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5. Faktaark om  

afgiftsreform 

 

Boks 5.1 Reformens centrale elementer 

Vores forslag til en afgiftsreform, som sikrer en omkostningseffektiv grøn omstilling under hensyntagen til erhvervslivet og den sociale balance, 

indeholder følgende centrale elementer: 

• Ensartet afgift på udledning af drivhusgasser. Afgiftssatser på 1.000 kr. pr. ton CO2e i 2025 og 1.250 kr. pr. ton CO2e i 2030 anvendes som 

pejlemærker. Landbruget og nogle få andre sektorer med særlig risiko for drivhuslækage får en reduceret afgiftssats i en overgangsfase. 

• Bundfradrag på 80 pct. af den historiske udledning til energiintensive virksomheder, hvilket skal modvirke lækage. Bundfradraget udfases 

lineært frem mod 2050. 

• Gradvis men hurtig indfasning, som skal sikre, at virksomheder og husholdninger har tid til at tilpasse sig, men at målet om en 70 pct. 

reduktion indfris. 

• Klimarådet skal overvåge udviklingen og løbende anbefale afgiftsjusteringer, som kan realisere de danske målsætninger. 

• Reduktion af eksisterende energiafgifter med 75 pct. af det nuværende niveau frem mod 2025, da energiafgifterne ikke er målrettet en 

klimaeffekt. Afgifter på benzin og diesel reduceres dog ikke. 

 

Reformen er omtrent provenuneutral i 2030, når man tager højde for adfærdseffekter og tilbage-

løb. Reformen resulterer i et umiddelbart provenu på knap 16 mia. kr., men der er en stor ad-

færdseffekt fra de faldende udledninger af drivhusgasser, som betyder, at der vil være et samlet 

mindreprovenu på ca. 1 mia. kr., jf. Tabel 5.1. Set ift. usikkerheden i beregningerne og det samlede 

råderum er det dog et meget begrænset mindreprovenu. Vores vurdering er derfor, at reformen 

vil være omtrent provenuneutral i 2030. 

 

Tabel 5.1 Effekt på de offentlige finanser i 2030 

 Effekt i mia. kr. 

Højere afgift på CO2e 48,4 

Bundfradrag -14,9 

Reduktion af energiafgifter -17,6 

Umiddelbart provenu 15,9 

Adfærdseffekt -17,3 

Tilbageløb 0,4 

Samlet provenueffekt -1,0 
 

Anm.: Alle beløb er angivet i 2020-priser. Provenuberegningerne er opgjort inklusive adfærdseffekter. Udled-

ningerne af drivhusgas er forudsat at falde til 22 mio. ton, hvilket svarer til en opfyldelse af målet om en 

reduktion på 70 pct. Adfærdseffekten ift. betaling af energiafgifter er beregnet i REFORM. 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, tabel DRIVHUS og MREG21, Energistyrelsen samt egne be-

regninger. 
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Vores afgiftsreform medfører ingen velfærdstab for borgere i bunden af indkomstfordelingen, 

mens der vil være begrænsede velfærdstab i toppen af indkomstfordelingen, jf. Figur 5.1. Velfærds-

tabene er dog begrænsede ift. den samlede indkomstfremgang frem mod 2030. Samlet set vur-

deres reformen derfor at være i social balance. 

 

Figur 5.1 Fordelingseffekter af vores afgiftsreform 

 

Kilde: Danmarks Statistik, REFORM og egne beregninger. 

 

Reformen vil umiddelbart øge afgiftsbelastningen for forsyningsvirksomhed, industrien, transport, 

bygge og anlæg, landbrug og råstofindvinding, mens husholdningerne og offentlig administration 

mv. vil opleve en mindre afgiftsbelastning, jf. Tabel 5.2. De forskellige sektorer vil dog overvælte en 

del af afgiftsstigningen på aftagerne af deres produkter. Fx vil forsyningsvirksomhederne sandsyn-

ligvis hæve priserne for deres forbrugere, og dermed vil husholdninger og andre virksomheder 

bære en del af tabet. 

 

Tabel 5.2 Oversigt over umiddelbare effekter af skatteomlægningen i 2025 fordelt på sektorer 

  Højere CO2e-afgift Bundfradrag Reduktion af energi-

afgifter 

Ændring i afgifts-

byrde 

  ------------------------------- Mia. kr. ------------------------------- 

Husholdninger 10,7 0,0 -11,6 -0,9 

Off. adm., undervisning og sundhed 1,5 0,0 -2,3 -0,9 

Videnservice 0,3 0,0 -0,3 -0,1 

Øvrige 1,1 0,0 -0,8 0,3 

Råstofindvinding 1,7 -1,0 -0,0 0,6 

Handel, hoteller og restauranter 2,4 0,0 -1,2 1,2 

Industri 8,0 -3,9 -2,5 1,5 

Bygge og anlæg 1,9 0,0 -0,0 1,9 

Landbrug 6,8 -4,4 -0,5 1,9 

Forsyningsvirksomhed 5,3 -1,8 -0,5 3,0 

Transport, Erhverv 4,8 0,0 -0,0 4,8 

I alt 44,4 -11,1 -19,9 13,4 
 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, tabel DRIVHUS og MREG21, Energistyrelsen samt egne beregninger. 
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