gevinster) ude i fremtiden også få en højere
værdi. Hvis de fremtidige nettofordele er store nok i forhold til investeringsudgiften, vil Miljøministeriets
metode give den højeste samlede nutidsværdi.



10

Boks 4. Eksempler vedr. diskontering
Eksempel 1: Genanvendelse af affald
I dette eksempel falder omkostninger og fordelene nogenlunde samtidigt tidsmæssigt, hvilket
betyder, at valg af diskonteringsrente kun har en mindre indflydelse på det samlede resultat.

Tabel 1. Årlige omkostninger i kr./tons(enfamilieboliger), 2001-priser
Kalkulationsrente 3% og

forrentningsfaktor
kalkulationsrente 6%

Forbrænding Bioforgasning Forbrænding Bioforgasning
Omkostninger
(anlæg og drift)

1796 2307 1728 2233

Miljøeffekter 132 202 132 202
Samlede
omkostninger

1928 2509 1860 2435

Resultat ifht.
referencescenari
e

+ 581 + 575

Det har stort set ikke betydning for resultatet, hvorvidt diskonteringsraten er 3% eller 6%, jf. tabel
1. Alle miljøeffekter er ens årlige effekter og derfor uafhængig af valg af diskonteringsrate.

Eksempel 2: Naturgenopretning
I dette eksempel falder investeringsomkostningerne i starten af projektperioden (over en 9-årig
periode), mens fordelene først for alvor optræder herefter og varer til uendelig tidshorisont. Dette
betyder at valg af diskonteringsrente får en stor indflydelse på resultatet.

Tabel 2. Årlige omkostninger, 1.000.kr. (1997-priser).
Kalkulationsrente 3 pct. og
forrentningsfaktor

Kalkulationsrente 5 pct.

Omkostninger (anlæg og drift)  464 423
Miljøeffekter 685 366
Resultat ifht.
referencescenarie

-221 57

Anlægs- og driftsudgifterne reduceres lidt ved en kalkulationsrente på 5 pct. sammenlignet med
en rente på 3 pct., jf. tabel 2.
Til gengæld næsten halveres projektets gevinster. En større kalkulationsrente medfører dermed
en forringelse af projektets velfærdsøkonomiske værdi. Resultatet ændres fra et overskud til et
underskud.  Dette hænger sammen med, at effekterne ude i fremtiden tilskrives mindre vægt med
voksende kalkulationsrente. Projektets udgifter, som falder i de første år, vil ganske vist
reduceres, men dette mere end opvejes af, at projektets gevinsterne, som netop er de
langsigtede effekter, reduceres endnu mere. Samlet set bliver resultatet en forringelse af
projektets velfærdsøkonomiske værdi.
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Tilsvarende diskussion mellem finans- og miljøministerier finder sted i en lang række lande,
herunder USA, jf. senere.

Miljøstyrelsens holdning er, at der anvendes en kalkulationsrente på 3 pct. kombineret med
forrentningsfaktoren, men at der udføres en følsomhedsanalyse med Finansministeriets
metode, dvs. 6 pct9.

Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser igangsatte i 2002 et samarbejdsprojekt om
diskontering. Projektet resulterede i rapporten fra DMU ”Projektvurdering over tid – aspekter
af diskonteringsproblemstillingen10”, 2003. Rapporten erstatter ikke Miljøministeriets
vejledning i udførelse af samfundsøkonomiske analyser, men er et led i et større forsknings-
og udredningsarbejde, der også omfatter den økonomiske bæredygtighedsproblemstilling og
spørgsmålet om retfærdig fordeling af nytte mellem generationer. Rapport herfra forventes på
et senere tidspunkt. Miljøstyrelsen anvender således fortsat anbefalingerne om diskontering i
Miljøministeriets vejledning fra 2000.

4.1.3 Allerede afholdte investeringer (”sunk costs”)

Når man skal udføre en samfundsøkonomisk vurdering af et givet projekt, vil det ofte have
karakter af at undersøge, om projektet opfylder et givet formål bedre, end den måde man i
forvejen opfylder formålet på.

Et projekt skal således vurderes i forhold til et basisalternativ, som afspejler en ”business-as-
usual” situation, der inkluderer oplysninger om den hidtidige måde at opnå formålet på.
Typisk vil der allerede være afholdt investeringsomkostninger i den hidtidige måde at opfylde
formålet på. Spørgsmålet er nu, hvordan sådanne allerede afholdte investeringer indgår i
analysen.

Det kan fx dreje sig om sammenligning af genanvendelse af affald over for hidtidig
forbrænding. Den nye teknologi – genanvendelse - vil indebære investeringsudgifter, mens
der allerede er foretaget investeringer i  forbrændingsanlæggene .

Svaret er, at det afhænger af den problemformulering, der er lagt for analysen. Hvis man vil
svare på, om det nu og her kan betale sig at igangsætte alternativet, er det klart, at der i
analysen skal tages udgangspunkt i, at der allerede er et kapitalapparat på plads. De
investeringer, der har været afholdt for at opbygge dette kapitalapparat, har karakter af
såkaldte ”sunk cost” og skal dermed ikke regnes med. En sådan analyse vil naturligvis tendere
mod at favorisere allerede eksisterende løsninger.

                                                
9 Kalkulationsrenten på 3 pct. er baseret på den effektive reale obligationsrente efter skat de seneste 10-15 år.
10 Flemming Møller (2003), Projektvurdering over tid – aspekter af diskonteringsproblemstillingen,
Arbejdsrapport fra DMU, nr. 193, 2003.
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En anden tilgang kan være at afgøre, hvad der er den mest fordelagtige løsning, den
nuværende behandling eller alternativet (fx forbrænding eller genanvendelse). Samfundet står
i en situation, hvor der skal vælges mellem forskellige teknikker, også kaldet
teknikvalgstilgangen (fx vælge mellem forbrænding og genanvendelse). I en
samfundsøkonomisk beregning bør der anlægges en længere tidshorisont og ikke skeles til
allerede foretagne valg og investeringer. Samfundet bør ikke være bundet af allerede
foretagne valg og investeringer. Det betyder, at der startes fra grunden af eller helt forfra, så
de fulde investeringer i alle alternativer skal medtages, uanset om de faktisk allerede er
afholdt eller ej.

Miljøministeriets vejledning tager udgangspunkt i den såkaldte teknikvalgstilgang, hvor der
startes helt fra ”scratch”, således at samtlige investeringer skal medtages - også de allerede
afholdte. Ideen er, at man identificerer, hvilken teknologi der ud fra et velfærdsøkonomisk
synspunkt vil være mest hensigtsmæssig, når de fulde omkostninger regnes med. Det vil sige,
at det i teknikvalgstilgangen undersøges, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at
iværksætte projektet. Hvis den nye teknologi viser sig at være den mest hensigtsmæssige
løsning, er næste skridt at beregne det optimale tidspunkt for overgangen til den nye teknologi
(en såkaldt ”timingsanalyse”).

Finansministeriets vejledning tager ikke eksplicit stilling hertil. Men Finansministeriet har i
forbindelse med konkrete analyser på affaldsområdet givet udtryk for, at der bør anlægges en
marginalbetragtning, således at det kun er de fremtidige investeringer, der skal indgå. Dette
begrundes med, at dette er den aktuelle problemstilling, som samfundet står overfor.
Finansministeriets anbefaling udelukker dog, så vidt det kan skønnes, ikke anvendelse af
teknikvalgstilgangen.

I nogle problemstillinger kan der være lagt så snævre grænser for formålet med projektet, at
teknikvalgs-/timingsanalyse kun i begrænset omfang giver mening. Dette gælder eksempelvis,
hvis præmissen for analysen er, at et givet miljømål skal være opfyldt inden et bestemt år. Der
skal således ske en optimering betinget af at miljømålet nås. Det afgørende i dette tilfælde er,
at indsatsen optimeres inden for den givne tidshorisont, og ikke om de i et længere perspektiv
bedste projekter gennemføres på hvert deres optimale tidspunkt. Dette vil typisk være
tilfældet for projekter inden for klimaområdet.

Miljøstyrelsens holdning er, at der skal anvendes teknikvalgstilgangen, således at de fulde
omkostninger skal regnes med, også de allerede afholdte. Efterfølgende skal der udføres en
timingsanalyse, hvis det viser sig, at alternativet er den bedste løsning. Dog kan der i
forbindelse med opnåelse af miljømål på kortere sigt være tilfælde, hvor Finansministeriets
marginalbetragtning er mere relevant.
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Miljøstyrelsen har som nævnt igangsat et projekt med DMU om projektvurdering over tid,
hvor problemstillingen allerede afholdte investeringer indgår, jf. ovenfor.

Boks 5. Eksempel om allerede afholdte investeringer

4.1.4. Skatteforvridning

Skatteforvridningstabet er udtryk for det velfærdstab, som samfundet lider ved at skulle
finansiere offentlige udgifter gennem skatteopkrævning.

Hvis det antages, at den offentlige sektor finansierer de offentlige udgifter forbundet med
hvert alternativ ved at opkræve skatter, bør skatteforvridningstabet indgå. Inddragelse af

Eksempel 1: Genanvendelse af affald
I basisanalysen tages udgangspunkt i, at samfundet står i en teknikvalgssituation og skal
vælge den mest fordelagtige teknologi. Derfor medtages de fulde investeringer i alle
alternativer. Tages i stedet udgangspunkt i den aktuelle situation, er der allerede opført
forbrændingsanlæg, hvorimod genanvendelsescenariet vil kræve opførsel af nye biogas- eller
komposteringsanlæg.

Tabel 3. Årlige omkostninger i kr./tons (enfamilieboliger), 2001-priser.
Med allerede afholdte
investeringer

Uden allerede afholdte
investeringer

Forbrænding Bioforgasning Forbrænding Bioforgasning
Omkostninger
(anlæg og drift)

1796 2307 1213 2103

Miljøeffekter 132 202 132 202
Samlede
omkostninger

1928 2509 1345 2305

Resultat ifht.
referencescenari
e

+ 581 + 960

Hvis allerede afholdte investeringer ikke medtages, vil referencescenariet, her forbrænding,
blive endnu mere fordelagtigt sammenlignet med bioforgasning, jf. tabel 3.

Eksempel 2: Naturgenopretning
I dette eksempel er problemstillingen omkring allerede afholdte investeringer ikke relevant.
Enten udføres genslyngningen eller ej, og der er ikke allerede foretaget nogen investeringer.
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skatteforvridningstabet er begrundet i, at det ikke er omkostningsfrit for samfundet at foretage
en sådan omfordeling via skattesystemet, idet skatterne sædvanligvis medfører en forvridning
af aktiviteten i økonomien (ændring af arbejdsudbud11 etc.). Flere empiriske undersøgelser for
Danmark har vedholdende estimeret en positiv, men meget lille løn/pris-følsomhed i
arbejdsudbuddet. Det vil sige, at arbejdsudbuddet reagerer negativt (formindskes), når den
disponible løn reduceres som følge af en  skattestigning.

Den marginale omkostning for samfundet i forbindelse med anvendelsen af de forvridende
skatter er af Finansministeriet vurderet til 20 øre pr. krone opkrævet i skat.

Det har hidtil været omdiskuteret, hvorvidt skatteforvridningstabet skulle medtages i de
samfundsøkonomiske analyser på miljøområdet.  Ligeledes har der været en del diskussion af
størrelsen af forvridningstabet (dvs. de 20 pct.).

Finansministeriets vejledning anbefaler brug af skatteforvridningstabet (på 20 pct.), mens
Miljøministeriet ikke har gjort brug heraf. Miljøstyrelsen har således ikke anvendt
skatteforvridningstabet i sine analyser, men har vist betydningen heraf i en supplerende
følsomhedsanalyse. Inddragelse af skatteforvridningstabet har ikke haft nogen betydning for
konklusionerne i Miljøstyrelsens analyser, om end det må siges, at der sker en forhøjelse af et
miljøtiltags velfærdsøkonomiske omkostninger svarende til 20 pct. af tiltagets offentlige
udgifter.  Energistyrelsen anvender skatteforvridningstabet i klimaberegningerne (men har
skiftet holdning undervejs, idet skatteforvridningstabet ikke indgik i  Midtvejsrapporten fra
2001). IMV har fulgt Miljøministeriets retningslinier og ikke inddraget
skatteforvridningstabet.

På den baggrund igangsatte Miljøstyrelsen i 2003 et samarbejdsprojekt med DMU om
skatteforvridningstabet. Formålet var at få afklaret inddragelse af skatteforvridningstabet og
størrelsen heraf.

Projektet er nu afsluttet, og DMU har i 2004 udgivet rapporten ”Velfærdsøkonomiske
forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter”12. Konklusionen er, at
skatteforvridningstabet bør indgå i de velfærdsøkonomiske beregninger, og at dets størrelse er
20 pct. Derfor vil der i Miljøministeriets fremtidige samfundsøkonomiske analyser blive
inddraget skatteforvridningstabet.

                                                
11 Indkomstskatten driver en kile ind mellem virksomhedernes reale arbejdskraftomkostninger og
arbejdskraftens disponible reale aflønning, hvilket forvrider arbejdsudbuddet.
12 Flemming Møller og Dorthe Bjerrum Jensen, ”Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved
finansiering af offentlige projekter”, Faglig rapport fra DMU, nr. 496, 2004.
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Der er med rapporten opnået en større grad af konsensus om den velfærdsøkonomiske
metode. Rapporten supplerer Miljøministeriets hidtidige vejledning om samfundsøkonomiske
analyser.

Boks 6. Eksempel om skatteforvridning

Skatteforvridning

Eksempel 1: Genanvendelse af affald
I dette eksempel er der især ved genanvendelse relativt store omkostninger, som under
antagelse af skattefinansiering skal tillægges et skatteforvridningstab på 20%.

Tabel 4. Årlige omkostninger i kr./tons (enfamilieboliger), 2001-priser.
Uden skatteforvridningstab Med skatteforvridningtab

Forbrænding Bioforgasning Forbrænding Bioforgasning
Omkostninger
(anlæg og drift)

1796 2307 2008 2878

Miljøeffekter 132 202 132 202
Samlede
omkostninger

1928 2509 2140 3080

Resultat ifht.
referencescenari
e

+ 581 + 940

Det mindre omkostningstunge alternativ, forbrænding, bliver relativt set  mere fordelagtigt, jf.
tabel 4.

Eksempel 2: Naturgenopretning
Da der er store offentlige investeringsomkostninger forbundet med genslyngningen af Brede Å,
har medtagelse af skatteforvridningstab stor indflydelse på fordelagtigheden af dette alternativ.
Projektets anlægs- og driftsomkostninger afholdes af stat, amt og kommuner.

Medtagelse af skatteforvridningstabet bevirker, at omkostningerne til anlæg og drift forhøjes 20
pct., jf. tabel 5. Nettogevinsten reduceres dermed tilsvarende.  Skatteforvridningstabet næsten
halverer projektets velfærdsøkonomiske resultat, men der er stadig tale om et overskud
(negative udgifter).

Tabel 5. Brede Å. Årlige omkostninger, 1.000 kr. (1997-priser).
Uden skatteforvridningstab Med skatteforvridningstab

Omkostninger (anlæg og drift) 464 557
Miljøeffekter 685 685
 Resultat ift. -221 -128
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4.1.5 Inddragelse af substitutionseffekter

I en velfærdsøkonomisk analyse kan forudsættes, at samfundet skal have uændret produktion
af de givne produkter i hvert alternativ. Opgaven bliver da at undersøge, hvad det koster at
lave produktionen i hvert alternativ, altså ressourceforbruget - omkostningerne - forbundet
hermed. Indtægten eller salgsværdien af produktionen indgår ikke, kun omkostningerne.

Dermed bliver prisen på slutproduktet uvæsentlig, idet man i stedet undersøger
omkostningerne (dvs. ressourceforbruget) ved at nå samme mængde slutprodukter i de
forskellige alternativer (fx en givet mængde gødning og en given el/varme produktion).

Ved denne metode vil der indgå substitutionseffekter. Ved sammenligning af fx
referencesituationen forbrænding med genanvendelse skal den mistede produktion af el og
varme fra et affaldsforbrændingsanlæg ved genanvendelse substitueres med anden el og
varme produktion (fx kulfyret kraftvarme). Tilsvarende skal den større mængde genanvendt
materiale (fx gødning) kompenseres ved sparet produktion/import af handelsgødning. I
substitutionseffekterne indgår både omkostninger og miljøkonsekvenserne.

En anden tilgang vil være at se problemstillingen som en affaldsbortskaffelse, dvs. at
samfundet står med en mængde affald, der skal bortskaffes, og hvad kan man få ud af det i
hvert alternativ. Hver alternative behandling af affaldet medfører omkostninger og
miljøkonsekvenser samt indtægter til salg af slutprodukter. Disse opgøres for hvert alternativ.
På denne måde tages ikke højde for evt. sparet eller kompenserende produktion, som en
ændret affaldshåndtering kan give anledning til i forhold til referencesituationen.

Hvis værdien af produktionen (dvs. salgsprisen på produkterne) er korrekte (dvs. afspejler de
velfærdsøkonomiske omkostninger inkl. værdien af miljøkonsekvenserne ved at producere
produkterne), vil de to metoder dog give samme resultat.  Det er derfor ikke altid nødvendigt
at medtage substitutionseffekter.

Miljøstyrelsen har anvendt begge tilgange. Finansministeriet inkluderer ikke
substitutionseffekter i vejledningens eksempler.

Valget af tilgang afhænger af den konkrete analyse. Hvis markedsprisen på produkterne
vurderes at være subsidierede eller ikke at afspejle samtlige miljøeffekter, bør
substitutionseffekter medtages, hvorved man undgår at benytte prisen på produktet. Dette
kunne være tilfældet for fx aluminium og kompost. Det vil ofte være mere ressourcekrævende
at medtage substitutionseffekter, foruden at det kræver stillingtagen til, hvilke produkter der
substituerer hinanden.
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Boks 7. Inddragelse af substitutionseffekter

4.1.6 Nettoafgiftsfaktor

Eksempel 1: Genanvendelse af affald
I dette eksempel fås forskellige produkter ved affaldsbehandlingen.  Hvis der ikke tages
hensyn til substitutionseffekter, prissættes slutprodukterne direkte i de forskellige alternativer,
fx med salgsprisen på hhv. el, varme og gødning (ovenfor stregen).
Ved hensyntagen til substitutionseffekter antages det, at samfundet har brug for den samme
produktion, som i referencescenariet,- her forbrænding. Ved omlægning til fx bioforgasning
produceres mere el, mindre varme og mere gødning. Dvs. der spares noget alternativ el- og
gødningsproduktion i forhold til referencescenariet, hvorimod der skal produceres noget
ekstra varme på anden vis (under stregen).

Ressource-
forbrug

Ressource-
forbrug

Ressource-
forbrug

el

varme

el

varme

el
varme

gødning
gødning

Forbrænding Bioforgasning Kompostering

Sparet el

Erstatning varme

Sparet import gødning Erstatning el

Erstatning varme
Sparet import gødning

Eksempel 2: Naturgenopretning
I dette eksempel er medtagelse af substitutionseffekter ikke relevant
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Der findes to forudsætninger om opgørelse af de velfærdsøkonomiske beregningspriser.
Faktorprismetoden, hvor priser opgøres uden afgifter, og markedsprismetoden, hvor priserne
er inklusive afgifter.

Både Miljø- og Finansministeriets vejledning anbefaler brug af markedsprismetoden, dvs.
priser inklusive afgifter. Dette er i overensstemmelse med den internationale trend, jf. senere.
Stort set alle i Danmark anvender i dag markedsprismetoden, dvs. opskriver med
nettoafgiftsfaktoren. Men tidligere anvendte bl.a. Energistyrelsen og eksterne konsulenter
faktorprismetoden, dvs. priser uden afgifter. Der kan derfor være forskel i forhold til priser i
ældre analyser.

Den velfærdsøkonomiske metode bygger på markedsprismetoden, hvor priserne afspejler
befolkningens præferencer (dvs. marginale nytter) i form af betallingsvillighed, dvs. de
endelige forbruger- eller køberpriser.
I den velfærdsøkonomiske analyse skal priserne dermed afspejle befolkningens marginale
betalingsvillighed for goderne.

Priserne for virksomheders/producenters input (produktionsfaktorer som råvarer, energi,
vedligeholdelse) afspejler ikke befolkningens betalingsvillighed for de forbrugsgoder, som
disse input anvendes til at producere. Befolkningen betaler også en række afgifter, som skal
lægges oven i producenternes priser.

Derfor skal producenternes priser bringes op på niveauet for befolkningens betalingsvillighed
til såkaldte beregningspriser. Beregningspriserne er dermed et udtryk for de endelige
markedspriser (eller køberpriser) på de forbrugsgoder, som input anvendes til at producere.

Til brug for denne priskorrektion benyttes en faktor, der udtrykker det generelle afgiftsniveau
i samfundet. Denne faktor kaldes den generelle nettoafgiftsfaktor og er teknisk beregnet som
forholdet mellem BNP og BFI, dvs. bruttonationalproduktet opgjort i markedspriser og
bruttonationalproduktet opgjort i faktorpriser (priser uden afgifter). Dette forholdstal har i de
senere år ligget på 1,17, således at det generelle afgiftstryk er 17 pct.

Ved at multiplicere producenternes priser med den generelle nettoafgiftsfaktor fås
beregningspriserne.  Disse er et udtryk for køberprisværdien af de forbrugsgoder, som
anvendelse af de forskellige input kan frembringe.

Importerede og eksporterede goder (dvs. varer der handles internationalt) har et andet
afgiftstryk end nationalt producerede goder på grund af told, eksportsubsidier og subsidier  til
indenlandsk producerede varer (subsidier kan opfattes som negative skatter). Derfor anvendes
en særlig nettoafgiftsfaktor for internationalt handlede goder.
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Miljøministeriets vejledning anvender således to afgiftsfaktorer: den generelle
nettoafgiftsfaktor på 1,17 for nationalt handlede goder og nettoafgiftsfaktor på 1,25 for
internationalt handlede goder.

Finansministeriets vejledning opererer dog kun med en nettoafgiftsfaktor på 1,17. Dette er af
pragmatiske grunde, da det kan være svært at afgøre, hvor meget af fx en investering, der er
importeret. Miljøstyrelsen skelner som nævnt mellem nationalt handlede og internationalt
handlede varer og anvender en differentieret nettoafgiftsfaktor.

4.1.7 Afledt tabt provenu

Transfereringer (som f.eks. landbrugstilskud og skattebetalinger) indgår normalt ikke i en
velfærdsøkonomisk analyse. De betragtes som omfordelinger – flytning af penge – indenfor
samfundet. En transferering er en flytning af penge fra en gruppe til en anden, og derfor kan
det umiddelbart undre, at et indirekte tabt provenu skal indgå som en velfærdsøkonomisk
omkostning.

Et indirekte provenutab opstår typisk ved, at befolkningen efterspørger mindre af en vare.
Den reducerede efterspørgsel skyldes normalt, at befolkningen af andre årsager - f.eks. et
miljøtiltag som indførelse af spildevandsafgiften, jf. nedenfor - har fået færre penge til
rådighed, eller ændrer efterspørgslens sammensætning fra højt beskattede varer til lavt
beskattede varer.

Et eksempel på afledt tabt provenu er det tabte provenu fra vandafgiften ved indførelse af
spildevandsafgiften. Indførelsen af spildevandsafgiften fik vandprisen til at stige.
Renseanlæggene overvælter nemlig spildevandsafgiften på husholdningernes vandpris
gennem vandafledningsbidraget. Derved stiger vandprisen, og husholdningerne nedsætter
deres vandforbrug. Men vand er også pålagt med vandafgift, så staten taber derved et provenu
af vandafgiften. Det er værd at bemærke, at det er efterspørgslen, der rykker sig (fordi
vandprisen stiger). Så der er ikke tale om, at borgerne får flere penge mellem hænderne ved
det nedsatte vandforbrug.

Ved  provenutabet mister staten en sum penge, den førhen har brugt til f.eks. offentligt
forbrug. Det forudsættes, at statens aktiviteter skal være uændrede. Dette nødvendiggør, at
staten skal have samme mængde penge til rådighed. Derfor kræver staten det mistede provenu
ind igen fra borgerne ved at hæve/ændre andre skatter og afgifter.

Herved mister borgerne yderligere penge og forbrugsmuligheder og lider dermed et
velfærdstab. Den samlede virkning for hele samfundet er derfor et velfærdstab. Derfor skal et
afledt mistet provenu indgå som en omkostning i velfærdsøkonomiske beregninger.
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Men skatter har også indflydelse på arbejdsudbuddet, jf. afsnit 4.1.4 om
skatteforvridningstabet. Opkrævningen af de ekstra skatter fra borgerne påfører samfundet et
velfærdstab. Den marginale omkostning for samfundet i forbindelse med skatteopkrævning er
vurderet til 20 øre pr. krone opkrævet i skat.

Det er derfor ikke blot selve provenutabet, der skal indgå som en velfærdsøkonomisk
omkostning. Det samlede velfærdstab for samfundet er  provenutabet ganget op med
skatteforvridningstabet, dvs. ganget op med 1,2.

Som udgangspunkt skal provenutab indgå som en velfærdsøkonomisk omkostning for
samfundet. Men det bør i det enkelte tilfælde konkret overvejes, hvem det er, der påvirkes ved
det oprindelige miljøtiltag, som gav provenutabet (får borgerne flere penge til rådighed?), og
hvem det er, der finansierer tabet. Det kan have stor indflydelse på, hvordan provenutabet skal
indgå i de velfærdsøkonomiske beregninger. Det afgørende er den samlede påvirkning af
borgernes velfærd.

Boks 8. Inddragelse af afledt tabt provenu
Eksempel: Klimastrategien
På klimaområdet er det i Klimastrategien beregnet, at indførelse af kvoter bevirker, at staten mister
provenu fra svovl- og elafgiften på 306 mill. kr. (fordi der bruges og produceres mindre el). Staten får
det mistede provenu ind igen via en stigning i momsen og/eller indkomstskatten hos borgerne. Det
samlede velfærdstab er 306*1,2 = 367 mill. kr.

4.2 Metodisk praksis blandt danske og internationale aktører

Nedenstående oversigt søger at give et overblik over, hvorledes de forskellige
problemstillinger gribes an hos de forskellige aktører, der udfører samfundsøkonomiske
analyser.

Miljøstyrelsen har i 2003 etableret et miljøøkonomisk netværk. Hermed  er skabt et forum til
diskussion af metode, udveksling af erfaringer, præsentation af analyser etc. Netværket
omfatter ministerier, forskningsinstitutioner, IMV og private konsulentfirmaer.
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Problemstilling Miljøstyrelsen Energistyrelsen Finansministeriet Institut for
Miljøvurdering

Internationale aktører

Diskontering
(kalkulationsrente)

3 pct. og
forrentningsfaktor.
Forrentningsfaktoren
beregnes med en
alternativ afkastrate på 6
pct. og kalkulationsrente
på 3 pct..
Kalkulationsrente på 6
pct. vises i
følsomhedsanalyse . I
dette tilfælde, hvor
kalkulationsrenten er lig
med den alternative
afkastrate, bliver
forrentningsfaktoren lig
med 1.

6 pct. 6 pct. Varierer. 3 pct. og
markedsrenten brugt
samtidig i rapport om
engangsemballage. Uklart
om der altid anvendes
forrentningsfaktor. 7 pct.
i rapport om returpapir.  I
IMVs værkstøjskasse fra
nov. 2004, hvor der
indgår et notat om
diskontering anbefales at
bruge 6 pct.

Sverige 4 pct.
Norge: 3-6 pct (afhængig af
risiko).
Tyskland: 3 pct.
Holland: 4 pct.
Finland: 5 pct.
UK: 3,5  pct. og aftagende
gradvist til 1 pct. ved projekter
over 30 år.
Frankrig: 8 pct. (5 pct. for
drivhusgasser)
EU: 4 pct., med 2 pct. og 6 pct.
som følsomheder.
USA: 3 pct. og 7 pct. sideordnet
ifølge manual fra
finansministeriet. Følsomhed
med 1 pct. hvis effekterne varer
længere end den nuværende
generation. Følsomhed med
højere rente (fx 10 pct.), hvis
finansieringen sker gennem
reduktion af investeringer i den
private sektor.

Allerede afholdte
investeringer

Medtages (dvs.
teknikvalgstilgangen).
Følsomhed hvor allerede

Medtages ikke.
ENS’s projekter er typisk,
at en bestemt målsætning

Er ikke eksplicit
beskrevet i vejledning,
men har tidligere givet

Medtages Ingen oplysninger fundet herom
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afholdte investeringer
ikke er medtaget.

skal nås på et givet
tidspunkt. I sådanne
tilfælde er
teknikvalgstilgangen,
ikke altid velegnet.

udtryk for, at de ikke
skulle medtages.
Efterfølgende en mere
fleksibel holdning.

Skatteforvridning Ja (20 pct.) Ja (20 pct.)  Dog ikke
anvendt i Midtvejsrapport
om klima fra 2001 (men
følsomhed for tiltaget
øgede brændstofafgifter).

Ja (20 pct.) Nej Sverige: 30 pct.
Norge: 20 pct.
Finland, UK, Tyskland,
Frankrig og Holland: Nej
USA: 25 pct.

Substitutionseffekte
r

Bør så vidt muligt
medtages. Mest relevant i
analyser af
affaldsbehandling

Har ikke været relevant i
ENSs analyser.

Indgår ikke i FM’s
vejlednings eksempler

Nej, men indgår i
følsomheder.

Ingen oplysninger fundet herom

Markedsprismetode
n (dvs.
nettoafgiftsfaktor)

Ja Ja. Anvendte tidligere
faktorprismetoden, dvs.
priser fratrukket afgifter.
ENS anvendte første
gang
markedsprismetoden i
rapporten ”Omkostninger
ved CO2-reduktion for
udvalgte tiltag,
Midtvejsrapport, 2001”

Ja Varierer. Sammenligner i
rapporten om
engangsemballage
udgifter i faktorpriser
med udgifter i
markedspriser. Bruger
ikke markedspriser og
dermed nettoafgiftsfaktor
i rapporten om returpapir,
men dette fremgår ikke
helt klart.

Sverige , Norge, UK og
Frankrig: Markedspriser
Tyskland  og  Holland:
Faktorpriser
Finland: Faktorpriser, men
overvejer markedspriser

Nationale tilgang Ja Ja Ja Ja Ingen oplysninger fundet herom
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Anvendelsen af metoden internationalt set giver et broget billede.

Diskonteringsfaktoren varierer betydeligt mellem landene. Trenden går mod en mere
differentieret tilgang med anvendelsen af flere satser (fx USA). Miljøministeriets 3 pct. ligger
på niveau med de fleste andre landes, mens Finansministeriets 6 pct. må siges at befinde sig i
den høje ende af intervallet. I denne sammenhæng er det interessant, at USA hidtil har
anvendt 7 pct., men i vejledning fra Office of Management and Budget om
samfundsøkonomiske analyser nu anbefaler brug af 3 pct. og 7 pct. sideordnet. Ligeledes har
UK revideret deres vejledning og anbefaler nu en diskonteringsrate på 3,5 pct., gradvist
faldende til 1 pct. ved langsigtede projekter over 30 år. Før anbefalede UK en
diskonteringsrate på 6%.

Den internationale trend om brug af beregningspriser går mod markedsprismetoden. Lande,
der for nylig har haft revisioner af deres metodegrundlag, anvender markedspriser fremfor
faktorpriser. Danmark gik over til markedspriser i løbet af 1990’erne. UK overgik i 1999.

Skatteforvridningstabet er ikke særlig udbredt internationalt set. Det er fortrinsvis de nordiske
lande samt USA, der gør brug af dette.

EU-kommissionen har ikke udarbejdet en officiel vejledning i udarbejdelse af
samfundsøkonomiske analyser på miljøområdet, men der eksisterer udkast til retningslinier
herfor. EU anbefaler således en kalkulationsrente på 4 pct. med følsomhedsanalyser på hhv. 2
og 6 pct.

5. Datamæssige problemstillinger

Af væsentlig betydning for udfaldet af en samfundsøkonomisk analyse er, udover den
beskrevne metode, hvilke input (data) der bruges i analysen.
Input til analysen kan overordnet opdeles i to typer

• Markedsomsatte
• Ikke-markedsomsatte

Ligeså kan processen i behandlingen af input opdeles i to trin

• Opgørelsen af de fysiske konsekvenser ved det analyserede tiltag
• Prissætningen af de fysiske konsekvenser

5.1 Markedsomsatte input.
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De markedsomsatte input er typisk ressourcer til investering og drift, herunder arbejdskraft,
råvareforbrug, energi, vedligeholdelse osv. Ressourceforbruget bør ideelt set opgøres separat i
fysiske størrelser, og derefter bør de budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger opgøres
ved at gange med de relevante priser. Denne opdeling i mængder og priser er hensigtsmæssig,
da priserne er forskellige i den budget- og den velfærdsøkonomiske analyse. Opdelingen er
også relevant i forbindelse med udarbejdelse af følsomhedsanalyser.

Da disse input netop er markedsomsatte, er selve prissætningen sjældent vanskelig. I de fleste
tilfælde kan det lade sig gøre at foretage et skøn over, hvilke udgifter samfundet har i
forbindelse med konkrete miljøindgreb. Hvor meget arbejdskraft, energiforbrug,
investeringer, vedligeholdelse osv., der kræves.  Der kan dog stadig være problemer med at
fastsætte langsigtede priser på input, der svinger meget i pris (fx olie), eller input, hvor man
forventer store teknologiske fremskridt og derfor faldende priser over tid.

Tidsforbruget ved udarbejdelsen af samfundsøkonomiske analyser er utroligt afhængigt af
detaljeringsniveauet i dataindsamlingen. Der er stor forskel på, hvorvidt man blot ønsker at få
oplyst en årlig samlet omkostning ved at drive fx et forbrændingsanlæg, eller man ønsker en
udspecificering af ressourceforbruget på arbejdskraft, råvarer osv., og derefter selv udregner
omkostningen.

Afvejningen af, hvorvidt en detaljeret udspecificering er nødvendig i forhold til den ekstra tid
det tager, må foretages i det enkelte tilfælde. At gå på kompromis med data og deltaljeringen
heraf skal nøjes overvejes, da det kan være helt centralt for resultatet af analysen. Det er dog
ikke altid, at et øget detaljeringsniveau fører til et andet resultat, men ved analyser med stor
politisk bevågenhed vil det formentlig altid være nødvendigt at gå grundigt til værks for at
dokumentere, at man har brugt det optimale datagrundlag.

I Miljøministeriets vejledning er der anbefalet et relativt højt detaljeringsniveau ved
udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser. I MST’s samfundsøkonomiske analyse af
bortskaffelse af plast- flaske og –dunkeaffald fra husholdninger13 og den
samfundsøkonomiske analyse af organisk affald fra husholdninger14 er der anvendt et meget
højt detaljeringsniveau. Som udgangspunkt anbefaler MST at følge vejledningens
anbefalinger om et højt detaljeringsniveau, men der kan naturligvis være tilfælde, hvor et
lavere detaljeringsniveau og lavere ambitionsniveau bør overvejes, ikke mindst
ressourceforbruget ved udførelse af analyserne taget i betragtning.

5.2 Ikke-markedsomsatte input
                                                
13 Samfundsøkonomisk analyse af bortskaffelse af plastflaske- og dunkeaffald fra husholdninger. Miljøprojekt
nr. 695, 2002.
14 Skal husholdningernes madaffald brændes eller genanvedes? Samfundsøkonomisk analyse af øget
genanvendelse af organisk dagrenovation. Miljøprojekt nr. 814, 2003
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Ikke markedsomsatte input er typisk miljø- og sundhedskonsekvenserne ved et givet tiltag.

En samfundsøkonomisk analyse sammenfatter forbrugernes nytter. Som indikator på de
marginale nytter af forskellige goder benyttes beregningspriser. Disse fastsættes som omtalt
for de markedsomsatte goder med udgangspunkt i disses markedspriser. For de ikke-
markedsomsatte goder estimeres i mangel af markedspriser betalingsvilligheder,  eller
estimater baseres på omkostninger.  I cost-benefit analysen søges alt prissat, som om det kan
handles på et marked –også miljø- og sundhedskonsekvenserne.

De fleste økonomer mener, at værdisætning kun kan bruges meningsfuldt, når der er tale om
marginale ændringer. En marginal ændring kan fx være at forøge det danske skovareal med 5
pct. Derimod giver det ikke mening at værdisætte naturens totale værdi, da den opfattes som
en forudsætning for at leve på jorden. Vi er altså ikke villige til at bytte natur ud (substituere
natur) for et andet gode. Man kan således kun værdisætte et miljøgode, hvis man er villig til
at substituere mellem miljøgodet og andre goder.

Værdisætning af ikke-markedsomsatte effekter er en stor faglig udfordring. Det kan være
særdeles vanskeligt at kvantificere og værdisætte miljø- og sundhedseffekterne – det vi kalder
”at sætte pris på miljøet”. Værdisætning er en måde at få inddraget befolkningens prioritering
af miljø- og sundhedseffekterne. En værdisætning afspejler, hvor meget et endnu renere miljø
værdisættes i forhold til andre ting -  med en given indkomst til rådighed. Men det er svært at
afsløre befolkningens betalingsvillighed for miljøgoder (såsom ren luft og snoede vandløb),
dels fordi der ikke eksisterer et marked for goderne, og dermed ikke en markedspris, dels
fordi det i sig selv kan være svært at opgøre miljø- og sundhedseffekterne.

Der er dog ingen tvivl om, at miljøeffekterne har en (negativ) værdi for os, og denne værdi
bør man om muligt sætte kroner og ører på, hvis den skal sammenlignes med andre
(markedsomsatte) konsekvenser.

Først og fremmest skal miljø- og sundhedskonsekvenserne ved det analyserede tiltag dog
opgøres, og dette kan i sig selv være vanskeligt. Brug af livscyklusmodeller kan give en
tilnærmelsesvis dækkende beskrivelse af de konsekvenser, som et givet tiltag medfører og vil
derfor ofte være at foretrække til opgørelse af miljø- og sundhedskonsekvenserne (især ved
affaldsanalyser). Brug af disse data i en samfundsøkonomisk analyse giver således et godt
udgangspunkt for at inkludere alle direkte og indirekte miljø- og sundhedskonsekvenser.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at livscyklusanalysen ofte ikke bygger på de
samme forudsætninger som den samfundsøkonomiske analyse. Her tænkes især på, at
livscylusanalysen i sin vugge-til-grav tankegang ikke har et geografisk perspektiv i
modsætning til den velfærdsøkonomiske analyse, der som oftest har et nationalt perspektiv, jf.
afsnit 4.1.  Dette betyder, at det kan være nødvendigt at opdele livscyklusanalysens effekter i
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indenlandske og udenlandske effekter. Hertil kommer, at livscyklusanalysen overser de
undgåede konsekvenser ved, at produktionsfaktorer trækkes bort fra anden anvendelse.

Når der her tales om værdisætning af sundhedseffekter, er det værdien af ændringer i
dødsrisiko og sygdomsrisiko, der tænkes på. Værdisætningen vedrører således ikke værdien
af liv som sådan, eller værdien af en enkelt persons liv. En sådan værdisætning har ingen
mening.
Der er derimod tale om værdisætning af et såkaldt ”statistisk liv”. Værdien heraf defineres
som en række individers samlede betalingsvillighed for en reduktion af dødsrisikoen, som
indebærer, at én person mere statistisk set overlever15.

Der findes flere metoder til værdisætning af miljøgoder. Disse metoder kan deles op i to
hovedgrupper. De to grupper er
• Betalingsviljerelaterede metoder (værdisætningsmetoder via efterspørgselsfunktioner), der

er baseret på præferencer
• Omkostningsbaserede (ofte også kaldet prissætningsmetoder), der ikke er baseret på

præferencer, men på omkostninger.

5.2.1 Betalingsvilje (willingness to pay - WTP)

Det, der ideelt ses ønskes afdækket i en værdisætningsundersøgelse, er den (maksimale)
marginale betalingsvilje befolkningen har for at få et bedre eller hindre et dårligere miljø
og/eller sundhed. Dette kan afdækkes ved forskellige spørgeteknikker. Man kan fx spørge om
betalingsviljen for et årskort, der giver adgang til at gå tur i skoven. I de nyere typer
undersøgelser forsøger man, for at afdække den ”sande” betalingsvilje, at komme så tæt som
mulig på en ”rigtig” markedssituation, som folk kender fra deres dagligdag.

Betalingsviljer for fx støj eller nærhed til skov kan også afdækkes ved at analysere huspriser.
Dette anses typisk for at være en sikrere metode, idet folk her reelt har vist deres
betalingsvilje ved fx at betale mere for et hus nær ved skov.

Når det gælder værdisætning af helbredseffekter, indebærer en konsistent anvendelse af den
velfærdsøkonomiske tankegang, at der bør tages udgangspunkt i individers egen opfattelse.
Prissætningsmetoder, som forsøger at opgøre denne betalingsvillighed for en risikoreduktion,
må derfor generelt anses for at være de bedst egnede.

                                                
15 Hvis dødsrisikoen fx reduceres med 1 pct., og 1.000 individer hver er villige til at betale 10.000 kr. herfor, fås
den samlede betalingsvillighed, da der er tale om et kollektivt gode, som 10.000 * 1.000 = 10.000.000 kr.



27

Metoderne baseret på betalingsvilje, dvs. de præferencebaserede, kan deles op i to grupper:
• Metoder, der bygger på observeret adfærd (indirekte metoder, dvs. præferencemåling via

markedsadfærd)
• Metoder, der bygger på hypotetisk adfærd (direkte metoder, dvs. præferencemåling via

hypotetiske markeder)

Observeret adfærd
Denne type værdisætningsmetoder tager udgangspunkt i, at det gode man ønsker at
værdisætte har en tilknytning til et markedsomsat gode. De to mest brugte metoder er den
hedoniske værdisætningsmetode og rejseomkostningsmetoden.

Den hedoniske værdisætningsmetode bygger på, at miljøgoder indgår i et større sammensat
gode, typisk huse. Metoden blev første gang brugt til værdisætning af miljøgoder i slutningen
af 60’erne16. Denne værdisætningsmetode benytter sig af, at når man køber et hus, vil en del
af prisen afspejle beliggenheden i forhold til et miljøgode, fx en skov. Ved at opstille en
model, der sammenligner en række huse, der ligger i forskellig afstand til en skov, kan man
udlede, hvor stor betydning afstanden til skov har på husprisen. Herefter kan man fastsætte
den samlede værdi, som husejerne tillægger skoven.

Den hedoniske værdisætningsmetode anvendes også på sundhedsområdet. Her søges
betalingsvilligheden udledt ud fra individernes adfærd på markedet. Et eksempel er
lønforskelle mellem job med forskellige døds- og sygdomsrisici.

Rejseomkostningsmetoden bygger på, at folk er villige til at afholde omkostninger for at rejse
hen til et givet miljøgode, fx en naturpark. Rejseomkostningerne kan bruges til at estimere en
efterspørgselsfunktion for besøg til naturparken, og derfra kan værdien af naturparken
udledes. Denne metode var den første værdisætningsmetode der blev lanceret, tilbage i
1940’erne af Harold Hotelling17

Hypotetiske metoder
Den mest kendte og brugte hypotetiske metode en den betingede værdisætningsmetode
(Contingent valuation). Denne metode blev taget i brug i 1970’erne, men har for alvor
gennemgået metodeudvikling i løbet af de sidste 20 år18. Ved denne metode opstilles et
hypotetisk marked for et miljøgode, hvor en stikprøve af personer bliver bedt om direkte at
forholde sig til et spørgsmål om deres betalingsvilje for det pågældende gode, fx en skov.

                                                                                                                                                        
Reduktionen af dødsrisikoen indebærer, at 1.000 * 0,01 personer = 10 personer mere end hidtil overlever.
Værdien af et statistisk liv bliver herefter 10.000.000 kr./10 = 1.000.000 kr.
16 Værdisætning af luftforurening. ”Ridker og Henning (1967): The determinants of residential property values
with special reference to air pollution. Review of Economics and Statistics.(49)
17 Se Freemann(1993): The Measurements of Environmental and Ressource Values.  (s.444)
18 Se fx Dubgaard, Kallesøe, Petersen, Damgaard og Erichsen (2001): Velfærd og Økonomi i relation til
biologisk mangfoldighed. Rapport udarbejdet i forbindelse med Wilhjelmudvalget arbejde.
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Man kunne fx forestille sig, at man spurgte en række skovgæster om deres betalingsvilje i
form af en pris for et årskort til den pågældende skov19.

Betalingsviljespørgsmålet kan grundlæggende udformes på to måder; den såkaldte
dichotomous choice og open-ended formatet. Ved dichotomous choice skal den spurgte
person sige ja eller nej til, om man vil betale en givet pris for fx et årskort til skoven. Dette
minder mest om den valgsituation, vi normalt står i fx i supermarkedet, og anses derfor for at
være den metode, der giver mest troværdige resultater. Ved open-ended formatet skal
personen selv angive en pris, som personen er villig til at give.

Ved at koble informationerne om betalingsvilje (priser) med antallet af besøgende til den
pågældende skov, vil man kunne få et udtryk for den samlede årlige værdi af skoven for de
besøgende.
For at få et pålideligt resultatet er det altså vigtigt, at man også udarbejder en undersøgelse af,
hvor mange der besøger den pågældende skov.

På sundhedsområdet har der været rejst spørgsmål ved den betingede værdisætningsmetode
pga. problemer knyttet til strategiske svar, samt at det kan være svært for svarpersonerne at
vurdere små/marginale ændringer i risiko. Sidstnævnte kan medføre vurderingsfejl i form af
skalaeffekter.

Der findes to metoder til bestemmelse af betalingsvilligheden for en risikoreduktion, dvs.
værdien af et tabt menneskeliv. Værdien af et statistisk liv (VSL20) og værdien af et tabt
leveår (VOLY)21. VOLY anvender en tilgang baseret på prissætning af livsperioden vundet
ved at reducere risikoen. Der findes generelt to metoder til at beregne VOLY. Den mest
anvendte er baseret på VSL, der bliver konverteret til priser for livsår. Dette gøres ved at sætte
prisen for et livsår lig med  annuiteten af VSL, dvs. annuisere prisen for et statistisk liv over
de resterende forventede antal leveår. Den anden metode er baseret på
spørgeskemaundersøgelser om fx at udvide livsperioden med et år. Der findes en svensk
undersøgelse, hvor VOLY er fundet ved at spørge personer om deres betalingsvillighed for en
ny medicin, som kunne forlænge deres liv med et år, forudsat at de når en alder på 75 år.

Der findes en række beslægtede metoder til den betingede værdisætningsmetode, bl.a. choice
experiments og contingent ranking22.

                                                
19 Det er vigtigt at gøre respondenterne opmærksomme på, at det ikke er planen at indføre brugerbetaling til
skovene, men at man blot skal forestille sig, hvad man ville betale, hvis det var således.
20 VSL står for Value of Statistical Life
21 VOLY står for Value Of a Life Year.
22 Ved choice experiments og contingent ranking skal respondenterne rangordne forskellige faktorer, der knytter
sig til miljøgodet. Herved undgår man, at respondenterne skal udtrykke deres betalingsvilje direkte, den skal i
stedet efterfølgende udledes. Man undgår således, at respondenterne gennemskuer undersøgelsens formål og
svarer strategisk.
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De værdisætningsmetoder, der benytter sig af observeret adfærd (den hedoniske metode og
rejseomkostningsmetoden), bliver anset for at være de mindst kontroversielle, da de bygger på
aktuelle markedsdata. De har imidlertid en række naturlige begrænsninger. Den hedoniske
metode kan kun bruges for visse miljøgoder. Metoden er fx anvendelig, når det miljøgode,
man ønsker at værdisætte, ligger i umiddelbar nærhed af huse. Samtidig er det kun husejernes
værdi, man estimerer, og ikke de øvrige brugeres. Den hedoniske metode er således mest
velegnet til værdisætning af bynære skove, naturområder, støj samt døds- og sygdomsrisiko.

Rejseomkostningsmetoden kan kun bruges, når det er forbundet med omkostninger at rejse til
et givet miljøgode. Den er derfor mest velegnet til værdisætning af større naturområder,
nationalparker mm.

Den betingede værdisætningsmetode er den mest bredtfavnende metode, da den i princippet
kan bruges til at værdisætte alle miljøgoder og alle typer af værdi. Den er imidlertid også
anset for at være den mest kontroversielle metode, da den bygger på, at personer skal tage
stilling til et hypotetisk marked.

5.2.2 Omkostningsbaserede metoder

Hvis det ikke er muligt at afdække befolkningens betalingsvilje, kan det i stedet være
nødvendigt at prissætte miljø- og sundhedskonsekvenser fra omkostningssiden.

Disse metoder betegnes ikke som ”rigtige” værdisætningsmetoder, da de ikke baserer sig på
befolkningens betalingsvilje for et givet miljøgode og dermed ikke nødvendigvis er et udtryk
for de samlede gevinster ved det pågældende miljøgode.

Et eksempel er CO2-udslip, hvis konsekvenser for miljøet er forbundet med store
usikkerheder. Befolkningen kan evt. vurdere, hvad man vil betale for at reducere risikoen for
nærmere beskrevne klimaeffekter, men ud fra denne betalingsvilje kan man på grund af
usikkerheden omkring sammenhængen mellem CO2-udslippet og dets mulige konsekvenser
ikke aflede en betalingsvilje pr. ton reduktion af CO2-udslippet i Danmark. I stedet kan det
analyseres, hvad det vil koste at nå en politisk fastsat målsætning på området og bruge denne
pris som et mål for værdien af at reducere CO2-udslippet. En anden metode er at opgøre de
sparede omkostninger til fx at rense grundvand, og bruge dem som et mål for, hvad rent
grundvand er værd.

Alternativomkostningsmetoden kan bruges, hvis det politisk er besluttet at nå et bestemt
miljømål. Dette kan fx være CO2 –reduktionsforpligtigelsen i forbindelse med Kyoto-aftalen,
hvor det kan undersøges, hvad det koster at opnå dette mål. Denne omkostning kan bruges
som pris på CO2, når man analyserer et projekt med et andet formål end reduktion af CO2-
udledning (fx naturgenopretning eller genanvendelse af at affaldsprodukt). Dette projekts
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CO2-effekter kan da værdisættes med alternativomkostningerne for CO2-reduktion, altså det
det koster at nå CO2-målsætningen. Forudsætningen for, at denne metode giver det ”rigtige”
(dvs. det velfærdsøkonomiske optimale) resultat, er, at  de marginale gevinster (målt med
befolkningens nytte/betalingsvillighed) ved at opfylde reduktionsforpligtigelsen svarer til de
velfærdsøkonomiske omkostninger herved.

Regeringens klimastrategi indeholdet et ”pejlemærke” på 120 kr. pr. tons CO2. Dette betyder,
at der kun igangsættes indenlandske initiativer til reduktion af CO2-udledning, hvis
omkostningerne er 120 kr. pr. tons eller derunder. Derfor kan denne alternativomkostning på
120 kr. pr. tons anvendes som en pris på CO2. I den samfundsøkonomiske analyse af organisk
husholdningsaffald er der udført en følsomhedsanalyse med denne CO2-pris, idet
klimastrategien ikke var endeligt offentliggjort ved analysens færdiggørelse.

Vha. af skadesomkostningsmetoden kan man prissætte fx emissioner af SO2 ved at se på de
skader, som emissionen forårsager. En reduktion af  SO2  prissættes således med de
mindskede skadesomkostninger.

Ved prisfastsættelse af ulykkesrisiko kan tages udgangspunkt i de samfundsøkonomiske
omkostninger, der er forbundet med helbredseffekter. Vejdirektoratet bruger denne metode i
værdisætningen af ulykker. Her opgøres omkostningen ved ulykker ud fra personrelaterede
omkostninger i forbindelse med hospitalsophold, beredskab i forbindelse med ulykken,
produktionstab m.v. Omkostninger til revalideringen og langtidspleje er ikke medregnet.
Hertil lægges et velfærdstab, der er udtryk for en række omkostninger i form af menneskelige
lidelser og afsavn. Velfærdstabet er en skønsmæssig fastsat størrelse.

På sundhedsområdet anvendes human kapital tilgangen, der tager udgangspunkt i
produktionstabet ved reduktion i arbejdsstyrkens størrelse. Produktionstabet beregnes som
summen af den fremtidige diskonterede lønindtjening. Human kapital metoden er blevet
kritiseret for den manglende hensyntagen til individers egen vurdering samt en række etiske
problemer forbundet hermed (pensionister har en værdi for resten af deres liv på nul, mens
børn og unge får et meget lavt produktionstab pga. diskontering).

Død- og ulykkesrisiko kan også søges værdisat udfra omkostninger til fx airbags i biler,
redningsveste, røgdetektorer (afværgeomkostningsmetoden). Tilsvarende kan også bilisters
omkostninger ved at vælge en længere og mere tidskrævende rute fremfor en rute med en
højere dødsrisiko benyttes som grundlag for bestemmelsen af betalingsvillighed for en ændret
dødsrisiko. Samme forhold gør sig gældende for passagerers valg mellem forskellige flyruter
og flyselskaber.

5.2.3 Benefit transfer
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Benefit transfer er ikke en decideret værdisætningsmetode, men derimod en metode der
bruges, når man i stedet for at udføre en værdisætningsundersøgelse af et givet miljøgode,
overfører resultater fra en tidligere undersøgelse.  Dette kan både være resultater fra danske
og fra udenlandske undersøgelser. Man bruger ofte benefit transfer i stedet for at udføre en
værdisætningsundersøgelse, da værdisætningsundersøgelser kan være meget
ressourcekrævende at udføre.

Benefit transfer kan udføres på forskellige måder. Den nemmeste er blot at overføre
resultaterne i form af enhedsværdier direkte fra det undersøgte område til det nye område.
Man kan også vælge at justere enhedspriserne ved at tage højde for eventuelle forskelle
mellem de to områder. Endelig kan man vælge at overføre selve værdisætningsfunktionen fra
det undersøgte område til det nye område. Den første metode er forbundet med størst
usikkerhed, men dog samtidig også den der ofte bruges, da den er lettest at benytte. Den sidste
metode er den teoretisk mest korrekte.

For at få troværdige resultater ved at bruge benefit transfer kan der opstilles en række
kvalitetskrav til de værdisætningsundersøgelser, som man skal overføre resultater fra23.
Det er bl.a. krav til, at værdisætningsundersøgelsen skal leve op til ”state-of-the-art” kriterier
for økonomisk værdisætning, og at der skal kunne korrigeres for socioøkonomiske forskelle,
dvs. befolkningssammensætning, lønniveau osv., de to områder imellem. Endvidere er det
vigtigt, at det område, man overfører fra, og det område, man overfører til, er nogenlunde ens
hvad angår miljøkvalitet, og at der er de samme substitutionsmuligheder. Det sidste betyder,
at hvis man har værdisat en skov i Nordsjælland, hvor der er mange andre skove, kan man
ikke blot overføre dette resultat til et område, hvor der er skovfattigt.

Det anbefales ofte at foretage en korrektion for forskelle i købekraft mellem de forskellige
lande ved benefittransfer. Korrektion for forskelle i købekraft kan ske ved at anvende OECDs
tabel for købekraftpariteter. Dette er eksempelvis gjort for den anvendte værdi af statistisk liv
i partikelfilterrapporten og i forbindelse med vejstøjstrategien. Værdien af statistisk liv
gældende for de 15 EU-lande er overført til danske forhold ved at benytte en
korrektionsfaktor på 1,224.

5.3 Afsluttende bemærkninger om værdisætning

Overordnet kan det siges, at den velfærdsøkonomisk korrekte opgørelse af prisen på
miljøkonsekvenser er befolkningens betalingsvilje. Ofte er det dog langt nemmere at prissætte
                                                
23 Desvouges et al(1992): Benefit transfer: Conceptual Problems in Estimating  Water Quality Benefitss Using
Existing Studies.
24 Estimatet for EU-15 for statistisk liv er i 1999-prisniveau. For dette år var købekraftpariteten for Danmark 119
og for EU-15 var den 99, dvs. en korrektionsfaktor på 1,2.
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fra omkostningssiden. Endvidere kan der være emissioner, fx CO2-udslip, hvis konsekvenser
er forbundet med så store usikkerheder, at befolkningen næppe meningsfuldt vil være i stand
til at vurdere, hvad man vil betale for at reducere udslippene. Dette kan tale for at bruge
alternativ-omkostningsmetoden.

Det er således meget svært at fastsætte en ”rigtig” pris på miljøkonsekvenser, hvilket betyder,
at det er særdeles vigtigt at udføre følsomhedsanalyser med forskellige priser.

Det er relativt begrænset, hvad der er foretaget af værdisætningsundersøgelser i Danmark,
men der er igangsat en lang række studier i løbet af de seneste år. Vha. den betingede
værdisætningsmetode har man  værdisat Mols Bjerge25. Ved brug af samme metode har man
forsøgt at værdisætte en række danske skove. Choice experiment metoden er brugt til at
værdisætte ådale (endnu ikke publiceret). Husprismetoden er i Danmark blevet brugt til at
værdisætte skove og søer26. Husprismetoden er i Danmark endvidere brugt til at værdisætte
støj fra vejtrafik27.

Der findes ingen undersøgelser af betalingsvillighed for risikoreduktion i tilknytning til
luftforurening. Derimod findes et dansk studie af betalingsvilligheder relateret til
trafiksikkerhed28. Dette studie giver både en god introduktion til de teoretiske spørgsmål, og
estimerer danske betalingsvilligheder ud fra forskellige undersøgelser relateret til
trafiksikkerhed. Spørgsmålet er dog, om resultater fra trafikområdet kan overføres direkte til
luftforurening. Det har derfor været nødvendigt at anvende og tilpasse værdien fra disse
undersøgelser relateret til trafikulykker for at kunne bruge dem på luftforurening. Der
anvendes ofte en reduktionsfaktor på 0,6 eller 0,75 for at tilpasse værdien til den højere alder
for ofre for luftforurening sammenlignet med trafikulykker.   

I forbindelse med Wilhelmudvalgets arbejde er der bl.a. lavet en cost-benefit analyse af
genslyngningen af Skjern Å. I den forbindelse har man imidlertid ikke udført danske
værdisætningsundersøgelser, men derimod overført estimater fra udenlandske undersøgelser,
altså brugt benefit transfer.

I forbindelse med Finansministeriets publikation fra 2001 ”Miljøpolitikkens fordele og
omkostninger” er der således også brugt benefit transfer i stedet for primære
værdisætningsundersøgelser. Værdisætningsestimaterne er i denne publikation også som

                                                
25 Dubgaard(1996): Enconomic Valuation of Recreation in Mols Bjerge. SØM publikation nr. 11
26 Hasler, Erichsen og Damgaard (2002): Værdisætning af udvalgte danske skove. Nationaløkonomisk Tidsskrift
140 (2002), 152-166.
27 Hvad koster støj? Værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 795,
2003.
28 Kidholm, Kr. (1995): Estimation af betalingsvilje for forebyggelse af personskader ved trafikulykker. Center
for Helsetjenesteforskning og Socialpolitik. Odense Universitet.
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oftest hentet fra udenlandske undersøgelser og er overført som ujusterede enhedspriser
(”benefittransfer”). Der er bl.a. overført enhedspriser på SO2 og NOx.

I 2003 afsluttedes et forprojekt om miljøøkonomiske beregningspriser med DMU og FSL som
konsulenter29. På baggrund af projektet blev der igangsat dels et projekt omkring udarbejdelse
af danske beregningspriser på luftområdet med udgangspunkt i den europæiske BeTa database
samt et værdisætningsstudie af danske hedelandskaber. Projektet vedr. beregningspriser på
luftforureningsområdet blev afsluttet i 200430 og der eksisterer nu danske beregningspriser for
NOx, SO2 og partikler, som kan anvendes til benefit transfer. Værdisætningsstudiet af
hedelandskaber er lige afsluttet (2005). Derudover har DMU udført et litteraturstudie om
prissætning af udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof (NPO) for Miljøstyrelsen På
baggrund af et forprojekt om værdisætning af grundvand er der udført et større
værdisætningsstudie, med brug af to værdisætningsmetoder (betinget værdisætning og choice
experiment). Projektet publiceres i efteråret 2005.

For at styrke videngrundlaget og skabe konsistens mellem samfundsøkonomiske analyser har
Miljøstyrelsen igangsat et arbejde med et nøgletalskatalog, hvor centrale estimater for både
omkostninger og eksternaliteter skal indgå. Herved vil tidsforbruget ved udarbejdelse af
samfundsøkonomiske analyser endvidere kunne nedbringes.

For i højere grad at kunne udnytte de eksisterende værdisætningsstudier og på sigt forbedre
nøgletalskataloget har Miljøstyrelsen endvidere igangsat et projekt om praktiske anvendelse
af benefit transfer med Ståle Navrud (professor i miljøøkonomi fra Norge) som konsulent.

                                                
29 Andersen, M.S. & Strange, N. 2003. Miljøøkonomiske beregningspriser. Forprojekt.
Danmarks Miljøundersøgelser. 90 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 459.
http://faglige-rapporter.dmu.dk

30 Andersen, M.S., Frohn, L.M., Jensen, S.S., Nielsen, J.S., Sørensen, P.B., Hertel, O.,
Brandt, J. & Christensen, J. 2004. Sundhedseffekter af luftforurening – beregningspriser.
Danmarks Miljøundersøgelser. 85 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 507.
http://faglige-rapporter.dmu.dk.


