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1. Resumé 
Avancerede biobrændstoffer er en fælles betegnelse for biobrændstoffer, der er produceret 
ud fra en særlig liste af affaldsbaserede råvarer. Listen indeholder råvarer som træaffald, 
halm, husdyrgødning, husholdningsaffald og spildevandsslam. Det er råvarer, der potentiale 
til at levere store reduktioner af klimaemissioner fra transportsektoren, men som kun 
anvendes i begrænset omfang til at producere biobrændstoffer i dag. 

Fra året 2020 indføres et dansk iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer på 0,9 %. 
Iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer forventes at stige i til 3,6 % i 2030. Det vil 
ske i takt med at kravene strammes i efterfølgeren til VE-Direktivet, RED II, der i dag 
foreligger som forhandlingsudspil fra Ren Energi-pakken fra EU-Kommissionen.  

Denne rapport analyserer de samfundsøkonomiske konsekvenser i perioden 2017 til 2030 
ved at implementere Ren Energi-pakkens forslag til iblandingskrav i dansk lovgivning. Alle 
resultater præsenteres i forhold til et basisscenarie hvor dansk lovgivning fortsætter som 
hidtil, således at konsekvenserne af implementeringen fremstår tydeligt. Der undersøges 
tre alternative scenarier, hvor tre forskellige typer brændstoffer leverer den nødvendige 
målopfyldelse fra Ren Energi-pakken. De tre alternativer scenarier er: 

1) Bionaturgas fra gødning. 
2) Avanceret bioethanol fra halm.  
3) Fischer-Tropsch biodiesel fra træaffald.  

De tre avancerede biobrændstoffer behandles i analysen som tre scenarier med reference 
til et opstillet basisscenarie, hvor dansk lovgivning fortsætter som hidtil uden at 
implementere VE-direktivet og dens kommende efterfølger RED II. For at kvalificere de tre 
scenarier til en grundig analyse af de samfundsøkonomiske og statsfinansielle 
konsekvenser er følgende områder analyseret: 

• Brændstofforbrug. Øget anvendelse af avanceret bioethanol og Fischer-Tropsch 
biodiesel vil i sig selv kun medføre marginale ændringer i det samlede volumen af 
forbrugt brændstof. Brændstofforbruget vil derimod stige ved øget anvendelse af 
bionaturgas, da gaskøretøjer bruger mere energi for at udføre samme 
transportarbejde. 

• Omkostninger til køretøjer. Avanceret bioethanol og Fischer-Tropsch biodiesel 
forventes ikke at give anledning til øgede omkostninger til køretøjer. 
Omkostningerne vil stige ved øget anvendelse af bionaturgas, da gaskøretøjer er 
dyrere i indkøb end tilsvarende dieselkøretøjer. 

• Eksternalitetsomkostninger. Omstilling til avancerede biobrændstoffer vil medføre 
forbedringer i eksternalitetsomkostninger i alle tre scenarier. Bionaturgas bidrager 
til bedre luftkvalitet, mindre drivhusgasudledning, formindsket 
næringsstofudvaskning og forbedret gødningskvalitet, og er klart det avancerede 
biobrændstof som medfører de største forbedringer. 
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• Brændstofomkostninger. Avanceret bioethanol og Fischer-Tropsch diesel er dyre 
brændsler, og omstilling til disse vil medføre betydelige omkostninger. Bionaturgas 
er derimod billigere end de biobrændstoffer som erstattes. 

• Grænsehandel med diesel. Den danske grænsehandel med diesel er betydelig, og 
det får derfor betydning for statsprovenuet hvis grænsehandlen stiger. Det vil ske i 
alle scenarier som konsekvens af at den danske overimplementering af 
iblandingskravene vil stoppe fra 2023 hvor Ren Energi-pakkens krav vil matche det 
danske krav på 0,9%. Målopfyldelse med bionaturgas vil skabe de laveste 
standerpriser for diesel, hvorfor grænsehandelsgevinsten vil være størst i dette 
scenarie.  

• Udbygning af tankstationer. Den nuværende infrastruktur kan anvendes til 
avanceret bioethanol og Fischer-Tropsch diesel, men det er nødvendigt at bygge 
flere gastankstationer til at akkommodere et øget forbrug af bionaturgas.  

• Skatteforvridning. Alle de undersøgte scenarier for avancerede biobrændstoffer vil 
medføre en øget skatteforvridning, men effekten bliver mindst for bionaturgas. Fra 
2023, hvor bionaturgas til transport ikke længere forventes at kunne modtage 
opgraderingsstøtte, vil der være en skatteforvridningsgevinst ved øget anvendelse 
af biogas, da afgiftsniveauet er højere for biogas end for diesel. Afgiftsniveauet på 
diesel vil derudover stige et niveau i bionaturgas- og bioethanol scenarierne, da 
bionaturgas sænker iblanding af biodiesel i diesel grundet bioticketsystemet. 

Med udgangspunkt i at opfylde hele iblandingskravet frem mod 2030 konkluderer Fremsyn, 
at der med bionaturgas opnås den største gevinst og optimering af den tunge 
transportsektor både økonomisk og miljømæssigt. Det er dermed det mest effektive 
brændstof at realisere af de tre belyste avancerede biobrændstoffer. Scenariet med 
bionaturgas er samtidig det eneste, som gavner samfundsøkonomien og giver samtidig den 
største satsprovenu gevinst. 

Der er medregnet at bionaturgaskøretøjer er dyrere i anskaffelse. Avanceret bioethanol og 
avanceret biodiesel er anvendelige i konventionelle køretøjer, men biobrændstofferne 
dyrere at producere, da de stadig er i en tidlig udviklingsfase.  

Den samlede gevinst ved iblanding af bionaturgas opnår en nettonutidsværdi på 1448 mio. 
DKK, mens statsprovenuet vil stige med 513 mio. DKK. Anvendelse af bionaturgas medfører 
desuden en forbedret gødningskvalitet, reduceret udvaskning af næringsstoffer og 
mindskning af lugtgener. Det giver en samlet reduktion af luftforurening og klimabelastning 
til en værdi af 457 mio. DKK, samt øvrige eksternalitetsgevinster på 377 mio. DKK. 

Til sammenligning vil det med avanceret bioethanol resultere i samfundsøkonomiske 
omkostninger på 731 mio. DKK og øgede indtægter til statskassen på 345 mio. DKK, mens 
der i scenariet med biodiesel vil være samfundsøkonomiske omkostninger på 1189 mio. 
DKK og indtægter til statskassen på 29 mio. DKK. Desuden er emissionsbesparelserne på 
bioethanol mindre udtalte end med anvendelse af avanceret bionaturgas og avanceret 
biodiesel. 
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Tabel 1: Overblik over samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser i tre scenarier for iblanding af 
avancerede biobrændstoffer. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser ved tre adskilte 
scenarier for tvungen iblanding af Advanced Biofuels 
fra 0,9 % i 2020 til 3,6 % i 2030  
(EU: Ren Energi-pakken)  

Samfundsøkonomisk nutidsværdi i mio. kr. 
for perioden 2017-2030  
(- = omkostning, + = gevinst) 

Bionaturgas Bioethanol Biodiesel 

Brændstofgevinst +953 -1.192 -1.688 

Infrastrukturomkostninger -602 0 0 

Meromkostninger for gaskøretøjer -308 0 0 

Eksternalitetsgevinster +834 +64 +372 

Grænsehandel +435 +306 +118 

Skatteforvridning +136 +92 +8 

Totale samfundsøkonomiske gevinster +1448 -731 -1189 

Samlet statsprovenu, nutidsværdi mio. kr. +513 +345 +29 
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2. Baggrund 
Det danske Folketing vedtog i efteråret 2016 en opdatering af Biobrændstofloven1, som 
indeholder en målsætning om, at danske leverandører af brændstoffer til vej- og 
banetransport skal supplere deres nuværende iblanding af biobrændstoffer med en 
iblanding af 0,9 % avancerede biobrændstoffer fra 2020. Fra år 2020 skal danske 
leverandører af brændstoffer blande 0,9 % avanceret biobrændstof i det brændstof der 
sælges til vej- og banetransport. Avancerede biobrændstoffer kan blandt andet produceres 
af restprodukter fra landbruget og er tilgængeligt på markedet i form af bionaturgas, 
ethanol eller biodiesel. Ved implementering af Ren Energi-pakkens forhandlingsudkast til et 
nyt VE-direktiv vil iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer stige gradvist til 3,6 % 
frem mod 2030. 

Iblandingskravet på 0,9 % er en ambitiøs dansk målsætning, der vil overopfylde de nationale 
forpligtigelser helt frem til 2024. Avancerede biobrændstoffer er markant sværere at 
fremskaffe end de primært afgrødebaserede biobrændstoffer, som anvendes i dag, og 
kravet om iblanding af avancerede biobrændstoffer vil derfor stille store krav til udviklingen 
af den danske brændstofsektor. 

 

Figur 1: Forbruget af biobrændstoffer i Danmark. 1G er afgrødebaseret og 2G er affaldsbaseret. Udarbejdet på 
baggrund af data fra EOF’s årlige Energistatistikker2. [Fremsyn, 2017]. 

Det danske forbrug af biobrændstoffer til iblanding af diesel og benzin dækkes i dag 
primært af afgrødebaserede biobrændstoffer, også kendt som 
førstegenerationsbiobrændstoffer (1G). Det danske forbrug af ethanol, der blandes i benzin 
som biobrændstof, var i 2016 blandt andet produceret af 60 % korn og 37 % sukkerrør. 

                                                           
1 Biobrændstofloven (2009): Lov nr. 468 af 12. juni 2009. Lov om bæredygtige biobrændstoffer. Link.  
2 EOF (2017): Energistatistik 2014, 2015, 2016 og 2017. Link. 
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Forbruget af biodiesel var tilsvarende produceret af blandt andet ca. 42 % rapsolie og 34 % 
palmeolie. I tillæg blev der leveret 18 % biodiesel, som var produceret af animalske 
restprodukter (Figur 1). Biodiesel fra animalske restprodukter kaldes også AFME (Animalsk 
Fedt Metyl Ester) og er et affaldsbaseret biobrændstof, også betegnet som 
andengenerationsbiobrændstof (2G). 

Avancerede biobrændstoffer er en underkategori af affaldsbaserede biobrændstoffer, der 
produceres af råvarer som affald, slam og restprodukter fra land- og skovbrug, og som 
kræver mere forarbejdning end restprodukter fra levnedsmiddelindustrien. Bionaturgas er 
det eneste avanceret biobrændstof, som i 2016 blev leveret til den danske transportsektor. 

Produktionskapaciteten for avanceret bioethanol og avanceret biodiesel er under udvikling 
frem mod 2020, hvor iblandingskravet træder i kraft over hele EU.  

Bioethanol er det flydende biobrændstof, som er nået længst i udviklingen mod avanceret 
biobrændstof, og der fandtes i juni 2016 seks kendte kommercielle anlæg. Den samlede 
årlige produktion fra disse anlæg er omkring 519 mio. liter, svarende til ca. 11 PJ. Til 
sammenligning er det samlede danske forbrug af brændstof til vejtransport på ca. 160 PJ, 
og der er dermed lang vej til, at bioethanol kan dække den europæiske efterspørgsel i 2020. 
Maabjerg Energy Center er et dansk projekt til avanceret bioethanol, hvor markedsprisen er 
vurderet til 283 DKK / GJ, hvilket også var prisen ved en leverance fra Brasilien til en 
europæisk kunde3. 

Tabel 2: Bioethanolanlæg opgjort af Energistyrelsen i 20163. 

Placering Navn Kapacitet 

Italien Beta Renewables 50 mio. liter / år 1,06 PJ / år 

Brasilien Granbio 81 mio. liter / år 1,72 PJ / år 

Brasilien Raizen 84 mio. liter / år 1,79 PJ / år 

USA Poet-DSM 95 mio. liter / år 2,02 PJ / år 

USA Abengoa 95 mio. liter / år 2,02 PJ / år 
USA Dupont 114 mio. liter / år 2,43 PJ / år 

 
Biodiesel kan ligesom bioethanol laves med produktionsmetoder og af råvarer, så de 
kvalificeres som avanceret biobrændstof. Der findes i dag enkelte bioolier på markedet, 
f.eks. tallolie4, der er godkendte som avanceret biobrændstof, og som forholdsvist simpelt 
kan omdannes til biodiesel i form af HVO. Produktionen af HVO, der kan kvalificeres som 
avanceret biobrændstof, er imidlertid begrænset og forventes ikke at kunne dække behovet 
for avanceret biodiesel i europæisk skala. I Ren Energi-pakken har tallolie desuden mistet 
sin status som avanceret biobrændstof, og det vil derfor kun kunne levere målopfyldelse 
indtil 2020.  

                                                           
3 Energistyrelsen (2016): Analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede 
biobrændstoffer i Danmark. Link. 
4 The Swedish knowledge Centre for Renewable Fuels. Link  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2016/analyse_-_fremme_af_avancerede_biobraendstoffer_1.pdf
http://www.f3centre.se/fact-sheet/HVO


 Avancerede biobrændstoffer til tung transport 
 

 
   

 

FREMSYN   6  

Avanceret HVO vil derfor skulle suppleres med andre produktionsformer for avanceret 
biodiesel for at kunne nå et betydeligt volumen, og disse produktionsformer må forventes 
at få afgørende betydning for prisdannelsen.  

Biomass-to-Liquid (BtL) er en fælles betegnelse for produktion af syntetiske flydende 
biobrændstoffer ved hjælp af termokemiske processer. En BtL-metode, der har modtaget 
meget opmærksomhed, er syntetisk biodiesel fra træaffald eller andre affaldsbaserede 
biomasser, produceret af forgasningsgas ved Fischer-Tropsch-processen. 

Fischer-Tropsch-biodiesel (FT) kvalificerer som avanceret biodiesel, såfremt 
forgasningsgassen er produceret af affaldsmateriale. Selve Fischer-Tropsch-processen er 
en moden teknologi, som har været anvendt siden 1920’erne til at konvertere kul og 
naturgas til diesel. Konverteringen af biomasse til forgasningsgas er derimod en teknologi, 
der stadig mangler sit kommercielle gennembrud i en større skala. Der er dog udvikling 
inden for området, og potentialet er meget betydeligt5. 

Biodiesel kan også produceres ved Gas-to-Liquid-processen (GtL), hvor bionaturgas, det vil 
sige bionaturgas der er opgraderet og født ind i naturgasnettet, kan omdannes direkte til 
syntetisk biobrændstof. GtL-processen er imidlertid energikrævende, og derfor er der ofte 
mere rationale i at levere bionaturgassen direkte til transportsektoren6. 

Bionaturgas har et særligt stort potentiale for at levere dansk målopfyldelse af kravene i VE-
direktivet. 

• Dansk bionaturgas produceres for en stor dels vedkommende af husdyrgødning. 
Denne gas lever fuldt ud op til kravene for avancerede biobrændstoffer. 

• Den del af bionaturgasproduktionen, der opgraderes og afsættes via gasnettet som 
bionaturgas, kan allerede i dag dække behovet for 0,9 % avancerede 
biobrændstoffer i 2020. 

• Den danske produktion af bionaturgas er under kraftig udbygning, og aktørerne i 
bionaturgasbranchen forventer at kunne levere bionaturgas svarende til væsentligt 
mere end forpligtelserne i Ren Energi-pakken, hvor avancerede biobrændstoffer 
skal udgøre 3,6 % af energiforbruget i transportbranchen i 2030.  

• Det samlede danske potentiale for produktion af bionaturgas baseret på affald er 
opgjort til at være 39 PJ7, svarende til op mod 25 % af det danske energiforbrug på 
vej og bane. 

• Teknologien til at anvende gas i transportsektoren er velkendt og gennemtestet, og 
teknologien har gennem de seneste år vundet stadig større udbredelse i særligt den 
tunge transport. 

• Bionaturgas kan transporteres sikkert og omkostningseffektivt via gasnettet som 
bionaturgas. Den danske gasinfrastruktur er vidt forgrenet og har mulighed for at 
levere bionaturgas over det meste af landet. 

                                                           
5 Biomass to liquid transportation fuel via Fischer Tropsch synthesis – Technology review and current scenario 
Link 
6 Bionaturgas og andre VE brændstoffer til tung transport, EA Energianalyse 2016. Link 
7 Bionaturgaspotentiale i danske kommuner. Opgørelse udarbejdet af PlanEnergi for Energinet.dk i 2011. Link 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115015269
http://www.ea-energianalyse.dk/reports/1464_Biogas_og_andre_VE_br%C3%A6ndstoffer_til_tung_transport.pdf
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Gas/Biogaspotentiale%20i%20Danmark%20-%20PlanEnergi.pdf
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• Den danske bionaturgasbranche kan certificere bionaturgasproduktion og 
afsætning via gasnettet efter certificeringsordninger (f.eks. REDcert og ISCC), som 
er godkendt af EU-Kommissionen til at levere målopfyldelse til VE-direktivet. 
Flydende biobrændstoffer certificeres under samme ordninger. 

 Formål 

Formålet med denne rapport er at undersøge de samfundsøkonomiske og statsfinansielle 
konsekvenser ved implementering af Ren Energi-pakkens VE-direktiv i tre forskellige 
scenarier, der leverer opfyldelse af de danske målsætninger og krav om avancerede 
biobrændstoffer fra 2020 og frem til 2030, og sammenligne resultaterne med et 
basisscenarie hvor dansk lovgivning fortsætter som hidtil. I Ren Energi-pakken stiger 
iblandingskravet til 3,6% i 2030, mens der i dansk lovgivning blot er krav om 0,9% iblanding.   

De tre valgte scenarier repræsenterer hvert et kommercielt og teknologisk tilgængeligt 
biobrændstof, der har potentiale til at levere opfyldelse af målsætningerne.  

• Bionaturgas produceret ved anaerob udrådning af husdyrgødning 
• Biodiesel produceret ved Fischer-Tropsch af forgasningsgas fra træflis 
• Bioethanol produceret ved forgæring af halm 

For at gennemføre sammenligningen af scenarierne analyseres en række elementer, der 
indgår som selvstændige kapitler i baggrundsrapporten. 

• Brændstofforbruget i transportsektoren vurderes for at estimere den nødvendige 
iblanding af avancerede biobrændstoffer, som danner baggrund for de øvrige 
elementer, som analyseres. 

• Køretøjer vurderes ud fra det antal biogasbusser, som er påkrævet for at aftage 
hele forbruget af bionaturgas og omkostningerne for disse ift. dieselbusser. 

• Emissionsomkostninger estimeres for at vurdere effekterne af 
forureningsreduktionen som avancerede biobrændstoffer medfører. 

• Brændstofomkostninger estimeres for at give en vurdering af hvordan forbrugernes 
omkostninger til brændstoffer ændres ved øget iblanding af avancerede 
biobrændstoffer.  

• Grænsehandel med diesel vurderes, da ændret iblanding forårsager ændringer i 
dieselprisen, hvilket kan føre til forbedringer eller forværringer af grænsehandlen.  

• Udbygning af tankstationer. For at akkommodere det øgede forbrug af bionaturgas 
er det nødvendig med en udbygning af gastankstationer – omkostningerne heraf 
vurderes. 
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 EU-regulering af biobrændstoffer 

EU-Kommissionen har gennem de seneste 20 år gennemført en lang række initiativer, der 
reducerer miljø-, sundheds- og klimaskadelige emissioner fra transportsektoren. 

Biobrændstofdirektivet8 blev vedtaget i 2003 og er det første direktiv med klare klimamål 
for transportsektoren. Medlemslandene forpligtes i direktivet til at iblande 5,75 % "flydende 
eller gasformigt brændstof, fremstillet på grundlag af biomasse” fra og med året 2011.  

Omkring år 2008 opstod en debat om uønskede effekter ved afgrødebaserede 
biobrændstoffer i form af højere fødevarepriser, samt direkte og indirekte emissioner som 
resultat af ændret landbrugsproduktion og udvidelse af landbrugsarealer på bekostning af 
naturarealer. Disse effekter er også kendt som Land Use Change (LUC). 

EU-Kommissionen satte på denne baggrund gang i undersøgelser af klimaeffekterne ved 
afgrødebaserede biobrændstoffer og vedtog at fremme affaldsbaserede biobrændstoffer 
ved at lade dem tælle dobbelt i de nationale målopfyldelser. Dobbelttællingen blev 
implementeret fra året 2011 med VE-direktivet9, der samtidig indførte 
minimumsperformance for biobrændstoffer og strammede ambitionsniveauet ved at hæve 
iblandingskravet til 10 % i året 2020.  

Debatten om LUC fortsatte i årene efter vedtagelsen af VE-direktivet i 2009, og studierne 
Mirage fra 2011 og Globiom fra 2015, der blev udarbejdet for EU-Kommissionen, 
dokumenterede, at klimabelastningen fra afgrødebaserede biobrændstoffer er større end 
først antaget10. 

ILUC-direktivet11, der blev vedtaget som en opdatering til VE-direktivet i efteråret 2015, 
beskriver i sit præambel biobrændstoffer produceret af afgrøder og let omsætteligt affald 
fra levnedsmiddelindustrien som 1) mindre bæredygtige, 2) konkurrerende med 
fødevareproduktion, 3) resulterende i emissioner fra ændret arealanvendelse og/eller 
potentielt tilskyndende til øget produktion af restprodukter.  

ILUC-direktivet anerkender samtidig, at der er behov for biobrændstoffer til at dække 
behovet for drivmidler, særligt i den tunge trafik, og indfører på denne baggrund en 
målsætning om iblanding af 0,5 % avancerede biobrændstoffer i året 2020 sammen med en 
øvre grænse for iblanding af afgrødebaserede biobrændstoffer på 7 %.  

Den nuværende regulering af biobrændstoffer udløber med VE-direktivet i 2020. EU-
Kommissionen lancerede i forbindelse med Ren Energi-pakken12 (også kendt som 
Vinterpakken) i efteråret 2016 et forhandlingsudkast til efterfølgeren for VE-direktivet. 

                                                           
8 Biobrændstofdirektivet. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EF. Link 
9 VE Direktivet. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder. Link 
10 Valin et. al. (2015): The land use change impact of biofuels consumed in the EU. Modellering af ILUC-emissioner 
med GLOBIOM modellen. Link.   
11 ILUC-direktivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015. Link. 
12 Ren Energi-pakken, EU Kommissionen, Link til pressemeddelelsen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1487083325435&uri=CELEX:32003L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll5/id/197/filename/198.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.239.01.0001.01.DAN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_da.htm
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Forhandlingsudkastet indeholder nogle markante ændringer. Dobbelttællingen stoppes fra 
2021, den øvre grænse for iblanding af afgrødebaserede biobrændstoffer sænkes løbende 
frem mod 2030, og derudover igangsættes en stærk indfasning af affaldsbaserede 2G-
biobrændstoffer og avancerede biobrændstoffer frem mod 2030. 

Bilag 2 indeholder et overblik over de regulatoriske rammevilkår i dansk lovgivning og i EU’s 
direktiver.  
 

 Biotickets 

Målsætningerne på transportområdet fra Biobrændstofdirektivet, VE-direktivet og ILUC-
direktivet er implementeret i dansk lovgivning via Biobrændstofloven. Biobrændstofloven 
indeholder i dag to separate krav for iblanding af biobrændstoffer. 

• Iblanding af 5,75 % biobrændstof, målt efter energiindhold, i alt brændstof der 
leveres til forbrug på vej og bane i Danmark. Dette er et generelt krav, hvor alle typer 
af biobrændstoffer tæller med. Iblanding af 2G-affaldsbaserede biobrændstoffer 
(herunder avancerede biobrændstoffer) tæller dog dobbelt i denne opgørelse.  
 

• Iblanding af 0,9 % avanceret biobrændstof, målt efter energiindhold, i alt brændstof 
der leveres til landtransport i Danmark. Målet træder i kraft fra 1. januar 2020. 

Ansvaret for iblanding af biobrændstoffer er med Biobrændstofloven placeret hos de olie- 
og gasselskaber, som leverer brændstoffer til transportsektoren. Hvert olie- eller 
gasselskab, har i dag pligt til at sørge for, at der opnås målopfyldelse svarende til iblanding 
af 5,75 % af energiindholdet af den brændstofmængde der sælges. Selskaberne kan vælge 
enten at skabe målopfyldelsen selv ved iblanding af biobrændstoffer, eller ved at købe 
målopfyldelse ind fra andre selskaber, der har overopfyldt deres eget mål. Denne ordning er 
kendt som tickets-ordningen, og målopfyldelse der handles på denne måde betegnes 
"biotickets". 

På grund af dobbelttælling for affaldsbaseret bionaturgas, opnår selskaber, som sælger 
bionaturgas til transport, en målopfyldelse på 200 %, mens lovkravet kun er 5,75 %. Den 
overskydende målopfyldelse kan sælges videre til olieselskaber via tickets-ordningen. 
Olieselskaberne kan bruge indkøbte biotickets til at reducere deres egen iblanding af 
biobrændstoffer og tilsvarende fylde op med fossile brændstoffer. Prisen på biotickets 
fastsættes ud fra prisforskellen på de biobrændstoffer erstattes af biotickets og det fossile 
alternativ. Bioticket-markedet er ikke perfekt, og olieselskaberne betaler dermed ikke den 
fulde prisforskel mellem de produkter som biotickets har indflydelse på. 

Da 1G-afgrødebaseret biodiesel er dyrest i forhold til hvor meget målopfyldelse der opnås, 
bliver nettoeffekten af handel med bionaturgas til transport og efterfølgende tickets-handel, 
at bionaturgas fortrænger 1G-biodiesel. Fra 2020 hvor iblandingskravet for avancerede 
biobrændstoffer træder i kraft, bliver effekten, at tickets fra biogas fortrænger avanceret 
biodiesel eller bioethanol.  
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 Hovedresultater 

RED II har en del konsekvenser forbundet med implementeringen. Her tydeliggøres det, at 
avanceret bionaturgas på trods af meromkostningen for anskaffelse og omstilling af 
køretøjer og tankstationer langt opvejes af de samfundsøkonomiske gevinster. Det er stik 
modsat tilfældet ift. implementeringen af avanceret bioethanol og avanceret biodiesel, der 
samlet set vil være en samfundsøkonomisk omkostning på trods af fordelen ved at være 
anvendelige i konventionelle køretøjer og tankstationer.   

Tabel 3: De samfundsøkonomiske konsekvenser ved implementering af hver af de tre undersøgte avancerede 
brændstoftyper. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser ved tre adskilte 
scenarier for tvungen iblanding af Advanced Biofuels 
fra 0,9 % i 2020 til 3,6 % i 2030  
(EU: Ren Energi-pakken)  

Samfundsøkonomisk nutidsværdi i mio. kr. 
for perioden 2017-2030  
(- = omkostning, + = gevinst) 

Bionaturgas Bioethanol Biodiesel 

Brændstofgevinst +953 -1.192 -1.688 

Infrastrukturomkostninger -602 0 0 

Meromkostninger for gaskøretøjer -308 0 0 

Eksternalitetsgevinster +834 +64 +372 

Grænsehandel +435 +306 +118 

Skatteforvridning +136 +92 +8 

Totale samfundsøkonomiske gevinster +1448 -731 -1189 

Samlet statsprovenu, nutidsværdi mio. kr. +513 +345 +29 
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3. Scenariebeskrivelser 
Denne rapport undersøger de samfundsøkonomiske og statsfinansielle effekter af at 
opfylde de danske målsætninger for iblanding af avancerede biobrændstoffer i perioden 
2017 til 2030. Den danske målsætning på 0,9 % iblanding af avancerede biobrændstoffer 
overimplementerer både det nuværende krav fra ILUC-direktivet og de forventede fremtidige 
krav fra Ren Energi-pakken frem til 2023. De krav som undersøges er derfor det nuværende 
danske krav frem til 2023, hvorefter det antages, at den danske implementering vil følge 
kravene fra Ren Energi-pakken. 

 

Figur 2: Iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer antages at være 0,9 % frem til 2023. Herefter antages det 
at stige som udmeldt i Ren Energi-pakken. 

Der er defineret tre alternative scenarier for opfyldelsen af målkravet, som svarer til de tre 
hovedteknologier, der kommercielt er til rådighed i dag. I hvert scenarie vurderes 
omkostningerne ved, at al målopfyldelse for avancerede biobrændstoffer leveres af det 
pågældende biobrændstof. 

• Bionaturgas. Bionaturgas bestående af biogas, der er produceret af husdyrgødning, 
opgraderet og injiceret i naturgasnettet. 

• Avanceret biodiesel. Syntetisk biodiesel produceret af forgasningsgas produceret 
fra træaffald.  

• Avanceret bioethanol. Produceret ved forgæring af halm. 
 

Analysen undersøger, hvordan de samfundsøkonomiske og statsfinansielle omkostninger 
til køretøjer, tankinfrastruktur, emissioner, brændstof og grænsehandel ændres ved at 
overgå til de alternative scenarier. 
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Resultaterne for de tre alternative scenarier præsenteres som forskellen i omkostninger i 
forhold til et basisscenarie. Basisscenariet er baseret på en frozen policy tilgang, hvor 
dansk lovgivning forbliver som den er, og hvor iblandingskravet på 0,9 % avanceret 
biobrændstof leveres proportionelt af biodiesel og bioethanol ift. det samlede diesel og 
benzinforbrug.  

Tabel 4: Overblik over forudsætninger i basis og alternative scenarier. 

 Basisscenarie Alternative scenarier 

Policy-tilgang Frozen policy Expected policy 

Samlet biobrændstof-iblanding 5,75 % E/E i 2017-2030 
5,75 % E/E i 2017-2019 
10 % E/E i 2020 
5,75 % E/E i 2021-2030 

Avanceret biobrændstof-
iblanding 
 

0,9 % E/E fra 2020 til 2030  
0,9 % E/E fra 2020, stigende til  
3,6 % E/E i 2030 jf. Ren Energi 
pakkens VE-direktiv 

Dobbelttælling for 2G-
biobrændstoffer Alle år fra 2017 til 2030 Ophører fra 2021 

Biotickets fra bionaturgas Ingen 

Det bionaturgasforbrug som er 
ekstra i forhold til 
basisscenariet tildeles 
biotickets 

 Basisscenariet 

Basisscenariet er baseret på Energistyrelsens forventninger som beskrevet i 
Basisfremskrivning 201713.  Publikationen indeholder Energistyrelsens seneste vurdering 
af, hvordan energiforbrug, energiproduktion og Danmarks udledning af klimagasser vil 
udvikle sig frem mod 2030, hvis der ikke introduceres nye politiske tiltag. Fremskrivningen 
er dermed baseret på en frozen policy-tilgang, hvor dansk lovgivning fortsætter, som den er 
i dag, i hele analysens periode.  

Iblandingen af avancerede biobrændstoffer forbliver derfor på 0,9 % igennem hele perioden 
i basisscenariet, da det er det niveau, som er givet af Biobrændstofloven. Den samlede 
iblanding af afgrødebaserede (1G), affaldsbaserede (2G) og avancerede biobrændstoffer i 
basisscenariet forbliver tilsvarende på 5,75 % igennem hele perioden, og ordningen om 
dobbelttælling for affaldsbaserede og avancerede biobrændstoffer fortsætter.  

Dansk lovgivning har endnu ikke implementeret kravet fra VE-direktivet om 10 % iblanding 
af biobrændstoffer til vej- og banetransport i 2020, og derfor vil Danmark i basisscenariet 
ikke overholde sine forpligtelser i forhold til VE-direktivet. 

Energistyrelsen regner tilsvarende ikke med salg af biotickets i basisfremskrivningen 2017, 
og derfor er denne mulighed ikke inkluderet i beregningerne for basisscenariet. 

                                                           
13 Basisfremskrivning 2017, Energistyrelsen 2017. Link 

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/basisshyfremskrivninger
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Det grundlæggende transportbehov, som bruges i både basisscenariet og i de alternative 
scenarier, følger de fremskrivninger, som Energistyrelsen har foretaget i Basisfremskrivning 
2017. 

 Alternative scenarier 

De alternative scenarier analyserer samfundsøkonomiske og statsfinansielle effekter ved at 
overholde samtlige krav for iblanding af avancerede biobrændsler – både danske og 
europæiske – ved hjælp af bionaturgas, biodiesel og ethanol, der er produceret således, at 
både råvarer og produktionsproces overholder alle krav for avancerede biobrændstoffer. 

Analysen bygger dermed på, at forhandlingsudspillet fra Ren Energi-pakken gennemføres, 
og at målsætningerne implementeres i dansk lovgivning. Der tages i øvrigt udgangspunkt i 
at dansk lovgivning ændres til at følge øvrige bestemmelser som udmeldt i Ren Energi-
pakken, dog således at dansk lovgivning fastholder eventuelle overimplementeringer. 

• Det forudsættes, at det nationale danske krav om en total iblanding af 
biobrændstoffer på 5,75 % fortsætter frem til 2030, selvom der fra 2021 ikke 
længere er EU-krav om dette. I 2020 har VE-direktivet et særligt punktkrav om 10 % 
iblanding af biobrændstoffer, og derfor stiger implementeringen punktvist til 10 % i 
året 2020. Da Ren Energi-pakken ikke viderefører dette krav fra 2021, antages det, 
at den danske iblanding af biobrændstoffer vil falde ned på det nuværende niveau 
fra 2021. 
 

• Fra 2021 er der alene krav om iblanding af 2G og avancerede biobrændstoffer. 1G-
biobrændstoffer tæller ikke med i opfyldelsen af særskilte transportmål i Ren 
Energi-pakken, og derfor vil de i denne analyse kun bruges til at dække en eventuel 
manko fra målsætninger om 2G og avancerede biobrændstoffer og op til det 
forudsatte selvstændige danske krav på 5,75 %. 
 

• Det er i rapporten dog forudsat, at man fjerner muligheden for dobbelttælling i den 
nationale lovgivning. Dobbelttælling er taget ud af forslaget fra Ren Energi-pakken, 
hvilket er en væsentlig ændring af det eksisterende regime. Denne forudsætning 
har en væsentlig effekt for rapportens konklusioner, da det sammen med 
fastholdelsen af kravet på 5,75 % fastholder en højere iblanding af 1G-
biobrændstoffer, end EU kræver. 
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En række nøgleparametre adskiller dermed sig i de alternative scenarier i forhold til 
basisscenariet. 

• Dobbelttælling for 2G og avancerede biobrændstoffer ophører fra 2021. 
• Der indføres et loft for anvendelsen af 1G-biobrændstoffer, som gradvist sænkes. 
• Der indføres et minimumskrav for iblanding af 2G-brændstoffer. Dette krav hæves 

gradvist frem mod 2030, således at iblandingen udgør minimum 6,8 % i 2030. 
• Af minimumskravet for iblanding af 2G-biobrændstoffer skal en del som minimum 

opfyldes af avancerede biobrændstoffer. Den allerede implementerede danske 
målsætning om avancerede biobrændstoffer hæves gradvist fra 0,9 % til 3,6 % i 
perioden 2023 til 2030. 

4. Brændstofforbrug 
For at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser af øget iblanding af avancerede 
biobrændstoffer, er det essentielt at foretage en fremskrivning af brændstofforbruget. Det 
grundlæggende samlede transportbehov er ens i alle scenarier, men forbruget af brændstof 
er modelleret om i de alternative scenarier til at repræsentere målopfyldelse for iblanding af 
avancerede biobrændstoffer ved enten bionaturgas, ethanol eller biodiesel. 

• I scenariet for avanceret bionaturgas vil forbruget være 5.948 TJ om året i 2030. 
• I scenariet for avanceret bioethanol vil forbruget af avanceret bioethanol være 

5.667 TJ i 2030. 
• I scenariet for avanceret biodiesel, vil forbruget af avanceret biodiesel være 5.667 

TJ i 2030. 

Forbruget af avanceret biobrændstof er højere i bionaturgasscenariet, fordi gaskøretøjer 
ikke udnytter brændstoffet lige så effektivt som de dieselkøretøjer, som de erstatter.  

 Basisscenariet 

Basisscenariet anvender Energistyrelsens Basisfremskrivning 201714, som indeholder en 
fremskrivning af transportforbruget i perioden 2017 til 2030.  

I Energistyrelsens fremskrivning er der taget udgangspunkt i, at det er leverandørernes 
ansvar at opfylde målsætningen, men der er ikke taget specifikt hensyn til hvordan 
iblandingskravet opfyldes. En lille del bliver opfyldt via bionaturgas, mens det er uklart, 
hvordan resten af iblandingen foregår. Efter korrespondance med ENS, antages 
iblandingskravet at blive opfyldt via avanceret bioethanol og avanceret biodiesel 
proportionelt i forhold til forbruget af diesel og benzin.  

Basisfremskrivningen antager, at det danske brændstof leveres færdigblandet efter 
markedstandarderne i dag, det vil sige som E5-benzin (benzin med 5 % v/v bioethanol) og 
B7-diesel (diesel med 7 % v/v biodiesel), og at denne iblanding fortsætter frem til 2030. 
Størstedelen af biodieseliblandingen foregår med en blanding af 1G-biodieselprodukterne 

                                                           
14 Energistyrelsen (2017): Basisfremskrivning 2017. Link.  

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/basisshyfremskrivninger
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RME og PME. Hvor det ikke er tilstrækkeligt til at opfylde Biobrændstoflovens krav om 5,75 
% E/E iblanding, antages det, at en vis mængde 1G-biodiesel erstattes af 2G-biodiesel 
baseret på animalsk fedt (AFME), som tæller dobbelt ift. målopfyldelsen.  

Fra 2020 til 2030 er der iblandet en mængde avanceret biodiesel i diesel, som erstatter 1G-
biodiesel i fremskrivningen. Brændværdien for avanceret biodiesel er højere end FAME, og 
derfor vil den samlede dieselvolumen falde en smule i disse år – der skal mindre brændstof 
til for at udføre samme trafikarbejde. Det samlede energiforbrug ændres ikke, men 
ændringen i volumen har indflydelse på afgiftsgrundlaget, der takseres på volumenbasis.  

Der iblandes også avanceret bioethanol i basisscenariet til erstatning af 1G-bioethanol, 
men brændværdierne er ens for disse brændstoffer. 

Det samlede brændstofforbrug målt efter energiforbrug forventes at forblive nogenlunde 
uændret frem mod 2030, selvom transportbehovet forventes at stige. Det skyldes, at 
energieffektiviteten i køretøjerne forventes at stige som konsekvens af bedre 
motoreffektivitet og flere elbiler.  

Elforbruget til elbiler forventes at stige kraftigt fra 2027, hvor Energistyrelsen forventer, at 
elbiler begynder at være et attraktivt alternativ for almindelige bilister. Det samlede 
energiforbrug for de forskellige brændstoftyper er illustreret i Figur 3. Øverste graf viser det 
samlede forbrug af brændstoffer, mens nederste graf er zoomet ind på VE-forbruget. 
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Figur 3: Basisfremskrivning af brændstofforbrug til vejtransport i 2017-2030.  
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 Bionaturgasscenariet 

I bionaturgasscenariet vurderes konsekvenserne, såfremt det alene bliver bionaturgas der 
anvendes til at opfylde iblandingskravene for avancerede biobrændstoffer.  

• Forbruget af både avanceret biodiesel og avanceret bioethanol sættes til 0 i dette 
scenarie.  

• Bionaturgasforbruget i 2017 er lig basisscenariet, og forbruget indfases derefter 
lineært frem mod 2020, således at bionaturgas udgør 0,9 % af det samlede 
brændstofforbrug i 2020. Herefter vokser det i takt med kravet fra Ren Energi-
pakken. 

• Scenariet forudsætter, at infrastrukturen af gastankstationer og gaskøretøjer 
udvides kraftigt. 

• Bionaturgassen modelleres til at afsættes via bionaturgasbusser, som erstatter 
dieselbusser. Da bionaturgasbusser bruger mere energi per kørte kilometer ift. 
dieselbusser, vil det totale brændstofforbrug være højere i dette scenarie ift. de 
øvrige scenarier. 

• Bioticket-systemet gør, at bionaturgas de facto vil erstatte 1G-biodiesel i de første 
år, indtil iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer træder i kraft. Da 
biotickets ikke er inkluderet i basisscenariet, inkluderes kun bioticket-effekten for 
det bionaturgasforbrug, som kommer ekstra i bionaturgasscenariet i forhold til 
basisscenariet. Til og med 2020, hvor bionaturgas stadig har dobbelttælling, vil 
bionaturgas fortrænge tæt på dobbelt så meget biodiesel, som der er bionaturgas. 

• Fra 2021 stopper dobbelttællingen, men da bionaturgassen i dette scenarie består 
af 100 % biobrændstof, vil det stadig kunne fortrænge 1G-biodiesel, dog uden 
dobbelt fortrængningseffekten. Når 1G-biodiesel fortrænges af biotickets, vil det 
blive erstattet med fossil diesel af olieselskaberne.  

• Iblanding af bioethanol i benzin fortsætter på 5 % v/v i alle år, mens 
biodieseliblandingen falder i takt med, at der kommer mere bionaturgas.  

Fremskrivningen af brændstofforbruget er illustreret i Figur 4. Den øverste graf viser det 
samlede brændstofforbrug til vejtransport, mens den nederste viser VE-forbruget.  
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Figur 4: Brændstofforbrug i bionaturgasscenariet. 
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 Ethanolscenariet 

I ethanolscenariet vurderes konsekvenserne, såfremt avanceret bioethanol kommer til at 
opfylde iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer.  

• Forbruget af avanceret biodiesel er 0, mens forbruget af bionaturgas holdes på 
samme niveau som i basisfremskrivningen. 

• Da der ikke kræves ændringer i flåden af køretøjer eller tankstationer, er der ingen 
indfasning af forbrugsinfrastruktur i ethanolscenariet. 

• Forbruget af ethanol går fra 0 i 2017-2019 til 0,9 % i 2020 (minus 
bionaturgasmængden). Derefter stiger det til 3,6 % i 2030.  

• Avanceret bioethanol erstatter 1G-bioethanol, som er produceret på energiafgrøder. 
Da 1G-bioethanol mængden ikke er stor nok til at dække hele substitutionsbehovet 
frem mod 2030, vil avanceret bioethanol også erstatte en del af 1G-
biodieselforbruget.  

• Det samlede dieselbehov holdes uændret, og derfor vil det fossile forbrug af diesel 
stige tilsvarende mængden af 1G-biodiesel som erstattes. Dette foregår via den 
bioticket-mekanisme, som også gælder for bionaturgas i bionaturgasscenariet. 

Brændstofforbruget i ethanolscenariet bliver som vist i Figur 5.  
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Figur 5: Fremskrivning af brændstofforbruget til vejtransport i ethanolscenariet.  
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 Biodieselscenariet 

I biodieselscenariet vurderes konsekvenserne, såfremt avanceret biodiesel kommer til at 
opfylde de kommende iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer.  

• Forbruget af avanceret bioethanol sættes til 0, mens forbruget af bionaturgas 
holdes på samme niveau som i basisfremskrivningen. 

• Ligesom i bioethanolscenariet kræves ingen ændringer i flåden af køretøjer eller 
tankstationer for at indfase det nødvendige forbrug af avanceret biodiesel, og der er 
derfor ingen indfasning forbrugsinfrastruktur.  

• Forbruget af avanceret biodiesel går fra 0 i 2017-2019 til 0,9 % (minus 
bionaturgasmængden) i 2020, hvorefter det stiger i takt med kravene i Ren Energi-
pakken frem til 3,6 % i 2030. 

• Analysen tager udgangspunkt i biodiesel baseret på træflis, som er forgasset og 
konverteret til biodiesel via Fischer-Tropsch-processen.  

• Ligesom i bionaturgasscenariet erstattes 1G-biodiesel med avanceret biodiesel. 
• Dobbelttællingen giver en dobbelt fortrængningseffekt af 1G-biodiesel indtil 2020. 

Fra 2021, hvor dobbelttællingen forsvinder, vil 1G-biodiesel blive fortrængt af 
avanceret biodiesel i forholdet 1:1.  

Brændstofforbruget i biodieselscenariet bliver som vist i Figur 6. 
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Figur 6: Brændstofforbrug i biodieselscenariet. 
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 Brændstofforbrug i fire forskellige scenarier 

Dette kapitel har behandlet hvordan brændstofforbruget varierer i de fire scenarier som er 
blevet sat op for denne analyse. Et basisscenarie er konstrueret på baggrund af en frozen 
policy tilgang og oplysninger fra Energistyrelsens basisfremskrivning 2017. Alle resultater 
som præsenteres i denne rapport er i forhold til dette basisscenarie, hvor dansk lov 
fortsætter som den er i dag. Der er desuden udviklet tre alternative scenarier, hvor 
konsekvenserne ved at en række krav fra europæiske direktiver implementeres er belyst, 
heriblandt kravet om iblanding af mindst 10% biobrændstof i 2020 samt de stigende krav til 
iblanding af avancerede biobrændstoffer frem mod 2030. I disse alternative scenarier 
leveres målopfyldelsen for avancerede biobrændstoffer med hhv. bionaturgas, avanceret 
bioethanol og avanceret biodiesel. Transportbehovet er ens i alle scenarier, og det er 
således blot brændstofsammensætningen som varierer mellem scenarierne.  
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5. Køretøjer 
De eksisterende flåder af diesel og benzindrevne køretøjer har et forbrugsvolumen, der er 
mere end rigeligt stort til at absorbere det nødvendige forbrug af avancerede 
biobrændstoffer. Der er imidlertid kun et begrænset antal bionaturgaskøretøjer på gaden, 
og derfor vil det være nødvendigt at udvide antallet af gasdrevne køretøjer for at kunne 
indpasse forbruget det nødvendige forbrug af bionaturgas, såfremt bionaturgas skal kunne 
levere målopfyldelsen for avancerede biobrændstoffer. 

Forbruget af bionaturgasbusser gennemgås i afsnittet og sammenlignes med dieselbusser. 

• Opfyldelse af iblandingsmålet for avanceret biobrændsel via bionaturgas kan 
leveres via omstilling af 1439 busser til bionaturgas i 2020 og 5745 busser til 
bionaturgas i 2030. 

• Den samlede samfundsøkonomiske meromkostning for køretøjer på bionaturgas 
bliver 308 mio. DKK i nettonutidsværdi (NNV) for perioden 2017-2030. 

• Rutebiler er fritaget for registreringsafgift og moms, og afgiftsprovenuet består 
derfor kun af tilbageløbseffekten på -75 mio. DKK i NNV.  

• Skatteforvridningseffekten er -20 mio. DKK i NNV. 

 Målopfyldelse leveret med busser på bionaturgas 

Forbruget af bionaturgas til transport har udviklet sig kraftigt i Danmark gennem de 
seneste år. Det er primært steget i den tunge transportsektor, hvor det leveres til brug i især 
busser og renovationsbiler. For at simplificere beregningerne er det antaget, at den 
nødvendige udvikling vil ske ved, at en række dieselbusser omstilles til gasbusser. 
Omkostningsniveauet mellem diesel og gas ved renovationsbiler og andre lastbiler er 
nogenlunde ækvivalent til forskellen mellem diesel og gas ved busser, og beregningerne er 
derfor repræsentative for en udskiftning i den tunge transportsektor generelt. 

Ifølge Alternative Drivmidler 3.0 (AD 3.0)15 er en gasbus i gennemsnit 184.309 DKK dyrere 
end en dieselbus. Denne merpris antages at være konstant i analyseperioden, selvom den i 
praksis kan forventes at nærme sig prisen på dieselbusser. Gaskøretøjer er ikke så 
kommercialiserede som dieselmotorer, og da salget af gaskørertøjer stiger markant på 
verdensbasis, kan der forventes en skalagevinst. Vedligeholdelsesomkostningerne antages 
at være identiske for diesel og gasbusser. 

Ifølge Danmarks Statistik var der i november 2016 indregistreret 13.383 busser, og i 
gennemsnit er der blevet nyindregistreret 792 busser om året siden 2007. Med den 
udskiftningsrate svarer det til, at en bus i gennemsnit kører i 16,9 år fra den først bliver 
indregistreret16. Levetiden for diesel- og gasbusser antages tilsvarende at være 16,9 år.  

                                                           
15 Energistyrelsen (2016): Alternative Drivmidler – model version 3.0. Link. 
16 13.383 busser / 792 busser pr. år = 16,9 år / bus 

 

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller/alternativ-drivmiddel-modellen
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En bus kører i gennemsnit 45.609 km om året17, og en gasbus vil i år 2020 bruge 22,70 MJ / 
km ifølge GREET-modellen18. Dermed bruger en enkelt gasbus 1,04 TJ bionaturgas om 
året19. Tilsvarende bruger en dieselbus 19,29 MJ / km, svarende til 0,88 TJ diesel om året. 
Brændstofforbruget er fundet i GREET-modellen, og er baseret på en undersøgelse af 
amerikanske køretøjstyper og deres anvendelse fra 2002 (VIUS)20.  

Ved at følge retningslinjerne fra National Academy of Sciences21, og ved at analysere data 
fra VIUS-databasen og oplysninger fra EPA’s Greenhouse gas Emissions Model (GEM)22, 
EIA’s Annual Energy Outlook23, samt andre data, har holdet bag GREET foretaget en 
fremskrivning af brændstofeffektiviteten af forskellige køretøjstyper og brændstoffer. 
Brændstofeffektivitet er dermed ikke opgjort for specifikke køretøjer, men som estimater 
baseret på hvordan brændstoføkonomien i flåderne har ændret sig siden 2002, hvor VIUS-
undersøgelsen blev foretaget.  

Estimaterne fra GREET-modellen er forholdsvist høje i forhold til andre estimater. AD 3.0-
modellen af Energistyrelsen opgør således brændstofforbruget til hhv. 14,63 MJ / km og 
16,65 MJ / km i 2020 for diesel- og bionaturgasbusser. Datagrundlaget for GREET-modellen 
er dog væsentligt større, end det der lægger til grund for tallene i AD 3.0.  

Tabel 5: Centrale forudsætninger for køretøjsberegninger. 

 Diesel Gas 

Levetid for busser 16,9 år 16,9 år 

Energiforbrug per bus  0,88 TJ / år 1,04 TJ / år 

Pris per bus 1.429.485 DKK 1.613.794 DKK 

 

I år 2020 vil der i bionaturgasscenariet være behov for ekstra 1.400 TJ brændstof i form af 
bionaturgas end tilsvarende i basisscenariet. Med et forbrug på 1,04 TJ om året per bus 
svarer det til, at der skal indfases 1.352 busser på bionaturgas i forhold til basisscenariet. I 
2030, hvor kravet stiger til 3,6 %, vil det være nødvendigt med 5.504 ekstra busser. Dette er 
under forudsætning af, at der ikke sker forbedringer i køretøjernes brændstofudnyttelse – 
hvis køretøjernes brændstofudnyttelse forbedres vil det være nødvendigt at øge antallet af 
busser tilsvarende.  

                                                           
17 Vejdirektoratet (2017): Nøgletal om vejtransport. Link. 
18 Argonne National Laboratory (2015): The GREET Model Expansion for Well-to-Wheel Analysis of Heavy-Duty 
Vehicles. Link.  
19 Fremsyn (2017): Emissioner fra tung transport – En sammenligning af bionaturgas og biodiesel.  
20 U.S. Census Bureau (2002): Vehicle Inventory and Use Survey (VIUS). Link.  
21 National Research Council (2010): Technologies and Approaches to Reducing the Fuel Consumption of Medium- 
and Heavy-Duty vehicles. Link.  
22 United States Environmental Protection Agency: Greenhouse Gas Emissions Model (GEM) for Medium- and 
Heavy-Duty Vehicle Compliance. Link 
23 U.S. Energy Information Administration (EIA): Annual Energy Outlook (AEO). Link.  

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%20tal/Noegletal_om_vejtransport/Sider/default.aspx
https://greet.es.anl.gov/files/heavy-duty
https://www.census.gov/svsd/www/vius/2002.html
https://www.nap.edu/catalog/12845/technologies-and-approaches-to-reducing-the-fuel-consumption-of-medium-and-heavy-duty-vehicles
https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/greenhouse-gas-emissions-model-gem-medium-and-heavy-duty
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/
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Figur 7: Det krævede antal bionaturgasbusser for at imødekomme avanceret iblandingskrav. 

 Årlige samfundsøkonomiske omkostninger for gasbusser 

De samfundsøkonomiske meromkostninger for gasbusser regnes ved antagelsen om at 
værdien af busser afskrives lineært over levetiden på 16,9 år, således at værdien er 0 efter 
endt levetid. Afskrivningsværdien ganges herefter med nettoafgiftsfaktoren for at finde de 
samfundsøkonomiske omkostninger som afskrivninger medfører. Den samlede 
tilbagediskonterede samfundsøkonomiske meromkostning for gasbusser ved 
implementering af Ren-Energi pakken med biogas, bliver dermed 308 mio. DKK i NNV for 
perioden 2017-2030 i bionaturgasscenariet (Figur 8).  

 

Figur 8: Årlige omkostninger for bionaturgasbusser i bionaturgasscenariet. 
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 Effekt på statsfinanser og skatteforvridningstab 

Rutebusser er fritaget for registreringsafgift og moms. Derfor er der intet afgiftsprovenu for 
merprisen af køretøjerne. Der vil dog være et tilbageløb bestående af skatter og afgifter, 
som ikke kan opkræves på andre ting, fordi pengene er brugt på dyrere bionaturgasbusser. 
Tilbageløbet beregnes ud fra de samfundsøkonomiske omkostninger, og NNV af 
tilbageløbet udgør -308 mio. DKK*(1-1/NAF) = -75,4 mio. DKK i forhold til basisscenariet.  

Dette statsfinansielle underskud skal opkræves i andre sektorer, hvilket giver et 
skatteforvridningstab på 20 %*NAF, jævnfør Finansministeriet24. Værdien af 
skatteforvridningseffekten er således 20,0 mio. DKK i forhold til basisscenariet.  
 

 Gaskøretøjer udgør en væsentlig meromkostning – men 
med potentiale for forbedringer 

Gaskøretøjer er generelt dyrere end tilsvarende dieselkøretøjer. Generelt er der ikke forsket 
og udviklet ligeså meget på gasmotoreren som dieselmotoren, hvilket gør at der er et større 
uudnyttet potentiale for gasmotoreren, som kan betyde at prisforskellen mindskes i de 
kommende år, efterhånden som gaskøretøjer opnår større udbredelse. I denne rapport, 
antages dog at prisforskellen er konstant, og udviklingspotentialet er dermed ikke blevet 
undersøgt. 

På trods af mérprisen for gaskøretøjer, så fører en større udbredelse af gasbusser ikke til 
direkte mérindtægter til statskassen i form af registreringsafgifter og moms, da rutebusser 
er fritaget disse. 

Dermed forårsager selve købet af gasbusser både samfundsøkonomiske- og 
statsfinansielle omkostninger i forhold til en dieselbus. Disse effekter mere end opvejes 
dog af sparede brændstof- og eksternalitetsomkostninger.  

  

                                                           
24 Finansministeriet (1999): Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Link.  

http://www.klimatilpasning.dk/media/904139/vejledning_samfunds_konomisk_analyse.pdf
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6. Eksternaliteter 
Transportens forbrug af biobrændstoffer forårsager en række eksternaliteter. Heriblandt 
emissioner – både lokalt ved kørsel og længere tilbage i værdikæden ved produktion og 
transport af biobrændstoffer og køretøjer. Brug af bionaturgas har desuden en række 
positive eksternalitetsgevinster, heriblandt reduceret udvaskning af næringsstoffer, 
reducerede lugtgener ved gødningsudspredning, samt forbedringer af gødningseffekten.  

Afgrødebaserede 1G-biobrændstoffer forårsager særligt store opstrømsemissioner på 
grund af de forskydninger i det globale kulstofkredsløb, som forårsages af direkte og 
indirekte emissioner som følge af ændret landbrugsproduktion og udvidelse af 
landbrugsarealer på bekostning af naturarealer - denne effekt kaldes også LUC (land use 
change). Opstrømsemissioner som f.eks. LUC opgøres i CO2-ækvivalenter, hvilket vil sige, at 
klimaeffekter fra emissioner af forskellige klimagasser omregnes og opgøres som den 
mængde CO2, der har en tilsvarende klimaeffekt. 

Avancerede biobrændstoffer har mindre, ingen eller endda negative opstrømsemissioner af 
CO2-ækvivalenter og andre emissioner.  

De beregnede emissioner fra bionaturgas, avanceret bioethanol og avanceret biodiesel er 
omregnet til samfundsøkonomiske eksternalitetsomkostninger. Der medregnes kun 
emissioner, som foregår i Danmark.  

• Bionaturgasscenariet giver en samlet eksternalitetsgevinst på 834 mio. DKK og en 
samlet CO2-ækv. besparelse på 1,8 mio. tons.  

• Avanceret ethanolscenariet giver en eksternalitetsgevinst på 64 mio. DKK og en 
CO2-ækv. besparelse på 0,4 mio. tons 

• Avanceret biodiesel scenariet giver en eksternalitetsgevinst på 372 mio. DKK og en 
CO2-ækv. besparelse på 1,3 mio. tons. 

I realiteten vil CO2-besparelserne dog være større, hvis man også tæller opstrømseffekter 
med fra importerede brændstoffer. Især produktionen af palmeolie forårsager store CO2-
emissioner pga. ændringer i jordbrugen.  

En følsomhedsanalyse af CO2-prisen viser, at bionaturgas også leverer de største 
emissionsgevinster med CO2-priser på både 56 og 1000 DKK / ton CO2-ækv.  

Det bemærkes at vurderingen af omkostningerne ved reduktion af drivhusgasudledning i 
transportsektoren er set i et skadesvirkningsperspektiv og ikke er beregnet som en 
vurdering af de samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere den danske CO2-
udledning udenfor kvotesektoren.   

 Forudsætninger for eksternalitetsberegninger 

Drivhusgasser er gasser, som bidrager til global opvarmning. Emissionsintensiteten, det vil 
sige intensiteten, hvormed de bidrager til global opvarmning, angives i CO2-ækvivalenter 
over 100 år og er udarbejdet af FN's klimapanel IPCC.  
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Metan (CH4) er beregnet til at have en drivhusgaseffekt der er 34 gange stærkere end CO2, 
mens lattergas (N2O) har en emissionsintensitet på 298 gange CO225 (Tabel 6).  

Tabel 6: Emissionsintensiteter for drivhusgasser [IPCC 2013]. 

 CO2 CH4 N2O 

CO2-ækv. (100 år) 1 34 298 

Emissionsintensiteterne anvendes til at omregne konsekvenserne af udledning af metan, 
lattergas og andre klimagasser til tilsvarende CO2-ækvivalenter. Herefter kan den tilhørende 
eksterne emissionspris beregnes.  

Eksternalitetsomkostningerne for CO2-ækvivalenterne er sat i overensstemmelse med 
Energistyrelsens anbefalinger for drivhusgasser uden for kvotesektoren. I årene 2017-2020 
regnes med CO2-kvote prisen, som er sat til den forventede gennemsnitspris for disse år, på 
45 DKK / tons. I årene 2021-2030 regnes med den europæiske CO2-pris uden for 
kvotesektoren på 324 DKK / GJ26 (Tabel 7 og Tabel 8).  

Brug af brændstof er foruden udledning af klimagasser også forbundet med emissioner af 
en lang række andre miljøskadelige stoffer. I denne analyse medregnes emissioner fra NOX, 
SO2 og partikler, og deres eksternalitetsomkostninger værdisættes i tråd med 
transportministeriets anbefalinger efter de transportøkonomiske enhedspriser27. De 
forskellige typer emissioner har forskellig virkning på samfundet, alt efter om de foregår i 
byen eller på landet (Tabel 7 og Tabel 8). 

Tabel 7: Enhedsomkostninger for emissioner (2017-2020). 

2017-2020 CO2 / CO2-ækv. CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

By 
DKK/kg 

0,045 1,53 13,41 263 58 1909 

Land 0,045 1,53 13,41 228 58 266 

Tabel 8: Enhedsomkostninger for emissioner (2021-2030). 

2021-2030 CO2 / CO2-ækv. CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

By 
DKK/kg 

0,325 11,05 96,85 263 58 1909 

Land 0,325 11,05 96,85 228 58 266 

Opstrømsemissioner fra importerede brændstoffer tæller ikke med i denne analyse, da 
disse ikke foregår i Danmark. I praksis vil brugen af især palmeolie dog føre til massive 
drivhusgasudledninger, grundet LUC-effekter (Figur 9), disse tælles dog ikke med i den 
samfundsøkonomiske analyse som er afgrænset til emissioner, som foregår i Danmark.    

                                                           
25 IPCC (2013): Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: Climate Change 2013: The Physical Science 
Basis. Link.  
26 Energistyrelsen (2016): Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet v3. Link. 
27 Transportministeriet (2017): Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser. 
Link.   

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2016_v3.pdf
http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/Noegletal/Transportoekonomiske-Enhedspriser
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Figur 9: Overblik over Globioms modelresultater for LUC-emissioner28. 

Dansk rapsolie udgjorde 55 % af det danske 1G-biodiesel forbrug i 201629, mens 
bionaturgas, som anvendes i Danmark, er udelukkende af dansk oprindelse. Disse forhold 
antages konstante frem til 2030. Det antages desuden, at de fossile brændstoffer 
produceres på raffinaderierne i Danmark, mens alle øvrige brændstoffer antages at blive 
importeret.  

Ved at skifte fra 1G-biodiesel til avanceret biobrændstof antages forbruget af dansk 
rapsolie som biobrændstof at blive formindsket, hvilket vil reducere opstrømsudledninger 
af især drivhusgasser og NOX. Brug af bionaturgas fører også til en forbedret 
gødningskvalitet af den biomasse som afgasses, og det reducerer lugtgener og udvaskning 
(Tabel 9). 

                                                           
28 Ecofys, IIASA og E4tech (2015): The land use change impact of biofuels consumed in the EU. Link.   
29 EOF (2017): Energistatistik 2017. Link.  

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf
http://www.eof.dk/~/media/Energistatistik-2017/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL.ashx
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Tabel 9: Eksternalitetsværdier ved biogasproduktion baseret på 80 % gylle, 10 % affald og 10 % dybstrøelse, hvor 
affald er udbragt30 . 

  Gylle Dybstrøelse Organisk 
affald 

80 % gylle,  
10 % affald,  

10 % dybstrøelse 

Gaspotentiale GJ / ton 
biomasse 0,4 2,0 4,8 1,04 

Kvælstofudvaskning DKK / ton  5,4 21,2 35 9,9 

Reduktion af lugtgener DKK / ton 3 0 0 2,4 

Øget gødningseffekt DKK / ton 2,2 13,9 22,9 5,4 

Kvælstofudvaskning DKK / GJ 12,3 10,6 7,3 9,6 

Reduktion af lugtgener DKK / GJ 6,8 0 0 2,3 

Øget gødningseffekt DKK / GJ 5,0 7,0 4,8 5,2 

Total DKK / GJ 24,1 17,6 12,1 17,1 

 Emissionsomkostninger fra bionaturgas, ethanol og 
biodiesel 

For at vurdere de omkostninger, som er forbundet med emissioner fra brændstofforbruget, 
anvendes data, som er udarbejdet i forbindelse med baggrundsrapporten ’Emissioner fra 
tung transport – En sammenligning af bionaturgas og biodiesel (2017)31. Emissioner, som 
tages i betragtning i dette studie, er CO2, CH4, N2O, NOX, SO2 og partikler (2,5µm). De 
beregnes for de dele af værdikæden, som er i Danmark (Figur 10). Emissionerne er beregnet 
for år 2020 og antages at være konstante i hele perioden frem til 2030. 

 
Figur 10: Illustration af anvendt metode for livscyklusanalysen. 

                                                           
30NIRAS (2017): Biogas og samfundsøkonomi - Eksternaliteter og andre effekter. Foreningen biogasbranchen og 
Energistyrelsen. 13. september 2017.  
31 Fremsyn (2017): Emissioner fra tung transport – En sammenligning af bionaturgas og biodiesel. 
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Den del af værdikæden, som omhandler produktion af køretøjer er ikke medregnet, da der 
ikke er nogen nævneværdig produktion af køretøjer i Danmark. Det kan derudover med 
rimelighed antages, at forskellen i emissioner fra produktion af køretøjer til de tre typer af 
biobrændstoffer vil være lille, og at den under alle omstændigheder vil have meget lille 
effekt over køretøjets levetid. 

Analysen baseres på emissioner fra produktion, konvertering, transport af både biomasse 
og brændstoffer, samt deres anvendelse i køretøjer.  

Opstrømsemissioner er beregnet ved hjælp af AD 3.0-modellen. Der er foretaget visse 
modifikationer af AD 3.0-modellen som beskrevet i baggrundsrapporten ’Emissioner fra 
tung transport – en sammenligning af bionaturgas og biodiesel’. Den er bl.a. blevet 
opdateret med de nyeste forudsætninger for elemissioner fra Energistyrelsen32.  

AD 3.0 antager blandt andet, at køretøjsmissioner er ens for gas- og dieselbusser, og derfor 
er GREET-modellen i stedet anvendt til at beskrive forskellene i disse emissioner. GREET-
modellen er desuden anvendt til at beregne køretøjernes forventede brændstofeffektivitet, 
altså hvor langt de kører per liter. 

I emissionsanalysen antages det totale diesel-, biodiesel- og bionaturgasforbrug at komme 
fra busser, som de er modelleret i GREET. Benzin- og ethanolforbruget kommer fra 
personbiler, som er modelleret i AD 3.0.  

De danske emissioner er omregnet, så de vises per GJ brændstof for at kunne 
sammenligne personbiler og busser (Tabel 10). For de importerede brændstoffer er det kun 
opstrømsemissioner fra transport af brændstofferne i Danmark der medregnes. Dette 
gælder for alle biobrændstoffer på nær RME og bionaturgas. Dermed vil der i den 
samfundsøkonomiske analyse ikke være nogen emissionseffekter ved, at avanceret 
bioethanol erstatter 1G-bioethanol. Avanceret biodiesel vil have en positiv dansk 
emissionseffekt for den del, som erstatter rapsolie (RME), men ikke for den del som 
erstatter palmeolie (PME). Set i et internationalt perspektiv, vil substitutionen af palmeolie 
dog have den største effekt på reduktion af drivhusgasser.  

Busser på bionaturgas har de laveste CO2-ækvivalente udledninger, hvilket skyldes, at 
bionaturgas produceret i Danmark er krediteret som negative opstrømsemissioner. NOX-
udledningen er desuden mindst i gaskøretøjer, hvilket også bidrager signifikant til de 
samfundsøkonomiske omkostninger. Partikelmassen, som udledes fra gasbusser og 
moderne dieselbusser med partikelfiltre, er ækvivalente33,34. Opstrømseffekten fra 
produktionen af bionaturgas fører dog til lettere forøget partikeludledning i et 
livscyklusperspektiv. Dette skyldes partikelemissioner fra især elproduktion. Disse foregår 
dog typisk på landet, og effekten af disse emissioner er derfor ikke så store.  

                                                           
32 Energistyrelsen (2017): Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for Energipriser og Emissioner. Link. 
33 Argonne National Laboratory (2015): The GREET Model Expansion for Well-to-Wheel Analysis of Heavy-Duty 
Vehicles. Link. 
34 Quiros, D.C. et al. (2016): Real-World Emissions From Modern Heavy-Duty Diesel, Natural Gas, and Hybrid Diesel 
Trucks Operating Along Major California Freight Corridors. Link.   

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2017.pdf
https://greet.es.anl.gov/files/heavy-duty
http://paperity.org/p/77506343/real-world-emissions-from-modern-heavy-duty-diesel-natural-gas-and-hybrid-diesel-trucks
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Tabel 10: Danske emissioner fra forskellige biobrændstoffer.  

 CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

 kg / GJ g / GJ 

Diesel  88,1       88,0       1,9       0,1       0,3       86,1       0,7      

Biodiesel (RME)    94,2       94,1       2,3       0,1       1,2       287,5       0,8      

Biodiesel (PME)  0,2       0,1       1,6       0,1       0,0       35,9       0,7      

Avanceret biodiesel (BtL, træflis)  0,2       0,1       1,6       0,1       0,0       35,9       0,7      

Bionaturgas (Scenarie 1) -35,4      -46,8       335,2       0,2       2,7       26,9      0,7      

Bionaturgas (Scenarie 3) -16,3      -27,8       335,2       0,2       2,7       26,9      0,7      

Benzin (Fossil)  85,8       85,2       16,5       0,1       0,4       78,5       2,6      

1G-bioethanol (Sukkerroer)  0,7       0,1       16,2       0,0       0,0       31,5       2,5      

Avanceret bioethanol (Halm)  0,7       0,1       16,2       0,0       0,0       31,5       2,5      
 
Der er taget hensyn til, at rutebusser på diesel eller gas kører 61 % bykørsel og 39 % 
landkørsel, mens personbiler på benzin kører 41 % bykørsel og 59 % landkørsel35 (Tabel 11). 
Opstrømsemissioner antages for alle brændstoffer at foregå på landet og antages at svare 
til emissionsomkostninger for landkørsel. 

Tabel 11: Fordeling af kørselstype. 

 Bykørsel Landkørsel 

Diesel 61 % 39 % 

Bionaturgas 61 % 39 % 

Benzin 41 % 59 % 
 
I analysen antages 1G-biodieselforbruget at bestå af 55 % rapsolie (RME) og 45 % palmeolie 
(PME), som var fordelingen i 201636. Ligeledes antages bionaturgasforbruget at være en 
blanding af bionaturgas fra Energistyrelsens scenarier 1 og 3 for produktion af bionaturgas 
i AD 3.0.  

De samlede emissionsomkostninger for brændstoffer fremkommer ved at gange 
livscyklusemissionerne med de transportøkonomiske enhedsomkostninger under 
hensyntagen til, om emissionerne foregår i byen eller på landet.  

I de samlede livscyklusenhedsomkostninger er det værd at bemærke, at 1G-biodiesel har 
forholdsvis store emissionsomkostninger ift. de øvrige biobrændstoffer, hvilket især 
skyldes LUC-effekter på drivhusgasudledning, samt NOX-udledning fra produktionen og 
transport af dansk produceret rapsolie (RME) (Tabel 12).  

De avancerede biobrændstoffer har i alle tilfælde de laveste emissionsomkostninger, og 
blandt de avancerede biobrændstoffer har bionaturgas de laveste emissionsomkostninger 
både i årene 2017-2020 med den lave CO2-pris og fra 2021 til 2030 med den høje CO2-pris. 
Bionaturgas har endda en gevinst forbundet med anvendelsen fra 2021. 

                                                           
35 Energistyrelsen (2016): Alternative Drivmidler – model version 3.0. Link. 
36 EOF (2017): Energistatistik 2017. Link. 

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller/alternativ-drivmiddel-modellen
http://www.eof.dk/~/media/Energistatistik-2017/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL.ashx
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Tabel 12: Livscyklus enhedsemissionsomkostninger i forhold til energi i årene 2017-2020 og 2020-2030. 

Emissionsomkostninger i 
DKK / GJ (2017-2020) Total CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

Diesel 9,86 3,96 0,00 0,00 0,08 5,00 0,82 

1G-biodiesel 13,44 2,33 0,00 0,00 0,15 10,13 0,83 

Avanceret biodiesel 2,91       0,00       0,00       0,00       0,00       2,09       0,81      

Bionaturgas 1,74      -1,68       0,51       0,00       0,61       1,56       0,74     

Benzin 10,90   3,83       0,03       0,00       0,09       4,56       2,39      

1G-bioethanol 4,24       0,01       0,02       0,00       0,00       1,83       2,38      

Avanceret bioethanol 4,24       0,01       0,02       0,00       0,00       1,83       2,38      

Emissionsomkostninger i 
DKK / GJ (2021-2030) 

Total CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

Diesel 34,43       28,50       0,02       0,01       0,08       5,00       0,83      

1G-biodiesel 27,92 16,79      0,02      0,01       0,15      10,13       0,83      

Avanceret biodiesel 2,95  0,03       0,02       0,01       0,00       2,09       0,81      

Bionaturgas -5,47 -12,09 3,69 0,02 0,61 1,56 0,74 

Benzin 34,83       27,61       0,18       0,01       0,09       4,56       2,39      

1G-bioethanol 4,43  0,04       0,18       0,00       0,00       1,83       2,38      

Avanceret bioethanol 4,43  0,04       0,18       0,00       0,00       1,83       2,38      

 
Alle tre scenarier bidrager med væsentlige reduktioner af emissionsomkostninger for 
samfundet, når de sammenlignes med basisscenariet. De største besparelser opnås ved 
bionaturgasscenariet, hvor de samlede emissionsomkostninger falder med 454 mio. DKK i 
NNV i forhold til basisscenariet. Avanceret biodiesel-scenariet opnår en tilsvarende 
emissionsbesparelse på 371 mio. DKK, og avanceret bioethanol-scenariet opnår en 
reduktion på 63 mio. DKK (Tabel 13). 
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Tabel 13: Samlede emissionsomkostninger ift. basisscenariet, fordelt på brændstoftype. 

Emissionsomkostninger 
- = gevinst, 

+ = omkostning 

NNV 
2017-2030 

Bionaturgas- 
scenariet 

Avanceret 
bioethanol- 
scenariet 

Avanceret 
biodiesel-
scenariet 

Benzin mio. DKK  -        -277       -        

1G-bioethanol mio. DKK +15  -41       +15      

Avanceret bioethanol mio. DKK -15   +76      -15      

Diesel mio. DKK -29       +131      -143      

1G-biodiesel mio. DKK -308       +64      -274      

Avanceret biodiesel mio. DKK -21      -21       +40      

Bionaturgas mio. DKK -103       -         -        

Emissionsomkostninger total mio. DKK -457 -63 -372 
 
Det er især effekterne af, at bionaturgas og avanceret biodiesel erstatter 1G-biodiesel, som 
forårsager de store emissionsbesparelser i disse scenarier. Avanceret bioethanol erstatter 
1G-bioethanol og i mindre grad 1G-biodiesel. Da 1G-bioethanol ikke har ligeså store 
emissioner som 1G-biodiesel, er den marginale gevinst mindre ved at nedsætte forbruget.  
Der er desuden større emissionsomkostninger forbundet med brugen af avanceret 
bioethanol end ved bionaturgas og avanceret biodiesel. Det er især 
drivhusgasfortrængningen, efterfulgt af NOX-fortrængningen, som bidrager til 
emissionsbesparelserne.  

Bionaturgas er krediteret med negative CO2-emissioner i opgørelserne. Det skyldes, at 
produktion af bionaturgas nedsætter de klimagasser, som husdyrgødning ellers udleder, 
hvis den bringes ud på markederne ubehandlet. Samlet set fører bionaturgasscenariet til de 
største reduktioner af drivhusgasudledning (Tabel 14).  

Tabel 14: CO2-reduktioner. 

CO2-reduktion Bionaturgasscenariet Avanceret  
bioethanolscenariet 

Avanceret  
biodieselscenariet 

Tons CO2-ækv.  -1,8 mio.        -0,4 mio.      -1,3 mio.        

For en mere detaljeret gennemgang af antagelser og modellering af resultaterne henvises 
til baggrundsrapporten ’Emissioner fra tung transport – en sammenligning af bionaturgas 
og biodiesel’.   

 Forbedringer af gødningskvalitet 

Ved afgasning af gylle til produktion af bionaturgas forbedres gyllens egenskaber på en 
række områder. Gødningskvaliteten bliver bedre, lugtgenerne mindskes og udvaskningen 
reduceres. Den samlede nettonutidsgevinst heraf er 377 mio. DKK i bionaturgasscenariet 
(Tabel 15). I de øvrige scenarier er bionaturgasforbruget fastholdt, hvorfor der ingen effekt 
er i disse. 
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Tabel 15: Eksternalitetsværdi ved forbedringer af gødningskvalitet. 

Eksternalitet Samfundsøkonomisk gevinst mio. DKK 

Reduceret udvaskning, gylle +93 

Reduceret udvaskning, affald +75 

Reduceret udvaskning, dybstrøelse +44 

Reduceret lugt +51 

Gødningseffekt, gylle +37 

Gødningseffekt, affald +48 

Gødningseffekt, dybstrøelse +29 

Samlet +377 

 Bionaturgas har stort potentiale til at reducere samfundets 
omkostninger til forurening 

Bionaturgas erstatter både diesel og 1G biodiesel, som er to brændstoffer som forårsager 
store mængder luftforurening, især i form af NOx og drivhusgasser. Bionaturgas reducerer 
også vandforurening, da de afgassede biomasser som anvendes til produktionen af 
bionaturgas reducerer næringsstofudvaskningen. De afgassede biomasser har desuden 
stor værdi som gødning og kan medvirke til øget landbrugsproduktion.  

Samlet set vil målopfyldelse med bionaturgas føre til en eksternalitetsgevinst på knap en 
millard kroner (834 mio. DKK). Avanceret biodiesel har ligeledes et stort potentiale for at 
reducere emissioner, den samlede eksternalitetsgevinst er dog mindre end halvdelen ift. 
bionaturgas, svarende til 372 mio. DKK. 2G bioethanol har ringe potentiale med en gevinst 
på blot 64 mio. DKK.  Dette skyldes dog især indsnævringen om at udenlandske emissioner 
ikke tæller med i opgørelsen, og antagelsen om at al 1G bioethanol importeres. Dermed er 
der ingen forureningsfortrængningseffekt af 2G bioethanol i de danske opgørelser. Det bør 
dog bemærkes, at 2G bioethanol set i et globalt perspektiv vil føre til større reduktioner af 
forurening. Ligeledes vil øget forbrug af avanceret biodiesel og bionaturgas i Danmark føre 
til reduktioner af den globale palmeolieproduktion, som er forbundet med stor forurening af 
især drivhusgasser – effekten af substitutionen af palmeolie er dog ikke beregnet i denne 
rapport, men findes i baggrundsrapporten ’Emissioner fra tung transport – en 
sammenligning af bionaturgas og biodiesel’.   
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7. Brændstofomkostninger 
De fleste avancerede biobrændstoffer er dyrere at producere end fossile og 
afgrødebaserede brændstoffer, og øget iblanding af avancerede biobrændstoffer vil derfor 
naturligt medføre, at samfundets omkostninger til brændstoffer stiger. Bionaturgas er dog 
en undtagelse, da det er billigere end de førstegenerationsbiobrændstoffer, som det via 
ticket-ordningen vil erstatte. Bionaturgas vil desuden fortrænge avanceret biodiesel og 
avanceret bioethanol og føre til yderligere besparelser.  

Konsekvenserne ved iblanding af avanceret biobrændstof er vurderet i de tre scenarier, og 
de samfundsøkonomiske effekter er beregnet i forhold til basisscenariet.  

• I scenariet med bionaturgas vil der være en samfundsøkonomisk gevinst pga. 
reducerede brændstofomkostninger på 351 mio. DKK i NNV.  
Der vil være et statsligt underskud direkte relateret til brændstofsalget indtil 2023, 
hvor støtten til bionaturgas der afsættes til transport ophører. Herefter vil der være 
et provenu i årene frem. Den samlede effekt fra 2017 til 2030 er et statsligt 
underskud på 51 mio. DKK i NNV. 

• I scenariet med avanceret ethanol vil de samfundsøkonomiske omkostninger til 
brændstof stige med 1.192 mio. DKK i NNV.  
Der vil være et statsligt provenuoverskud på 24 mio. DKK i NNV. 

• I scenariet med avanceret biodiesel vil de samfundsøkonomiske omkostningerne til 
brændstof stige med 1.688 mio. DKK i NNV.  
Der vil være et statsligt provenutab på 180 mio. DKK i NNV. 

Effekterne på statsfinanser er beregnet ved at analysere ændringerne på udgifterne til 
subsidier og indtægter fra afgifter, samt ved at beregne tilbageløbet til statskassen 
forårsaget af forbrugernes ændrede disponible indkomst. 

 Pris forudsætninger 

Avancerede biobrændstoffer kan transporteres, handles og behandles som andre 
biobrændstoffer, og den største ændring i omkostninger fra fossile brændstoffer og 
afgrødebaserede 1G-biobrændstoffer er derfor andre råvarer og andre 
produktionsprocesser.  

Til baggrund for analysen anvendes Energistyrelsens fremskrivninger af CIF-priser for fossil 
benzin og diesel37. Der er en tendens til, at prisen på 1G-bioethanol følger med prisen på 
fossil benzin, og at 1G-biodiesel følger prisen på fossil diesel38. Priser på 1G-
biobrændstoffer er derfor fremskrevet ift. et fast tillæg til priserne på fossil benzin og 
diesel, som er identificeret fra future-priser hos Platts og Argus39. Her er det gennemsnitlige 
pristillæg for 1G-bioethanol for 2017, 2018 og 2019 på 93,90 DKK / GJ, og for 1G-biodiesel 

                                                           
37 Energistyrelsen (2017): Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for Energipriser og Emissioner. Link. 
38 Energistyrelsen (2016): Analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede 
biobrændstoffer i Danmark. Link. 
39 Platts og Argus er førende platforme til benchmark af markedspriser for handelsprodukter som f.eks. olie og 
biobrændstoffer. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2017.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2016/analyse_-_fremme_af_avancerede_biobraendstoffer_1.pdf
https://www.platts.com/
http://www.argusmedia.com/
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er pristillægget tilsvarende 86,20 DKK / GJ, som lægges oveni Energistyrelsens 
fremskrivninger af benzin og dieselpriserne. 

Prisen på avanceret bioethanol er baseret på konkret salg af avanceret bioethanol fra et 
anlæg i Brasilien til en aftager i EU, hvor prisen var 278 DKK / GJ (omregnet til 2017 DKK), 
som ligeledes er den forventede pris, som Maabjerg-anlægget ville kunne afsætte sin 
bioethanolproduktion til38. Ved indførsel af iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer 
fra 2020 forventes den internationale produktion af avanceret bioethanol at stige, hvilket 
fører til teknologiforbedringer, som gør, at prisen vil tilnærme sig 1G-bioethanolprisen. 
Denne antagelse baseres på, at biomassepriserne for 1G- og avanceret bioethanol er 
nogenlunde ens, men at drifts- og kapitalomkostningerne er højere for avanceret 
bioethanol38.   

Ligeledes er prisen på avanceret biodiesel i form af Fischer-Tropsch-biodiesel identificeret i 
et litteraturstudie til 270 DKK / GJ40. Ligesom for bioethanol antages denne pris at tilnærme 
sig 1G-biodieselprisen, efterhånden som produktionskapaciteten udvides og teknologien 
modnes. På grund af en ringere teknologiforbedring i BtL-biodieselprocessen forventes 
prisen på avanceret biodiesel at overstige prisen på avanceret bioethanol, efterhånden som 
iblandingskravet indfases41. 

Produktionsomkostningerne for bionaturgas er identificeret til 160 DKK / GJ og forventes 
ikke at ændre sig i perioden der undersøges. Det forventes, at stigende inputpriser opvejes 
af teknologiforbedringer, således at prisen er konstant.  

I tillæg til import- og produktionspriser (Figur 11), tillægges omkostninger til transport, lager 
og avance (Tabel 16) for at få de samfundsøkonomiske brændstofpriser. Dette 
priskomponent antages konstant og dækker bl.a. faste omkostninger, lønninger, 
distributionstariffer i gasnettet, samt afskrivninger af aktiver. Det er beskrevet nærmere i 
bilag 1. 

Metoden for fremskrivning af priserne på avanceret bioethanol og biodiesel er ligeledes 
beskrevet i bilag 1 sammen med de øvrige forudsætninger om brændstofpriser. For at finde 
de samfundsøkonomiske brændstofomkostninger ganges priserne med 
nettoafgiftsfaktoren og med brændstofforbruget for de forskellige scenarier, som er 
identificeret i kapitel 4.  

Tabel 16: Omkostninger til transport, lager og avance. 

 Benzin og bioethanol Diesel og biodiesel Bionaturgas 

Transport, lager og avance (DKK/GJ) 37 30 65 

                                                           
40 EA Energianalyse (2016): Bionaturgas og andre VE-brændsler til tung transport. Link. 

41 Se afsnit 1.5 i Bilag 1 for en nærmere gennemgang. 

http://www.ea-energianalyse.dk/projects-danish/1464_biogas_andre_ve_braendsler_tung_transport.html
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Figur 11: Fremskrivning af brændstofpriser. 

Der handles desuden biotickets mellem biogas og olieselskaberne (Figur 12), således at 
iblandingskravene opnås for begge selskabstyper. Prisen antages at være 70 % af 
prisforskellen mellem 1G-biodiesel og fossil diesel i 2017-2019 og stiger herefter i året 
2020, når iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer træder i kraft, til 70 % af 
prisforskellen mellem det billigste avancerede biobrændstof og det fossile alternativ. 
Olieselskaberne fordeler herefter internt omkostningerne for denne handel mellem deres 
benzin og dieselprodukter. Det forudsættes endvidere, at olieselskaberne internt fordeler 
omkostningerne ved iblanding af avancerede biobrændstoffer, således at iblanding med 
f.eks. avanceret bioethanol også leder til højere dieselpriser for forbrugerne. 
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Figur 12: Ticket-pris ved handel mellem gas- og olieselskaber. 

 Bionaturgasscenariet 

I bionaturgasscenariet opfyldes hele iblandingskravet fra Ren Energi-pakken på op til 3,6 % i 
2030 som biogas, der er opgraderet og leveret via gasnettet som bionaturgas. Det er 2,7 
procentpoint højere iblanding af avanceret biobrændstof end i basisscenariet, hvor der kun 
antages iblanding af 0,9 % avancerede biobrændstoffer. Konsekvensen af den øgede 
iblanding er, såfremt det sker med bionaturgas, at de samfundsøkonomiske 
brændstofomkostninger vil falde med 351 mio. DKK i NNV (Tabel 16) i forhold til 
basisscenariet.  

Indfasning af den mængde bionaturgas, som er nødvendig for at kunne levere 
målopfyldelse af Ren Energi-pakkens krav til avanceret biobrændstoffer, vil indebære 
væsentlige forskydninger i forhold til de brændstofblandinger der antages i basisscenariet. 
Disse effekter er analyseret og fremskrevet i kapitel 4. 

I basisscenariet antages iblandingskravet på 0,9 % at blive dækket proportionelt i forhold til 
forbruget af diesel og benzin. I bionaturgasscenariet leveres hele målopfyldelsen af 
bionaturgas, og det vil medføre at omkostningerne til benzin falder, da der forudsættes en 
mindre mængde avanceret bioethanol. Ligeledes falder dieselomkostningerne, da der skal 
bruges en mindre mængde avanceret biodiesel og 1G-afgrødebaseret biodiesel, og det får 
priserne for benzin og diesel ved standerne til at falde.  

Desuden er selve dieselforbruget mindre i dette scenarie, fordi bionaturgasbusser erstatter 
dieselbusser, og dermed skifter en del af forbruget fra diesel over til bionaturgas.  
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Tabel 17: Brændstofomkostninger i bionaturgasscenariet. 

Samfundsøkonomiske brændstofomkostninger NNV 2017-2030 Bionaturgasscenariet 

Dieselomkostninger mio. DKK -3.732 

Benzinomkostninger mio. DKK -13 

Bionaturgasomkostninger mio. DKK +3.394 

Samlede brændstofomkostninger mio. DKK -351 
 

 

Figur 13: Ændring af brændstofomkostninger i bionaturgasscenariet. 

Effekt på afgifter, statsprovenu og skatteforvridningstab 
En øget mængde bionaturgas i transportsektoren forårsager ændringer i afgift- og 
støttegrundlaget (Tabel 18).  

• Forbrugernes disponible indkomster ændres med ændrede 
brændstofomkostninger, og det giver et positivt tilbageløb til statskassen på 86 
mio. DKK. 

• Bionaturgas er højere afgiftsbelagt per energienhed end diesel, og da der yderligere 
bruges mere bionaturgas end diesel til fremdrift, stiger afgiftsprovenuet markant 
med 525 mio. DKK i NNV frem til 2030. 

• Udgiften til støtte stiger frem til 2023, hvorefter der ikke længere er støtte til biogas, 
der anvendes i transportsektoren. Den samlede omkostning til støtte bliver 565 
mio. DKK i NNV.  

• Momsindtjeningen falder samlet med 97 mio. DKK pga. billigere brændstof. 

Nettoeffekten er, at statsfinanserne forværres med 51 mio. DKK. Det giver et 
skatteforvridningstab på 14 mio. DKK. Det er beskrevet nærmere i kapitel 9. 
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De negative effekter på statsfinanserne sker primært i starten af perioden, hvor der stadig 
er støtte til bionaturgas til transport. Indtjeningen på statsfinanserne stiger senere i 
perioden (Figur 14). 

Tabel 18: Statsfinansiel indtjening på brændstof i bionaturgas scenariet. 

Statsfinansiel indtjening NNV 2017-2030 Bionaturgasscenariet 

Afgifter mio. DKK +525 

Bionaturgasstøtte mio. DKK -565 

Moms mio. DKK -97 

Tilbageløb mio. DKK +86 

Samlet statsfinansiel indtjening mio. DKK -51 
 
Fossil diesel er højere afgiftsbelagt end 1G-biodiesel, og overførslen af målopfyldelse fra 
bionaturgas til erstatning af 1G-afgrødebaseret biodiesel vil derfor bevirke, at afgiften på 
det resulterende dieselforbrug stiger. Diesel går fra at have hele mængden belagt på B7-
afgiften til 3,132 DKK per liter til at have en del af mængden belagt på B0-afgiften til 3,177 
DKK per liter.  

 

 

Figur 14: Ændring i statsprovenu fra brændstof og skatteforvridningstab i bionaturgasscenariet. 

Værdi af bioticket-salg fra biogas 
Olieselskaberne vil med de givne forudsætninger opnå en betydelig besparelse ved at købe 
biotickets fra bionaturgas. Det skyldes, at biotickets fra iblanding af bionaturgas er en 
billigere måde at opnå målopfyldelse af iblandingskrav end ved egen iblanding af biodiesel. 
Da standerpriserne for diesel sænkes som konsekvens af bioticket-salget, vil 
grænsehandlen med diesel også stige i dansk favør, hvilket giver øgede afgiftsindtægter, 
som beskrevet i kapitel 8.   
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Bioticket-salget fører også til lavere bionaturgaspriser, hvorfor omkostningerne til 
brændstof generelt vil falde, og det giver en samfundsøkonomisk gevinst. Handlen med 
biotickets er samfundsøkonomisk at betragte som en værdioverførsel fra olieselskaberne 
til gasselskaberne.  

Nettonutidsværdien af bioticket-salget fra biogas er 2,6 mia. DKK i biogasscenariet (Figur 
15). Se bilag 1 for yderligere informationer om forudsætninger og beregninger. 

 

 

Figur 15: Udvikling i salg af biotickets fra biogas. 

 Bioethanolscenariet 

I scenariet, hvor avanceret bioethanol leverer hele målopfyldelsen for avancerede 
biobrændstoffer, antages der kun et meget lille forbrug af bionaturgas der er uændret fra 
basisscenariet. Avanceret bioethanol erstatter 1G-bioethanol, som er produceret på 
energiafgrøder. Da 1G-bioethanolmængden ikke er stor nok til at dække hele 
substitutionsbehovet frem mod 2030, vil avanceret bioethanol også erstatte en del af 1G-
biodieselforbruget. Dieselforbruget kan imidlertid med de anvendte forudsætninger købe 
biotickets fra iblanding af avanceret bioethanol, således at olieselskaberne internt 
omfordeler omkostningerne ved iblanding af avancerede biobrændstoffer på både diesel- 
og benzinpriserne.  

Samlet set stiger de samfundsøkonomiske brændstofomkostninger med 1190 mio. DKK i 
NNV, hvor dieselsalget dækker de største omkostninger, da forbruget af diesel er større end 
forbruget af benzin i Danmark.  
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Tabel 19: Brændstofomkostninger i bioethanolscenariet. 

Samfundsøkonomiske brændstofomkostninger NNV 2017-2030 Bioethanolscenariet 

Dieselomkostninger mio. DKK +805 

Benzinomkostninger mio. DKK +388 

Bionaturgasomkostninger mio. DKK 0 

Samlede brændstofomkostninger mio. DKK +1192 
 

De samlede omkostninger til diesel for hele perioden stiger med 805 mio. DKK. 
Olieselskabernes omkostninger vil stige markant frem mod 2030, da avanceret bioethanol 
er væsentligt dyrere end både 1G-bioethanol, 1G-biodiesel og fossil benzin (Figur 16). 

Den nuværende branchestandard for benzin (EN228) tillader såkaldt E5-blanding, som er 
benzin med iblanding af op til 5 % ethanol mål efter volumen (v/v). Oliebranchen forventer 
at hæve standarden til en E10-standard, med 10 % bioethanol inden for en årrække. Såfremt 
hele iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer skal leveres af avanceret bioethanol, 
vil skiftet til E10 senest skulle ske i 2025. Fra 2028 skulle standarden hæves til E15, og i 
2030 vil det være nødvendigt med 16 % iblanding af ethanol. 
 

 

Figur 16: Ændringer i brændstofomkostninger i ethanolscenariet i forhold til basisscenariet. 
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Effekt på afgifter og statsprovenu og skatteforvridningstab 
Øget iblanding af avanceret bioethanol vil kun forårsage små ændringer i statsprovenuet, 
og dermed en lille skatteforvridning. Samlet vil den statsfinansielle indtjening stige med 24 
mio. DKK, hvilket giver en skatteforvridningsgevinst på 6 mio. DKK.  

Tabel 20: Statsfinansiel indtjening på brændstof i bioethanolscenariet. 

Statsfinansiel indtjening NNV 2017-2030 Bioethanolscenariet 

Afgifter mio. DKK +73 

Bionaturgasstøtte mio. DKK 0 

Moms mio. DKK +243 

Tilbageløb mio. DKK -292 

Samlet statsfinansiel indtjening mio. DKK +24 
 
Afgiftsprovenuet stiger med 73 mio. DKK. Benzinafgifterne falder lidt, fordi bioethanol er 
fritaget CO2-afgift, mens dieselafgifterne vil stige lidt pga. øget iblanding af fossil diesel og 
på grund af biotickets, hvilket får dieselafgiften til at stige fra B7-afgiften til B0-afgiften for 
en del af dieselmængden. Samlet er effekten, at afgiftsprovenuet stiger med 24 mio. DKK.  
Momsindtjeningen vil derudover stige 243 mio. DKK i NNV over hele perioden, da 
brændstofomkostningerne stiger. De øgede brændstofomkostninger vil resultere i et 
negativt tilbageløb til statskassen på 292 mio. DKK.  

 

Figur 17: Ændring i statsprovenu fra brændstof og skatteforvridningstab i ethanol scenariet. 
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 Biodieselscenariet 

I scenariet, hvor avanceret biodiesel leverer hele målopfyldelsen af iblandingskravet fra Ren 
Energi-pakkens VE-direktiv, stiger de samfundsøkonomiske brændstofomkostninger med 
1.688 mio. DKK. 

Tabel 21: Brændstofomkostninger i biodieselscenariet. 

Samfundsøkonomiske brændstofomkostninger NNV 2017-2030 Biodieselscenariet 

Dieselomkostninger mio. DKK +1138 

Benzinomkostninger mio. DKK +550 

Bionaturgasomkostninger mio. DKK 0 

Samlede brændstofomkostninger mio. DKK +1688 

Dieselomkostningerne stiger med 1138 mio. DKK, da 1G-biodiesel erstattes af dyrere 
avanceret biodiesel (Figur 18). Benzinomkostningerne stiger ligeledes, da olieselskaberne 
omfordeler omkostninger ved avanceret iblanding mellem deres benzin- og dieselprodukter.  

 

Figur 18: Ændring i brændstofomkostninger i biodieselscenariet. 

Effekt på afgifter og statsprovenu 
Den statsfinansielle indtjening falder i biodieselscenariet. Afgifsgrundlaget er mindre, da 
avanceret biodiesel har højere brændværdi end 1G-biodiesel, hvilket får den samlede 
dieselvolumen til at falde i dette scenarie. Effekten er, at afgiftsindtjeningen falder med 68 
mio. DKK. Momsen stiger med 302 mio. DKK, da diesel og benzin bliver dyrere, hvilket til 
gengæld giver et negativt tilbageløb på 414 mio. DKK. Den samlede reduktion i 
statsprovenuet er 180 mio. DKK, hvilket forårsager et skatteforvridningstab på 48 mio. DKK.  
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Tabel 22: Statsfinansiel indtjening for brændstof i biodieselscenariet. 

Statsfinansiel indtjening NNV 2017-2030 Biodieselscenariet 

Afgifter mio. DKK -68 

Bionaturgasstøtte mio. DKK 0 

Moms mio. DKK +302 

Tilbageløb mio. DKK -414 

Samlet statsfinansiel indtjening mio. DKK -180 
 

 

Figur 19: Effekt på statsfinanser fra brændstof og tilhørende skatteforvridningstab i biodieselscenariet. 
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 Opsummering af resultater 

Af de tre alternative scenarier som her er undersøgt, er det kun øget iblanding af 
bionaturgas, som giver en samfundsøkonomisk gevinst ift. reducerede 
brændstofomkostninger. Omkostningerne for brændstof vil stige i de øvrige scenarier, 
hvoraf biodieselscenariet vil føre til de største samfundsøkonomiske 
brændstofomkostninger (Tabel 23).  

Tabel 23: Samfundsøkonomiske brændstofomkostninger i alternative scenarier i forhold til basisscenariet. 

 NNV 2017-2030 Bionaturgas-
scenariet 

Ethanol-
scenariet 

Biodiesel-
scenariet 

Dieselomkostninger mio. DKK -3732 +805 +1138 

Benzinomkostninger mio. DKK -13 +388 +550 

Bionaturgasomkostninger mio. DKK +3394 0 0 

Samlede samfundsøkonomiske 
brændstofomkostninger 

mio. DKK -351 +1192 +1688 

 
Jo større iblandingskravet bliver, desto større bliver gevinsten for bionaturgas i forhold til 
de øvrige scenarier (Figur 20). I bionaturgas scenariet er der en samfundsøkonomisk 
gevinst på brændstofomkostningerne indtil 2028, hvorefter omkostningerne stiger. 
Bionaturgasscenariet har de laveste omkostninger til opfyldelse af målene for iblanding af 
avancerede biobrændstoffer i hele den analyserede periode.  
I biodiesel- og ethanolscenarierne vil de samlede samfundsøkonomiske 
brændstofomkostninger stige kraftigt i forhold til basisscenariet. Dette skyldes primært de 
høje produktionsomkostninger for disse brændstoffer.  

Bioethanolscenariet har som det eneste en positiv effekt på statens indtjening af 
brændstofsalg (Figur 21). Dog er indtjeningen så lille, og den samlede 
samfundsøkonomiske omkostning så stor, at dette scenarie ikke kan anbefales at 
efterfølge. Bionaturgasscenariet har en marginal negativ effekt på statsfinanserne og vil på 
længere sigt føre til statsfinansielle indtjeninger. Biodieselscenariet har både negativ 
samfundsøkonomi og forårsager et tab til statskassen.  
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Figur 20: Samfundsøkonomiske brændstofomkostninger i de tre alternative scenarier i forhold til basisscenariet. 

Støtteomkostningerne stiger i bionaturgasscenariet, hvilket påvirker statsfinanserne 
negativt. Afgiftsprovenuet stiger i bionaturgas-og ethanolscenariet, men falder i 
biodieselscenariet. Momsen stiger i alle scenarier.  

 

Figur 21: Statsfinansielle effekter af ændret brændstofforbrug. 
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8. Grænsehandel med diesel 
Grænsehandel sker, hvis priserne er forskellige på hver sin side af grænsen og derfor 
skaber et incitament til at tanke på enten den ene eller anden side. Ifølge Skatteministeriets 
rapport om grænsehandel fra 2016 falder grænsehandlen med diesel med 2850 m3 om året 
for hver øre / liter, som dieselprisen stiger og omvendt. Analysen inddrager kun 
grænsehandelseffekterne for diesel, da denne effekt er størst. Konsekvenserne af 
implementering af Ren-Energi pakkens krav for øget iblanding af avancerede 
biobrændstoffer bliver således: 

• Biogasscenariet giver et øget afgiftsprovenu fra grænsehandel på 434 mio. DKK. 
• Ethanolscenariet giver et øget afgiftsprovenu fra grænsehandel på 306 mio. DKK 
• Biodieselscenariet giver et øget afgiftsprovenu fra grænsehandel på 118 mio. DKK. 

 Forudsætninger 

Hvis grænsehandlen flyttes fra nabolandene til Danmark, vil det danske samfund tjene på 
afgifter, som ellers var havnet i vores nabolande. Effekten er, at både danske og 
udenlandske borgere vil lægge flere afgifter i Danmark, som ellers var gået tabt. 
Afgiftsprovenuet udgør derfor i sig selv en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark. 
Provenuet kan samtidig bidrage til at sænke det samlede danske skattetryk, hvilket også 
giver en skatteforvridningsgevinst. Effekten på grænsehandel vurderes på baggrund af de 
årlige ændringer i den danske dieselpris inklusiv moms og afgifter i hvert scenarie (Figur 
22). Der tages endvidere hensyn til, at vores nabolande også indfører iblandingskravene fra 
ILUC-direktivet og Ren-Energi pakken således at deres priser også stiger.  

I basisscenariet vurderes grænsehandlen på baggrund af at blot ILUC direktivet 
implementeres i vores nabolande, hvilket tilsvarer et krav om 0,5% iblanding af avancerede 
biobrændstoffer, som gælder fra 2020 til 2030. I Danmark er denne målsætning 
overimplementeret i Biobrændstofloven med et krav om 0,9% iblanding. I de alternative 
scenarier vurderes grænsehandlen ud fra at vores nabolande også implementerer Ren-
Energi pakkens VE-direktiv.  

Det antages desuden at nabolandenes generelle forbrug og sammensætning af 
brændstoffer er i samme forhold som i det danske basisscenarie, således at den eneste 
parameter som påvirker dieselprisen, og dermed grænsehandlen, i både Danmark og 
nabolandene er forskellig iblanding af avancerede biobrændstoffer.  

I basisscenariet sker målopfyldelsen på begge sider af grænsen med avanceret bioethanol 
og biodiesel i forhold til det samlede forbrug af benzin og diesel, samt en lille smule 
bionaturgas, mens de alternative scenarier undersøger konsekvenserne af at den totale 
målopfyldelse for avancerede biobrændstoffer opnås med en brændstoftype.  
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 Resultater 

Der kan observeres en positiv grænsehandel gevinst i alle de alternative scenarier, når der 
sammenlignes med basisscenariet. Dette skyldes, at basisscenariet overimplementerer 
ILUC direktivet i Danmark, men ikke i vores nabolande. I de alternative scenarier 
overimplementerer Danmark kun indtil året 2023, da det her antages at vores nabolande 
også implementerer Ren-Energi pakkens VE-direktiv.  

Da bionaturgasscenariet forårsager de laveste dieselpriser, er grænsehandel gevinsten 
størst her. Biodieselscenariet klarer sig værst, da dieselprisen stiger mest i dette scenarie. 
Dette skyldes især at avanceret biodiesel er et dyrere brændstof end de øvrige som er 
undersøgt. En anden men mindre årsag til at biodiesel scenariet klarer sig dårligt, er at 
avanceret biodiesel har højere brændværdi end førstegenerationsbiodiesel som erstattes, 
hvilket får den samlede volumenmængde til at falde. Alt andet lige, vil en lavere 
volumenmængde øge volumenprisen.   

 

Figur 22: Samfundsøkonomisk effekt af ændret grænsehandel i de tre alternative scenarier. 

Tabel 24: Samfundsøkonomisk gevinst af diesel grænsehandel. 

 NNV 2017-2030 Bionaturgas- 
scenariet 

Ethanol-
scenariet 

Biodiesel- 
scenariet 

Øget afgiftsprovenu af diesel 
grænsehandel mio. DKK 434 306 118 

Skatteforvridningsgevinst af 
grænsehandel 

mio. DKK 115 81 31 

 

-40.000.000

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DK
K 

 

År

Samfundsøkonomiske grænsehandeleffekt

Biodiesel scenariet Bioethanolscenariet Bionaturgasscenariet



 Avancerede biobrændstoffer til tung transport 
 

 
   

 

FREMSYN   52  

 Bionaturgas kan forbedre den danske grænsehandel 

Da bionaturgas forårsager lavere dieselpriser end de øvrige avancerede biobrændstoffer 
som er undersøgt, vil et øget forbrug af avanceret bionaturgas i transportsektoren give 
samfundsøkonomiske gevinster i form af øget afgiftsprovenu, som ellers ville blive tabt til 
vores nabolande. Dette har en signifikant samfundsøkonomisk gevinst på knap en halv 
milliard kroner.  Desuden kan indtægten fra grænsehandlen anvendes til at sænke øvrige 
afgifter i samfundet, hvilket yderligere giver en skatteforvridningsgevinst til gavn for 
samfundet. 
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9. Statsfinansielle effekter 
De samlede statsfinansielle effekter, som er beskrevet i de forrige afsnit, samles her for at 
give et samlet overblik, som danner basis for beregning af den samlede skatteforvridning. 
Alle scenarier for iblanding af avancerede biobrændstoffer vil føre til reduktioner i 
statsprovenuet. Et overblik over effekterne er vist i Tabel 25.  

Tabel 25: Statsfinansielle effekter. 

Provenueffekt NNV  
2017-2030 

Bionaturgas 
scenariet 

Ethanolscenariet Avanceret 
biodieselscenariet 

Dieselafgifter mio. DKK -1387 +137 -68 

Benzinafgifter mio. DKK 0 -65 0 

Bionaturgasafgifter mio. DKK +1912 0 0 

Moms på brændstof mio. DKK -97 +243 +302 

Køretøjsafgifter mio. DKK 0 0 0 

Grænsehandelsafgifter mio. DKK +434 +306 +118 

Bionaturgasstøtte mio. DKK -565 0 0 

Tankinfrastrukturafgifter mio. DKK +138 0 0 

Samlet tilbageløb mio. DKK +77 -277 -322 

Samlet statsfinansiel 
effekt mio. DKK +513 +345 +29 

Samlet skatteforvridning mio. DKK +136 +92 +8 

 
Brændstofafgifter og grænsehandelen leverer de største bidrag til forbedringer af 
statsprovenuet i alle scenarier. Støtten til opgraderet biogas leveret til naturgasnettet 
forårsager omkostninger til statskassen indtil 2023, hvor det ventes, at biotickets-
ordningen vil være mere værdifuld og derfor vil ophøre for bionaturgas til transport. Herefter 
vild et øget afgiftsprovenu ved at skifte fra biodiesel til bionaturgas forårsage markante 
indtægter til statskassen. 

Avanceret biodiesel-scenariet forværrer statsprovenuet mest, da iblanding af avanceret 
biodiesel er dyrt og øger brændværdien. Det reducerer afgiftsgrundlaget og øger 
dieselprisen og dermed incitamentet til at handle hos vores naboer på den anden side af 
grænsen.  

Totalt set, så vil der i biogas scenariet blive kørt 1,4 mia. km i biogasbusser, mens der i 
referencescenariet vil blive kørt 0,1 mia. km. Med en samlet statsprovenugevinst i 
biogasscenariet på 513 mio. DKK svarer det til at staten i gennemsnit tjener 37 øre per 
kilometer bustrafik som erstattes med bionaturgas. 
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 Sammenligning af brændstofafgiftsprovenu for diesel og 
bionaturgas 

Afgifter på bionaturgas er højere end for både fossil diesel og diesel iblandet 7 % 
biobrændstof, når sammenligningen udføres per kilometer (Tabel 26), selvom afgifterne på 
bionaturgas er de laveste i forhold til energimængden. Det skyldes, at gaskøretøjer bruger 
mere energi for at udføre samme trafikarbejde som dieselkøretøjer, da motorerne ikke er 
lige så effektive. I GREET-modellen er energiforbruget i gasbusser (22,7 MJ / km) 17,7 % 
større i 2020 ift. dieselbusser (19,3 MJ / km). 

Tabel 26: Afgiftsprovenu ved 100.000 km kørsel i diesel og gasbus. 

Afgiftsprovenu pr. 100.000 km for en GREET-rutebus 
Bionaturgas 196.809 
Fossil diesel 170.805 
Diesel B7 169.261 
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10. Følsomhedsanalyse 
Der er en række parametre, som har stor indflydelse på resultaterne af analysen. I det 
følgende foretages der følsomhedsanalyser af disse parametre for at belyse, hvordan de 
påvirker resultaterne: 

• Bioticket-prisen. 
• Priser på avancerede biobrændstoffer. 
• CO2-pris. 

 Følsomhedsanalyse af bioticket-prisen 

Bioticket-prisen er et vigtigt parameter, da der er store usikkerheder omkring størrelsen, når 
olieselskaber og gasselskaber handler med hinanden. Derfor er der foretaget en 
følsomhedsanalyse, som viser hvorledes resultaterne ændrer sig, hvis bioticket-prisen er 
anderledes end antaget. Af følsomhedsanalysen fremgår det, at det kun er 
bionaturgasscenariet, som påvirkes af bioticket-prisen.  

Da analysen forudsætter, at indenrigsforbruget ikke påvirkes af ændringer i 
brændstofpriser, er det blot grænsehandlen for diesel, som påvirkes af bioticket-prisen. I 
analysen er anvendt en bioticket-pris på 70 % af prisforskellen mellem avanceret 
biobrændstof og det fossile alternativ i årene 2020-2030 og 70 % af prisforskellen mellem 
1G-biodiesel og fossil diesel i årene 2017-2019. I det følgende undersøges effekterne af, 
hvis prisforskellen i stedet er hhv. 33 % og 100 %.  

Brændstofomkostningerne ændres ikke, da disse blot overføres fra gas til diesel via 
bioticket-systemet. Det må bemærkes, at der i praksis vil være en række andre afledte 
effekter af bioticket-prisen, som ikke er medtaget i denne analyse. F.eks. vil en lavere 
bioticket-pris resultere i lavere dieselpriser og højere bionaturgaspriser, som påvirker 
trængslen på vejene og indenrigsforbruget af brændstoffer. Det fører til lavere 
bionaturgasforbrug og større dieselforbrug og dermed større emissionsomkostninger.  

Effekter af bioticket-pris 
Ved en lavere bioticket-pris end ellers antaget vil grænsehandlen af diesel øges, da 
dieselprisen dermed vil falde. Dette øger afgiftsprovenuet, som ellers ville være gået tabt til 
vores nabolande. Dermed er der også en skatteforvridningsgevinst ved den lavere bioticket-
pris. Ethanol- og biodieselscenarierne påvirkes ikke af den ændrede bioticket-pris, da 
bionaturgasforbruget i disse er identiske med referencescenariet.  



 Avancerede biobrændstoffer til tung transport 
 

 
   

 

FREMSYN   56  

Tabel 27: Følsomhedsanalyse af bioticket-prisen. X % af prisforskellen mellem avancerede- og fossile 
brændstoffer  

Bioticket-pris 33 % 70 % 100 % 
Grænsehandelsgevinst mio. DKK +931 +434 +27 
Skatteforvridninggevinst mio. DKK +253 +92 +25 
Samlede samfundsøkonomisk 
gevinster ift. basisscenariet mio. DKK +2070 +1448 +937 

 
Ved en højere bioticket-pris end antaget vil diesel blive dyrere, hvilket øger grænsehandlen i 
udenlandsk favør. Hvis bioticket-prisen er hele prisforskellen mellem biobrændstof og 
fossilt brændstof, kan det igen observeres, at den eneste effekt er i grænsehandlen af 
diesel. Det skyldes, at dieselpriserne stiger, når bioticket-prisen stiger. Dermed vil 
grænsehandlen og dermed afgiftsgrundlaget falde. Bionaturgasscenariet er det eneste 
scenarie med gevinst uanset hvilken bioticket-pris som anvendes. 

 Følsomhedsanalyse af anvendelse af verdensemissioner  

Især 1G-biodiesel produceret på raps- og palmeolie har ringe klima-performance. Det 
skyldes især opstrømseffekter, som foregår i de lande hvor råmaterialerne produceres. I 
praksis tæller opstrømsemissioner for importerede brændstoffer ikke i Danmarks 
emissionsregnskab da de foregår i udlandet, selvom det danske forbrug er med til at 
forårsage disse emissioner. I følsomhedsanalysen behandles derfor de 
samfundsøkonomiske effekter som dansk forbrug af brændstoffer forårsager i både 
Danmark og i verden. I hovedanalysen er der derimod kun anvendt emissioner, som foregår 
i Danmark.  

Den største effekt er forårsaget af LUC (land use change), hvor jordbrugsændringer fører til, 
at naturområder omdannes til landbrug. Det resulterer i store CO2-emissioner. Især 
oxidering af tørvebund, frigivelse af jordens organiske kulstofindhold og konversionen af 
den naturlige vegetation forårsager disse LUC-emissioner (Figur 9, side 30). Ydermere skal 
der også tillægges emissioner fra selve konverteringen af råmaterialerne til anvendeligt 
brændstof og fra transport af både råmaterialer og færdigt brændstof. Anvendes disse 
emissioner i stedet i analysen, fås følgende opstrømsemissioner.  

Tabel 28: Globale opstrømsemissioner fra brændstoffer 

Opstrømsemissioner CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

 kg / GJ g / GJ 

Diesel 13,1 13,1 0,3 0,1 0,3 50,9 0,04 

Biodiesel (RME) 109 109 0,8 0,0 1,2 252 0,11 

Biodiesel (PME) 299 299 0,8 0 1,2 252 0,11 

Avanceret biodiesel (BtL, træflis) 1,1 1,46 -8,6 -0,3 -13 56,9 -1,38 

Bionaturgas (Scenarie 1) -38,6 -46,7 241 0,2 2,7 11,9 0,18 

Bionaturgas (Scenarie 3) -19,5 -27,8 241 0,2 2,7 11,9 0,18 

Benzin (Fossil) 12,4 12,4 0,4 0,1 0,4 48,1 0,05 

1G-bioethanol (Sukkerroer) 27,2 27,2 -0,3 -0,0 -0,9 120 -0,1 

Avanceret bioethanol (Halm) 23,1 23,4 -6,1 -0,2 -11 48,2 -1,27 
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I følsomhedsanalysen tillægges CO2-ækv. emissioner den europæiske CO2-pris på 324 DKK i 
alle årene fra 2017 til 2030. Dermed stiger gevinsten ved anvendte bionaturgas til fremtidig 
opfyldelse af iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer til 2,2 mia. DKK, mens selve 
emissionsgevinsten er 1,2 mia. DKK. Avanceret biodiesel bliver desuden et bedre scenarie 
end avanceret bioethanol, som dog stadig begge vil være en samfundsøkonomisk 
omkostning. Avanceret biodieselscenariet overhaler ethanolscenariet, da en større grad af 
1G-biodiesel substitueres.  

Da drivhusgasser har verdensomspændende effekter, er der gode argumenter for, at den 
drivhusgasudledning, som det danske samfund forårsager rundt om i verden, også skal 
redegøres for samfundsøkonomisk. Dette er dog ikke den gængse metode, som anvendes i 
samfundsøkonomiske analyser der afgrænses til Danmark. CO2-fortrængninsværdien vil 
desuden være lavere end 324 DKK / ton i de lande, hvor især palmeolie importeres fra, da 
det primært er fattige udviklingslande, som ikke tillægger drivhusgasser ligeså stor værdi, 
som vi gør i Europa.  

Tabel 29: Følsomhedsanalyse af anvendelse af verdenssmissioner 

Emissioner NNV 
2017-2030 

Bionaturgas Avanceret 
bioethanol 

Avanceret 
biodiesel 

Emissionsgevinster total mio. DKK +1198 -20 +955 

Samlet samfundsøkonomisk 
gevinst mio. DKK +2236 -820 -569 

 

 Følsomhedsanalyse af CO2-pris  

CO2 prisen er helt central for de samlede emissioner for alle brændstofferne i oversigten, og 
derfor er det relevant at foretage en følsomhedsanalyse på dette parameter. 

CO2-pris på 56 DKK / ton CO2-ækv 
Som nedre estimat for CO2-prisen anvendes en pris på 56 DKK / ton CO2 (Tabel 30), som er 
den forventede gennemsnitspris på CO2-kvoter i analysens periode. Igen fremgår det, at 
rangeringen af de tre scenarier er ens med bionaturgas som det bedste alternativ og 
avanceret bioethanol som det dårligste. Spredningen bliver dog mindre med den lavere CO2- 
pris. I den overordnede analyse, hvor alle øvrige effekter også medregnes, vil 
bionaturgasscenariet stadig være en gevinst med den lave CO2-pris. Gevinsten reduceres til 
1008 mio. DKK, og resultatet er således meget robust overfor ændringer i CO2-prisen 
udenfor kvotesektoren. Gevinsten er stadig over halvanden milliard DKK ift. avanceret 
bioethanol scenariet og over 2 mia. DKK ift. avanceret biodiesel-scenariet.  
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Tabel 30: Følsomhedsanalyse af CO2-prisen (56 DKK / ton CO2). 

Emissioner NNV 
2017-2030 

Bionaturgas- 
scenariet 

Avanceret 
bioethanol- 
scenariet 

Avanceret 
biodiesel- 
scenariet 

Emissionsgevinst total mio. DKK +169 +7 +151 

Samlet samfundsøkonomisk 
gevinst mio. DKK +1141 -815 -1449 

 
CO2-pris på 190 DKK / ton CO2-ækv 
For årene 2021-2030 er der foretaget en følsomhedsanalyse over hvis CO2-prisen i stedet er 
190 DKK / ton, som er middelprisen mellem CO2-kvoteprisen og Energistyrelsens CO2-pris 
udenfor kvotemarkedet. 

Tabel 31: Følsomhedsanalyse af CO2-prisen (190 DKK / ton i årene 2021-2030). 

Emissioner 
NNV 

2017-2030 
Bionaturgas- 

scenariet 

Avanceret 
bioethanol- 
scenariet 

Avanceret 
biodiesel- 
scenariet 

Emissionsgevinster total mio. DKK +312 +35 +261 

Samlet samfundsøkonomisk 
gevinst 

mio. DKK +1293 -761 -1308 

 
CO2-pris på 1000 DKK / ton CO2-ækv. 
Anvendes en CO2-pris på 1000 DKK / ton CO2-ækv. som øvre estimat for 
følsomhedsanalysen, vil emissionsgevinsten blive større i alle scenarier (Tabel 28). Især 
bionaturgasscenariet har gavn af en højere CO2-pris, da omstilling til bionaturgas leverer 
den suverænt bedste fortrængning af drivhusgasser. Ethanolscenariet har den ringeste 
effekt på danske emissionsomkostninger, da både avanceret og 1G-bioethanol forudsættes 
importeret. Der vil dog fortrænges en smule danskproduceret rapsolie, hvilket forbedrer 
emissionsomkostningerne.  

Scenariet med iblanding af avanceret biodiesel får også en stor gevinst ved en højere CO2-
pris, og overhaler dermed scenariet for iblanding med avanceret bioethanol. 

Bionaturgasscenariet er stadig det eneste, som vil give en overordnet samfundsøkonomisk 
gevinst i forhold til basisscenariet.  

Tabel 32: Følsomhedsanalyse af CO2 prisen (1000 DKK / ton CO2). 

Emissioner NNV 
2017-2030 

Bionaturgas Avanceret 
bioethanol 

Avanceret 
biodiesel 

Emissionsgevinster total mio. DKK +1331 +232 +1017 

Samlet samfundsøkonomisk 
gevinst mio. DKK +2379 -552 -502 
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 Følsomhedsanalyse af priser på avancerede 
biobrændstoffer 

Der er store usikkerheder på brændstofpriserne, som i det følgende vil blive undersøgt. Der 
er foretaget en høj vurdering af produktions- og importpriserne for avancerede 
biobrændstoffer, hvor prisen er 50 DKK / GJ højere i 2020 end den anvendte pris. Dette 
scenarie viser effekterne, hvis biomasser bliver dyrere end forventet fra 2020, hvor 
iblandingskravet på 10 % træder i kraft. Denne ekstrapræmie nedtrappes lineært til 25 DKK 
/ GJ i 2030 (Figur 24).    

Som den lave vurdering af brændstofpriserne anvendes de laveste identificerede estimater 
i litteraturen for priser på bionaturgas og avanceret biodiesel, hvor prisen fra 2017 lineært 
tilnærmer sig denne pris. For bionaturgas sænkes prisen til 120 DKK / GJ, mens avanceret 
biodiesel sænkes til 220 DKK / GJ42. For avanceret bioethanol undersøges effekten, hvis der 
ikke længere er nogen prisforskel på dette brændstof og 1G-bioethanol (Figur 24).  

Omkostninger til eksternaliteter og køretøjer ændres ikke ved justering af 
brændstofpriserne, hvorfor disse effekter ikke vises i det følgende.  

Lavprisscenariet 
Ved antagelsen om de lave brændstofpriser vil konsekvensen primært være på 
brændstofomkostningerne. Generelt vil alle scenarier blive billigere ift. de priser som ellers 
er anvendt i analysen. Bionaturgasscenariet vil dog stadig være det eneste scenarie, der 
bidrager med en positiv samfundsøkonomi, med en gevinst på 1670 mio. DKK i forhold til 
referencescenariet, hvor iblanding af avancerede biobrændstoffer ikke overstiger 0,9 %. 
Ethanol scenariet vil være nogenlunde neutralt med en omkostning på 5 mio. DKK, mens 
biodiesel scenariet vil have en omkostning på 172 mio. DKK.  

Tabel 33: Samfundsøkonomiske omkostninger i lavprisscenariet. 

Effekter 
NNV 

2017-2030 
Bionaturgas- 

scenariet 

Avanceret 
bioethanol- 
scenariet 

Avanceret 
biodiesel- 
scenariet 

Brændstofgevinst mio. DKK +614 -664 -955 

Grænsehandel mio. DKK +504 +476 +354 

Skatteforvridningsgevinst mio. DKK +157 +146 +82 

Samlet samfundsøkonomisk 
gevinst 

mio. DKK +1811 -5 -172 

  

                                                           
42 EA Energianalyse (2016): Bionaturgas og andre VE-brændsler til tung transport. Link. 

http://www.ea-energianalyse.dk/projects-danish/1464_biogas_andre_ve_braendsler_tung_transport.html
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Figur 23: Prisspænd for øvre og nedre estimater af priser på avancerede biobrændstoffer. 
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Højprisscenariet 
Hvis biomassepriserne stiger mere end ventet pga. øget iblandingskrav, vil effekterne være, 
at biobrændstofferne også bliver dyrere. Dermed vil bionaturgasscenariet blive en 
samfundsøkonomisk omkostning. Dog vil det være mere end 2 mia. DKK billigere end de 
øvrige scenarier.  

Tabel 34: Samfundsøkonomiske omkostninger i højprisscenariet. 

Effekter NNV 
2017-2030 

Bionaturgas- 
scenariet 

Avanceret 
bioethanol- 
scenariet 

Avanceret 
biodiesel- 
scenariet 

Brændstofgevinst 
mio. DKK 

-105 -1.624 -2.083 

Grænsehandel 
mio. DKK 

+381 +167 -9 

Skatteforvridningsgevinst 
mio. DKK 

+114 +49 -31 

Samlet samfundsøkonomisk 
gevinst mio. DKK 

+919 -1370 -1776 

 Bionaturgas er det mest effektive avancerede 
biobrændstof til opfyldelse af iblandingsmål 

Bionaturgas er det avancerede biobrændstof som klarer sig bedst uanset hvilket parametre 
som justeres i følsomhedsanalysen, og viser en samlet positiv samfundsøkonomi ved alle 
justeringer. Dette er ingen overraskelse, da forspringet i forvejen var stort til både avanceret 
bioethanol og avanceret biodiesel. I lavprisscenariet er avanceret bioethanol tæt på at opnå 
en positiv samfundsøkonomi i forhold til basisscenariet med en samlet omkostning på 5 
mio. DKK. Det vurderes dog, at det prisscenarie som er anvendt i den øvrige analyse er det 
mest realistiske.  
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11. Konklusion 
Denne analyse har undersøgt konsekvenserne ved at implementere kravene fra Ren Energi-
pakkens VE-direktiv om øget iblanding af avancerede biobrændstoffer frem mod 2030. Her 
er tre scenarier blevet undersøgt, hvor hhv. bionaturgas, avanceret bioethanol og avanceret 
biodiesel opfylder iblandingskravene. Resultaterne er præsenteret i forhold til et 
referencescenarie, hvor kun allerede vedtaget dansk lovgivning er medregnet.  

Af de tre undersøgte scenarier for øget iblanding af avancerede biobrændstoffer er det kun 
bionaturgasscenariet, som gavner samfundsøkonomien. Bionaturgas til transport udviser 
en yderst positiv samfundsøkonomi, grundet lavere brændstofomkostninger, mindre 
forurening, forbedret grænsehandel og øget statsligt provenu i forhold til de alternative 
biobrændstoffer. Disse gevinster er langt større end omkostningerne til fx køretøjer. 
Nettonutidsværdien af den samlede samfundsøkonomiske gevinst er på 1448 mio. DKK, 
mens statskassen vil få en gevinst på sammenlagt 513 mio. DKK. Da bionaturgas i praksis 
er højere afgiftsbelagt end diesel, samtidig med at støtten udgår i 2023, vil statsprovenuet 
være størst i dette scenarie.  

Ved iblanding af avanceret bioethanol eller biodiesel vil der være samfundsøkonomiske 
omkostninger på hhv. 0,7 og 1,2 mia. DKK. De store omkostninger der er forbundet med 
avanceret bioethanol og biodiesel fører desuden til et stærkt reduceret tilbageløb til 
statskassen ift. biogasscenariet som gør at disse ikke fører til ligeså store 
provenugevinster. Der er desuden stor tvivl om hvorvidt der overhovedet er 
produktionskapacitet til at avanceret bioethanol og biodiesel kan levere de påkrævede 
mængder fra 2020 når iblandingskravet træder i kraft. Den begrænsede kapacitet kan føre 
til uforholdsmæssigt store prisstigninger for disse brændstoffer, hvilket kan forværre disse 
scenarier yderligere.  

Tabel 35: Overblik over samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser i tre scenarier for iblanding af 
avancerede biobrændstoffer. 

Effekter NNV 
2017-2030 

Bionaturgas- 
scenariet 

Avanceret 
bioethanol- 
scenariet 

Avanceret 
biodiesel- 
scenariet 

Samlet samfundsøkonomisk 
gevinst mio. DKK +1448 -731 -1190 

Samlet statsprovenueffekt mio. DKK +513 +345 +29 

 
De samfundsøkonomiske brændstofomkostninger falder med 351 mio. DKK i 
bionaturgasscenariet, da biogas via ticket-ordningen erstatter dyre flydende 
biobrændstoffer. Grænsehandlen af diesel forbedres desuden, og da der vil forekomme 
øget iblanding af fossil diesel vil dieselafgiften til at stige, således at der vil være et positivt 
statsprovenu. For benzin vil afgiftsniveauet ikke ændres, og forbrugerne vil få lavere 
benzinpriser ved et øget forbrug af bionaturgas i transportsektoren.  

Bionaturgas leverer desuden en række andre positive effekter. Reduktioner af luftforurening 
og klimabelastning har en værdi af 457 mio. DKK, da bionaturgas forårsager færre NOX- og 
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drivhusgasemissioner end samtlige af de andre brændstoffer, som er blevet undersøgt, 
både som opstrømseffekt og fra selve afbrændingen i køretøjerne. Emissionsanalysen er 
afgrænset til emissioner som foregår i Danmark. Dette er problematisk da forbruget af især 
importeret palmeolie forårsager store mængder drivhusgasudledning, som er langt større 
end hvad brugen af fossil diesel forårsager. I følsomhedsanalysen er konsekvenserne ved 
at inkludere verdensemissionerne, som dansk forbrug forårsager, undersøgt. Dermed bliver 
emissionsgevinsten 2-3 gange større i biogasscenariet end i hovedanalysen hvor kun de 
danske emissioner medregnes. Dette skyldes at biogas via bioticket-systemet kan erstatte 
palmeolie fra 1G biodiesel. Ligeledes bliver avanceret biodiesel scenariet mere attraktivt, da 
dette vil erstatte store mængder palmeolie. Emissionsomkostningerne er blevet vurderet ud 
fra en livscyklusbetragtning af de anvendte brændstoffer vha. modellerne Alternative 
Drivmidler 3.0 og GREET.  

Øget brug af bionaturgas vil desuden give forbedret gødningskvalitet, og medfølgende 
reduktion af næringsstofudvaskning og lugtgener bidrager med en eksternalitetsgevinst på 
377 mio. DKK.  

Forbrugerne vil have ekstra omkostninger til køretøjer, da gaskøretøjer er dyrere end 
tilsvarende diesel- og benzinkøretøjer. Dette forårsager en samfundsøkonomisk 
omkostning på 308 mio. DKK i NNV.  

Biodiesel- og bioethanolscenarierne er især dyre pga. de høje produktionsomkostninger, 
som er forbundet med disse brændstoffer. Emissionsbesparelserne for avanceret 
bioethanol er desuden ikke lige så udtalte som for bionaturgas og avanceret biodiesel. 

Følsomhedsanalyser af brændstofpriser, CO2-priser og bioticket-priser bekræfter, at 
bionaturgasscenariet er det samfundsøkonomisk bedst egnede biobrændstof til at løse 
fremtidige iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer, heriblandt 0,9 % kravet fra 2020.  

Tabel 36: De samfundsøkonomiske konsekvenser ved implementering af hver af de tre undersøgte avancerede 
brændstoftyper. 

Samfundsøkonomiske konsekvenser ved tre adskilte 
scenarier for tvungen iblanding af Advanced Biofuels 
fra 0,9 % i 2020 til 3,6 % i 2030 (EU: Ren Energi-
pakken)  

Samfundsøkonomisk nutidsværdi i mio. 
kr. for perioden 2017-2030  
(- = omkostning, + = gevinst) 

Bionaturgas Bioethanol Biodiesel 

Brændstofgevinst +953 -1.192 -1.688 

Infrastrukturomkostninger -602 0 0 

Meromkostninger for gaskøretøjer -308 0 0 

Eksternalitetsgevinster +834 +64 +372 

Grænsehandel +435 +306 +118 

Skatteforvridning +136 +92 +8 

Totale samfundsøkonomiske gevinster +1448 -731 -1189 

Samlet statsprovenu, nutidsværdi mio. kr. +513 +345 +29 
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Tabel 37: Øvrige konsekvenser ved implementering af hver af de tre undersøgte avancerede brændstoftyper. 

Øvrige konsekvenser ved tre adskilte scenarier for 
tvungen iblanding af Advanced Biofuels 

Bionaturgas Bioethanol Biodiesel 

Årligt bionaturgassalg til transport 2017-2030 (mio. 
Nm3) 

2 -> 165 2 -> 7 2 -> 7 

Forudsat samlet værdi af bioticket-salg fra biogas 
(mio. DKK) 

+2.556 +161 +161 

CO2-ækv reduktion (mio. tons) 1778 394 1332 

Statsfinansiel gevinst ved at skifte dieselbusser ud 
med biogas busser (DKK / km) 

+0,37 - - 
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12. Liste over forkortelser 
 % E/E: Procent af energiindhold. 

 % V/V: Procent af volumenindhold. 

1G: Første generation. 

1G-bioethanol: Førstegenerationsbioethanol produceret af vegetabilske fødevareprodukter 
som sukkerroer og korn.  

1G Biodiesel: Førstegenerationsbiodiesel produceret af vegetabilske fødevareprodukter 
som rapsfrø og palmeolie. 

2G: Anden generation. 

2G-biodiesel: Andengenerationsbiodiesel produceret af AFME. 

AD 3.0: Alternative Drivmidler 3.0 af Energistyrelsen.  

AFME: Animalsk Fedt Methyl Ester. 

Avanceret biobrændstof: Biobrændstof produceret på affaldsprodukter som defineret i 
ILUC- direktivet.  

B0: Fossil diesel uden biodiesel 

B1: Dieselblanding med 1 % biodiesel 

B7: Dieselblanding med 7 % biodiesel 

BtL: Biomass-to-Liquid. Overordnet betegnelse for konvertering af biomasse til f.eks. 
biodiesel.  

CO2: Kuldioxid. 

DAFI: Directive of Alternative Fuels Infrastructure. 

DKK: Danske kroner. 

E0: Fossil benzin uden ethanol. 

E5: Benzinblanding med 5 % ethanol. 

EOF: Energi- og Olie Forum. 

ENS: Energistyrelsen. 

EU: Den Europæiske Union. 

FAME: Fatty Acid Methyl Esters. 
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FT: Fischer-Tropsch. BtL-metode til at omdanne forgasset biomasse til biodiesel.  

GJ: Gigajoule. 

HVO: Hydrogeniseret vegetabilsk olie.  

ILUC: Indirect Land Use Change. 

LUC: Land Use Change. 

m3: kubikmeter. 

MJ: Megajoule. 

Nm3: Normal kubikmeter. 

NOX: Kvælstofilter. 

PJ: Petajoule. 

PM2,5: Partikler med diameter på 2,5 µm. 

PME: Palmoil Methyl Esters. 

RME: Rapeseed Methyl Esters. 

SO2: Svovldioxid. 

SØ: Samfundsøkonomi. 

TJ: Terajoule. 

VE: Vedvarende Energi. 
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Bilag 1: Centrale forudsætninger 
Der er en række forudsætninger, som er helt centrale for analysen. Disse følger her. 

1.1. Samfundsøkonomiske forudsætninger 

Som forudsætning for analysen sættes kalkulationsrenten til 4 %, og priser omregnes til 
2017-priser med energistyrelsens fremskrivning af prisindekset. De samfundsøkonomiske 
omkostninger beregnes i markedspriser, altså faktorpriserne forhøjet med 
nettoafgiftsfaktoren (NAF) på 1,325. 

Nettoafgiftsfaktoren angiver det gennemsnitlige afgiftstryk i økonomien i forholdet   

(NAF-1)/NAF. 

Nettoafgiftsfaktoren benyttes til at beregne tilbageløbet til de offentlige kasser ud fra 
forbrugernes ændring i disponible indkomster. Hvis et af scenarierne f.eks. viser, at 
befolkningens disponible indkomst bliver større ved et tiltag, så vil de bruge denne øgede 
indkomst på andre goder, som i gennemsnit er belagt med gennemsnitsafgifterne, som 
nettoafgiftsfaktoren beskriver.  

NAF anvendes desuden når skatteforvridningstabet beregnes. Skatteforvridningstabet 
fastsættes til 20 %. Hvis der er underskud på statens finanser, skal staten opkræve dette 
underskud, ganget med NAF, for at få dækket underskuddet. Dermed bliver det samlede 
skatteforvridningstab 20 % * NAF.  

Tabel 38: Samfundsøkonomiske forudsætninger. 

Nettoafgiftsfaktor43 1,325 
Skatteforvridningstab44 20 % 

Kalkulationsrente45 4 % 

Tabel 39: Fremskrivning af det danske nettoprisindeks. 

Prisindeks 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1,000 1,020 1,042 1,065 1,087 1,107 1,130 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1,153 1,178 1,201 1,225 1,250 1,274 1,299 

  

                                                           
43 DTU Transport (2015): Nettoafgiftsfaktoren. Link. 
44 Finansministeriet (1999): Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Link. 
45 Energistyrelsen (2016): Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet v3. Link.  

http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/-/media/Centre/Modelcenter/modeller%20og%20publikationer/Nettoafgiftsfaktoren-Notat-14.ashx?la=da
http://www.klimatilpasning.dk/media/904139/vejledning_samfunds_konomisk_analyse.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2016_v3.pdf
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1.2. Brændværdier 

De analyserede brændstofferne har forskellige brændværdier (Tabel 34). Dette betyder 
f.eks., at en liter biodiesel ikke har samme energiindhold som en liter fossil diesel. Ligeledes 
har benzin og diesel forskellige brændværdier. Det har indflydelse på afgiftsgrundlaget, 
som er baseret på liter, og grænsehandlen som er baseret på standerprisen i DKK/liter. 
Avanceret biodiesel antages at have samme brændværdi som fossil diesel, hvilket stemmer 
godt overens med litteraturen46. Brændværdien kan dog svinge i praksis, især afhængigt af 
trykket som brændstoffet produceres under. 

Tabel 40: Brændværdier for brændstoffer47. 

 Nedre brændværdi (MJ/l) 

Fossil diesel 35,9 

Avanceret biodiesel 35,9 

RME 33,1 

PME 32,9 

Benzin 32,9 

Ethanol 21,3 

Bionaturgas 0,0396 

1.3. Statsfinansielle forudsætninger 

Til vurdering af de statsfinansielle effekter og skatteforvridningstab er en række centrale 
forudsætninger for støtte og afgifter.  

Afgifter 
Brændstofferne er afgiftsbelagt efter gasafgiftsloven48, mineralolieafgifsloven49, CO2-
afgiftsloven50 og NOX-afgiftsloven51 (Tabel 35 og Tabel 36). Alle afgifter holdes konstante i 
2017-priser. Alt brændstofsalget antages at være momsbelagt med 25 %, selvom en del i 
praksis vil være momsfritaget.  

  

                                                           
46 Tom Beer et al. (2001): Comparison of Transport Fuels. Kapitel 3. Link.  
47 Energistyrelsen (2016): Alternative Drivmidler 3.0. Link. 
48 Gasafgiftsloven (2011). Lovbekendtgørelse nr. 312 af 01/04/2011. Link til Skatteministeriet. Link til lovtekst.  
49 Mineralolieafgiftsloven (2014). Lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 om energiafgift af 
mineralolieprodukter mv. Link til Skatteministeriet. Link til lovtekst.  
50 CO2-afgiftsloven (2011). Lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter  
Link til Skatteministeriet. Link til lovtekst.   
51 Kvælstofoxiderafgiftsloven (2013). Lov nr. 1072 af 26. august 2013 om afgift af kvælstofoxider. Link til 
Skatteministeriet. Link til lovtekst.  

http://www.fischer-tropsch.org/DOE/DOE_reports/ev45a_2_f3c/ev45a_2_f3c_sec06.pdf
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller/alternativ-drivmiddel-modellen
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/gasafgiftsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133851
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/mineralolieafgiftsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163901
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/co2-afgiftsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133858
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/kvaelstofoxiderafgiftsloven-nox
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157952
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Tabel 41: Brændstofafgifter i 2017 angivet i forhold til volumen. 

2017 Bionaturgas Fossil 
diesel 

Diesel B7 Fossil 
benzin 

Benzin E5 

Enhed DKK/Nm3 DKK/l DKK/l DKK/l DKK/l 

Gasafgift / Mineralolieafgift 3,018 2,711 2,697 426,8 419,5 

CO2-afgift 0,389 0,457 0,426 41,4 39,3 

NOX-afgift 0,028 0,009 0,009 0,008 0,008 

Samlede afgifter 3,435 3,177 3,132 4,690 4,596 

Tabel 42: Brændstofafgifter i 2017, angivet i forhold til nedre brændværdi. 

2017 Bionaturgas 
Fossil 
diesel Diesel B7 

Fossil 
benzin Benzin E5 

Enhed DKK/GJ DKK/GJ DKK/GJ DKK/GJ DKK/GJ 

Gasafgift / Mineralolieafgift 76,2 75,5 75,5 129,7 129,9 

CO2-afgift 9,8 12,7 11,9 12,6 12,2 

NOX-afgift 2,8 0,25 0,25 0,24 0,24 

Samlede afgifter 86,7 88,5 87,7 142,6 142,3 
 
Busser er fritaget fra køretøjsafgifter så som registreringsafgift og moms, men betaler 
stadig brændstofafgifter.  

Ved udbygning af tankinfrastruktur antages afgiften at tilsvare gennemsnitsafgiften i 
samfundet, tilsvarende (NAF-1)/NAF. 

Støtte til opgraderet bionaturgas leveret til transport 
Støtten til opgradering og injektion af bionaturgas i gasnettet består af tre komponenter.  

• Pristillæg 1. Fastsat til 79 DKK / GJ leveret bionaturgas. Pristillæg 1 opreguleres 
årligt med 60 % af stigningen af nettoprisindekset fra igangsætningsåret 2013 og er 
derfor steget til 81,3 DKK / GJ i 2017. 

• Pristillæg 2 Udregnes årligt af Energinet.dk som et grundtillæg på 26 DKK / GJ plus 
prisforskellen mellem en basispris på naturgas på 53,2 DKK / GJ og den 
gennemsnitlige naturgaspris som handlet på Gaspoint Nordic52 året før. Dermed 
stiger dette pristillæg når naturgasprisen falder og omvendt. Bionaturgas der 
opgraderes og afsættes til naturgasnettet er sikret mod udsving på gasprisen på 
Gaspoint Nordic gennem denne mekanisme. 

• Pristillæg 3 Fastsat som et tilskud på 10 DKK / GJ. Pristillæg 3 aftrappes med 2 
DKK / GJ om året fra 2016 til 2020, hvor tilskuddet udgår, og er tænkt som en 
igangsætningspræmie. 

I 2017 var den samlede opgraderingsstøtte på 135,4 DKK / GJ. Omregnet til kubikmeter 
naturgas, svarer dette til 5,36 DKK / Nm3. Opgraderingsstøtten vil falde jævnt i de 
kommende år til 2,36 DKK /Nm3 i 2030 ved at anvende Energistyrelsens fremskrivninger af 
naturgasprisen og nettoprisindekset. I 2023 falder støtten ekstraordinært 7 DKK / GJ efter 
aftale i Energiforligskredsen i november 2016.  

                                                           
52 Gaspoint Nordic er den danske børs for gas i gasnettet. Link 

http://www.gaspointnordic.com/market-data
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Bionaturgas til transport vil dog ikke modtage opgraderingsstøtte fra 2023. Den danske 
ordning for opgraderingsstøtte er EU-notificeret under de gamle regler for statsstøtte. I 
2015 kom der nye regler på området, og de vil gøre, at bionaturgas afsat til transport ikke 
længere kan modtage både opgraderingsstøtte og få udstedt biotickets, når ordningen skal 
re-notificeres. Da biotickets-ordningen forventes at være mere lukrativ end 
opgraderingsstøtte i 2023 på grund af kravet for avancerede biobrændstoffer, så forventes 
det at transportselskaberne ikke vil søge om opgraderingsstøtte for bionaturgas afsat til 
transportsektoren fra 1. januar 2023.  

 
Figur 24. Fremskrivning af opgraderingsstøtten. Faldet fra 2017 til 2018 skyldes, at gasprisen på Gaspoint Nordic i 
2016 (som danner baggrund for fastsættelsen af pristillæg 2 i 2017), var forholdsvist lav. Da gasprisen forventes at 
stige i 2017, vil det betyde, at gasprisen falder tilsvarende i 2018. Over en årrække vil denne effekt af Gaspoint 
Nordic prisen i enkelte år udligne sig selv. Faldet fra 2022 til 2023 skyldes, at bionaturgas til transport ikke får støtte 
herfra. 

Da pristillæg 2 i opgraderingsstøtten afhænger af priserne på Gaspoint Nordic, er det 
nødvendigt at bruge fremskrivninger for gaspriserne for at kunne lave et estimat på den 
samlet udvikling af opgraderingsstøtten. Her anvendes Energistyrelsens fremskrivning af 
naturgasprisen53, som er justeret til fremtidige priser. Samtidig får bestemmelsen om, at 
Enerignet.dk skal udregne pristillæg 2 efter det foregående års gaspris, den effekt, at den 
samlede opgraderingsstøtte kan svinge en del fra år til år.  

Tabel 43: Samlet fremskrivning af alle tre priselementer i opgraderingsstøtte opgjort i DKK / GJ nedre brændværdi. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DKK / GJ 135,4 125,0 120,7 116,5 114,5 109,2 0 0 0 

 

  

                                                           
53Energistyrelsen (2017): Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner  Link.  
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1.4. Bioticket-pris 

Bioticket handles, når et selskab overopfylder i forhold til sin målopfyldelse. 

Det antages dog, at det forbrug, som er i basisscenariet ikke får nogle biotickets, da 
Energistyrelsen ikke regner med dette. I bionaturgasscenariet er det således kun det 
forbrug, som ligger udover basisscenariet der får tildelt biotickets. I ethanolscenariet sker 
der en overopfyldelse af ethanol i benzin. Den overskydende målopfyldelse sælges videre til 
dieselforbruget. Ligeledes handles målopfyldelse internt hos olieselskaberne, således at 
forpligtelsen for iblanding af avancerede biobrændstoffer mødes for både benzin og diesel.  

Der opereres således med tre forskellige ticket-priser. Indtil 2020 fortrænger vil tickets fra 
bionaturgas fortrænge 1G-biodiesel, hvorfor ticket-prisen her vil dannes på baggrund af 
forskellen mellem priserne på 1G-biodiesel og fossil diesel. Fordi markedet ikke er perfekt, 
antages bioticket-prisen her at være 70 % af prisforskellen. 

Fra 2020, hvor iblandingskravet for avancerede biobrændstoffer indføres, sker 
prisdannelsen af tickets på baggrund af prisforskellen af det billigste alternative 
avancerede biobrændstof og fossil diesel. Ved intern handel mellem olieselskaberne 
antages markedet at være perfekt, hvorfor der her opereres med hele prisforskellen. Ved 
handel mellem gasselskaber og olieselskaber vil der være nogle markedsfejl der gør, at den 
fulde pris ikke opnås. Dermed opereres der med 70 % af prisforskellen for denne handel.  

Da bioticket-prisen blot overfører omkostninger fra en slags brændstof til en anden, har den 
ikke indflydelse på de samfundsøkonomiske brændstofomkostninger. Det skyldes 
antagelsen om, at standerprisen og indenrigsbrændstofforbrug er uafhængige. 
Standerprisen har dog indflydelse på grænsehandlen. Da biotickets medvirker til at sænke 
dieselprisen, øges grænsehandlen, hvilket giver en samfundsøkonomisk gevinst i form af 
øget afgiftsprovenu.   
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Figur 25: Bioticket pris ved ekstern handel mellem gas og olieselskaber og intern handel mellem olieselskaber. 

På grund af dobbelttælling, som forudsættes at gælde til og med 2020, er gevinsten for 
selskaberne der sælger bionaturgas dog større end selve bioticket-prisen. Dobbelttællingen 
gør, at der kan sælges flere GJ biotickets, end der er solgt bionaturgas. I praksis kan de 
sælge  

X GJ biotickets = (2 * X – 5,75 %) GJ bionaturgas.  

Dermed bliver fortjenesten på salg af biotickets fra bionaturgas ca. dobbelt så stor i årene 
2018-2020. I 2017 regnes der ikke med noget ticket-salg og dermed ingen fortjeneste, da 
forbruget her tilsvarer basisscenariet, hvor der ikke er noget bioticket-salg iflg. 
Energistyrelsens basisfremskrivning.  

1.5. Brændstofprisforudsætninger 

De samfundsøkonomiske priser for brændstoffer til transportsektoren afhænger af en 
række faktorer. Først og fremmest importpriserne på selve brændstofferne (Figur 28). 
Derudover realiseres en række andre omkostninger, før brændstoffet leveres til kunderne, 
heriblandt afskrivninger af tankstationer, biotickets, transport og lager af brændstoffer og 
øvrige faste og variable omkostninger (Tabel 38). Biotickets kan også være en indtægt, som 
sænker de samfundsøkonomiske priser.  
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Figur 26: Brændstofimportpriser. 

Til baggrund for analysen anvendes Energistyrelsens fremskrivninger af CIF-priser for fossil 
benzin og diesel54. Der er en tendens til, at prisen på 1G-bioethanol følger med prisen på 
fossil benzin, og at 1G-biodiesel følger prisen på fossil diesel55. Priser på 1G-
biobrændstoffer er derfor fremskrevet ift. en fast difference mellem de fossile benzin- og 
dieselpriser, som identificeret fra future priser på Platts og Argus børserne. Her er det 
gennemsnitlige pristillæg for 1G-bioethanol for 2017, 2018 og 2019 på 93,90 DKK / GJ, og 
for 1G-biodiesel er pristillægget tilsvarende 86,20 DKK / GJ, som lægges oveni 
fremskrivningerne af Energistyrelsens fremskrivninger af benzin- og dieselpriserne. 

Prisen på avanceret bioethanol er baseret på konkret salg af avanceret bioethanol fra et 
anlæg i Brasilien til en aftager i EU, hvor prisen var 278 DKK / GJ (omregnet til 2017 DKK), 
som ligeledes er den forventet pris, som Maabjerg-anlægget ville kunne afsætte sin 
bioethanol produktion til38. Ved indførsel af iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer 
fra 2020 forventes den internationale produktion af avanceret bioethanol at stige, hvilket 
fører til teknologiforbedringer, som gør, at prisen vil tilnærme sig 1G-bioethanol prisen.  

Ligeledes er prisen på avanceret biodiesel i form af Fischer-Tropsch-biodiesel identificeret i 
et litteraturstudie til 270 DKK / GJ56. Ligesom for bioethanol antages det, at denne pris vil 
tilnærme sig 1G-biodieselprisen, efterhånden som produktionskapaciteten udvides og 
teknologien modnes. På grund af observeret ringere teknologiforbedring i BtL-
biodieselprocessen, forventes prisen på avanceret biodiesel at overstige prisen på 
avanceret bioethanol, efterhånden som iblandingskravet indfases.  

                                                           
54 Energistyrelsen (2017): Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for Energipriser og Emissioner. Link. 
55 Energistyrelsen (2016): Analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede 
biobrændstoffer i Danmark. Link. 
56 EA Energianalyse (2016): Bionaturgas og andre VE-brændsler til tung transport. Link. 
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https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2017.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2016/analyse_-_fremme_af_avancerede_biobraendstoffer_1.pdf
http://www.ea-energianalyse.dk/projects-danish/1464_biogas_andre_ve_braendsler_tung_transport.html
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Produktionsomkostningerne for bionaturgas er identificeret til 160 DKK / GJ, og forventes 
ikke at ændre sig i perioden der undersøges. Det forventes, at stigende inputpriser opvejes 
af teknologiforbedringer, således at prisen er konstant.  

Teknologisk læring for avancerede biobrændstoffer 
Fremskrivning af priser for avanceret bioethanol og avanceret biodiesel er baseret på den 
identificerede teknologiske læring57 ud fra antagelsen om, at markedsprisen vil tilnærme sig 
markedsprisen for 1G-biobrændstoffer, efterhånden som produktionskapaciteten af 
teknologierne vokser.   

𝐶𝑡,𝑦 = 𝑚𝑄𝑡,𝑦
−𝜀 

Hvor  C = Forskel i produktionsomkostninger mellem avancerede biobrændstoffer 
og 1G biobrændstoffer. 
Q = kumulativ produktionskapacitet baseret på iblandingskrav. 
𝜀 = Læringselasticitet (læringsindeks). 
m = normaliseringsparameter. 
t = teknologi. 
y = periode (år). 

Formlen afhænger af den kumulative produktionskapacitet af brændstofferne, Q, som i 
analysen er sat til at være afhængig af det europæiske iblandingskrav for avancerede 
biobrændstoffer med en gradvis indfasning frem mod 2020, hvor kravet træder i kraft. Når 
produktionskapaciteten vokser, sker der teknologilæring, som får omkostningerne til at 
falde. Læringselasticiteterne er identificerede ud fra oplysninger fra pilot-, demo- og 
kommercielle anlæg. Heraf kan der observeres en læringselasticitet på 0,3565 for 
bioethanol og 0,1425 for BtL-biodiesel57. Konsekvensen er en forventning om, at prisen på 
avanceret bioethanol vil falde mere end prisen for avanceret biodiesel, efterhånden som 
produktionskapaciteterne stiger. 

Normaliseringsparameteren, m, sættes så prisen C, tilsvarer merprisen, som er observeret i 
2017.  

Omkostninger til transport, lager og avance 
I tillæg til produktions- og importpriser for brændstoffer tillægges omkostninger til 
transport, lager og avance for at få de samfundsøkonomiske brændstofpriser an forbruger.  

Tabel 44: Øvrige samfundsøkonomiske brændstofomkostninger 2017-2030. 

 Bionaturgas Benzin Diesel 

Enhed DKK/GJ DKK/GJ DKK/GJ 

Distributionstarif 4,8 0 0 

Nødforsyningstarif 0,4 0 0 

Afskrivning 25,5 0 0 

Øvrig transport, lager og avance 34,1 37 30 

Totale omkostninger til transport, lager og avance 65 37 30 

                                                           
57 Schade, B. (2014): Future development of 2nd generation biofuels in transport considering learning rates. Link.  

https://www.systemdynamics.org/conferences/2012/proceed/papers/P1108.pdf
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Transport, lager og avance for benzin og diesel er fra de nyeste forudsætninger fra 
Energistyrelsen.  

For bionaturgas er omkostninger til transport, lager og avance identificeret ved at tage den 
gennemsnitlige forskel mellem OK’s standerpriser i 2016 og produktionsomkostninger for 
bionaturgas, distributions- og nødforsyningstarif og afskrivninger fratrukket 
opgraderingsstøtten til bionaturgas.   

1.6. Forudsætninger om sammensætning af biobrændstoffer 

1G-biodiesel 
I modellen bag beregningerne, skelnes der ikke direkte mellem rapsolie og palmeolie. Det 
antages i stedet, at 1G-biodiesel er en 55/45-blanding af RME og PME, hvilket var forholdet i 
2016, som er opgjort af EOF58. 

Bionaturgas 
Kilderne til emissioner og priser er ikke ens. Prisen på bionaturgas, som identificeret i 
’Bionaturgas og andre VE-brændstoffer til transport’, er baseret på gylle. I forhold til 
emissionsanalysen udgør bionaturgas fra gylle dog kun 85 % af den samlet mængde gas, 
mens resten er baseret på dybstrøelse, halm og organisk industriaffald. I 
emissionsanalysen forudsættes bionaturgassen at være et gennemsnit af de to vurderede 
scenarier, som er baseret på scenarie 1 og 3 i AD 3.0 dog med visse modifikationer, som 
omtalt i Fremsyn (2017)65.  

Tabel 45: Bionaturgassammensætning i emissions- og prisanalyse. 

 Emissionsanalyse Gødningskvalitetsanalyse 

Gylle 85 % 100 % 

Dybstrøelse 12,5 % 10 % 

Halm 1,5 % 0 % 

Organisk industriaffald 1 % 10 % 
 
Avanceret biodiesel 
Avanceret biodiesel forudsættes produceret på træflis i både emissions- og prisanalysen og 
opfylder kravene for avancerede biobrændstoffer.  

Avanceret bioethanol 
Avanceret bioethanol forudsættes produceret på halm i både emissions- og prisanalysen, 
hvorledes kravene for avancerede biobrændstoffer er opfyldt.  

1.7. Forudsætninger om køretøjer 

Der er en række forudsætninger, som danner grundlag for vurderingen af omkostninger til 
køretøjer (Tabel 40) og køretøjsemissioner. Disse forudsætninger anvendes til at vurdere 
omkostningerne ved at skifte dieselbusser ud med gasbusser. Forudsætningerne omkring 

                                                           
58 EOF (2017): Energistatistik 2017. Link. 

http://www.eof.dk/~/media/Energistatistik-2017/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL.ashx
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levetid og energiforbrug anvendes desuden til at vurdere livscyklusemissionerne fra 
køretøjerne. 

Tabel 46: Forudsætninger om køretøjer. 

 Diesel Gas Benzin 

Køretøjstype Bus Bus Bil 

Levetid59 16,9 år 16,9 år 16 år 

Energiforbrug per bus60  0,94 TJ / år 1,11 TJ / år 0,04 TJ /år 

Pris per køretøj61 1.429.485 DKK 1.613.794 DKK Ikke relevant 

Årligt trafikarbejde62 45.609 45.609 18.000 

1.8. Forudsætninger om emissioner 

Drivhusgasser bidrager til global opvarmning. Intensiteten, som de bidrager til global 
opvarmning med, angives i CO2-ækvivalenter over 100 år. Et ton metan er f.eks. 34 gange så 
kraftig en drivhusgas over 100 år som CO2 (Tabel 41). Udledningen af et ton metan svarer 
dermed til udledningen af 34 ton CO2.  

Tabel 47: Emissionsintensiteter for drivhusgasser. 

 CO2 CH4 N2O 

CO2-ækv. 1 34 298 
  
Emissionsintensiteterne anvendes til at beregne konsekvenserne af udledning af metan og 
lattergas, og den tilhørende eksterne emissionspris. Energistyrelsen anbefaler, at CO2 
udledt fra transportsektoren værdisættes efter CO2-kvoteprisen til og med 2020, hvilket 
svarer til en gennemsnitspris på 45 DKK / GJ (Tabel 42), og herefter at der anvendes en pris 
på 324 DKK / GJ63 (Tabel 43). Der er desuden omkostninger forbundet med udledning af 
NOX, SO2 og partikler, som værdisættes efter transportministeriets anbefalinger64. 

Tabel 48: Samfundsøkonomiske enhedspriser for emissioner (2017-2020). 

 CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler (2,5 µm) 

By 
DKK/kg 

0,045 1,53 13,41 263 58 1909 

Land 0,045 1,53 13,41 228 58 266 

Tabel 49: Samfundsøkonomiske enhedspriser for emissioner (2021-2030). 

 CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

By DKK/kg 0,325 11,05 96,85 263 58 1909 

Land 0,325 11,05 96,85 228 58 266 

                                                           
59 Danmarks Statistik (2017): Bestanden af køretøjer pr 1. januar (BIL707). Link. 
60 Egne beregninger baseret på brændstofforbrug fra GREET og egne beregninger af årligt trafikarbejde.  
61 Køretøjspriser i 2020 ifølge Energistyrelsen (2016): Alternative Drivmidler 3.0. Link.  
62 Beregnet ud fra oplysninger om bestanden af indregistrerede køretøjer fra Danmarks Statistik (BIL707, Link) og 
årligt trafikarbejde fra Vejdirektoratets nøgletal om vejtransport (Link). 
63 Energistyrelsen (2016): Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet v3. Link. 
64 Transportministeriet (2017): Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser. 
Link. 
 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/transport/transportmidler
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller/alternativ-drivmiddel-modellen
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/transport/transportmidler
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%20tal/Noegletal_om_vejtransport/Sider/default.aspx
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2016_v3.pdf
http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/Noegletal/Transportoekonomiske-Enhedspriser
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Forudsætninger for emissioner fra produktion, konvertering og transport af brændstoffer 
findes i Tabel 44 og er baseret på Alternative Drivmidler 3.0-modellen af Energistyrelsen 
med enkelte modifikationer. For fuld metodegennemgang henvises til Fremsyn (2017)65. 
Opstrømsemissioner antages at foregå på landet. Der medtages kun de 
opstrømsemissioner, som foregår i Danmark. Da PME, avanceret biodiesel, 1G-bioethanol 
og avanceret bioethanol antages at blive importeret, er der således kun medtaget 
emissioner for transporten af disse brændstoffer fra havnen til tankstationen, som 
modelleret i AD 3.0.  

Tabel 50: Opstrømsemissioner fra brændstoffer. 

 CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler (2,5 µm) 

 kg / GJ g / GJ 

Diesel 13,09 13,07 0,30 0,06 0,33 50,89 0,04 

Biodiesel (RME) 94,17 94,14 0,75 0,03 1,18 252,28 0,11 

Biodiesel (PME) 0,08 0,08 0,01 0,00 0,00 0,74 0,02 

Avanceret biodiesel (træflis) 0,08 0,08 0,01 0,00 0,00 0,74 0,02 

Bionaturgas (Scenarie 1) -38,61 -46,85 240,5 0,19 2,67 11,90 0,18 

Bionaturgas (Scenarie 3) -19,53 -27,76 240,5 0,19 2,67 11,90 0,18 

Benzin (Fossil) 12,44 12,41 0,37 0,06 0,41 48,15 0,05 

1G-bioethanol (Sukkerroer) 0,13 0,13 0,01 0,01 0,00 1,16 0,02 

Avanceret bioethanol (Halm) 0,13 0,13 0,01 0,01 0,00 1,16 0,02 
 
Ved anvendelse af brændstoffer i køretøjer forudsættes emissionerne at være som i Tabel 
45 baseret på Fremsyn (2017). Al diesel og gasforbrug antages at være fra busser, mens 
benzinforbruget er fra personbiler.  

Tabel 51: Emissioner fra brændstoffer under kørsel. 

 CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler (2,5 µm) 

 kg / GJ g / GJ 

Diesel 75,0 74,9 1,56 0,07 0,00 35,2 0,64 

Biodiesel 0,1 0 1,56 0,07 0,00 35,2 0,64 

Bionaturgas 3,2 0 94,7 0,02 0,00 15,0 0,54 

Benzin 73,3 72,8 16,2 0,00 0,00 30,3 2,53 

Fordeling af forbruget af brændstoffer i by og land forudsættes at foregå ift. Tabel 46 

Tabel 52: Fordeling af kørselstype66. 

 Bykørsel Landkørsel 

Dieselbus 61 % 39 % 

Bionaturgas bus 61 % 39 % 

Benzinbil 41 % 59 % 
 

                                                           
65 Fremsyn (2017): Emissioner fra tung transport – En sammenligning af bionaturgas og biodiesel. 
66 Energistyrelsen (2016): Alternative Drivmidler – model version 3.0. Link. 

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller/alternativ-drivmiddel-modellen
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1.9. Forudsætninger om tankinfrastruktur 

I bionaturgasscenariet kræves en yderligere udbygning af tankstationer til at servicere det 
øgede forbrug af bionaturgas. Forudsætninger for denne udbygning findes i Tabel 47. 

Tabel 53: Forudsætninger for gastankstationer. 

Investeringsomkostninger 5 mio. DKK / tankstation 

Levetid 20 år 

Finansieringsrente 4 % 

Kapitalindvindingsfaktor 7,4 % 

Bionaturgasbusser per tankstation  17 
 

1.10. Forudsætninger om grænsehandel 

Grænsehandlen af diesel forudsættes at stige med 2.850 m3, når dieselprisen falder med 1 
øre / l og omvendt67.  

 

 

                                                           
67 Skatteministeriet (2016): Status over grænsehandel 2016. Link. 

http://www.skm.dk/media/126998/rapport_om_g_handel2001.pdf
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Bilag 2: Regulatoriske rammevilkår 
I forhold til iblanding af avancerede biobrændstoffer er der en række EU-direktiver, som 
dikterer de fremtidige rammevilkår. Nogle af disse direktiver er implementeret i dansk 
lovgivning via Biobrændstofloven. Basisscenariet i analysen bygger på eksisterende 
rammevilkår fra Biobrændstofloven, mens der i de alternative scenarier undersøges de 
økonomiske konsekvenser af dansk implementering af iblandingskravene for avancerede 
biobrændstoffer fra Ren Energi-pakkens VE-direktiv. I det følgende gives et overblik over 
eksisterende dansk lovgivning og EU-direktiver.  

 Biobrændstofloven (2009 – ) 

Målsætningerne på transportområdet fra VE-direktivet og ILUC-direktivet er implementeret i 
Danmark via Biobrændstofloven68. Denne lov implementerer kravet om 5,75 % iblanding af 
biobrændstof fra Biobrændstofdirektivet, og reglerne for dobbelttælling for 2G-
biobrændstoffer, som defineret i VE-direktivet.  

I Biobrændstofloven er der lavet et system for olieselskabernes målopfyldelse der fungerer 
sådan, at olieselskaberne enten kan vælge at skabe målopfyldelse selv ved at iblande 
biodiesel og bioethanol i deres brændstoffer, eller at de alternativt kan vælge at købe 
målopfyldelse ind fra andre selskaber, der har overopfyldt deres eget mål.  

I 2016 blev der til Biobrændstofloven tilføjet et krav om iblanding af 0,9 % avancerede 
biobrændstoffer fra 202069, således at kravet om 0,5 % iblanding i 2020 fra ILUC-direktivet 
opfyldes. Avancerede biobrændstoffer defineres som biobrændstoffer der er fremstillet af 
råprodukter, samt andre brændstoffer, som er anført i bilag IX del A i ILUC-direktivet.   

 EU-direktiver for biobrændstoffer i transportsektoren 

Brændstofkvalitetsdirektivet (1998 - ) 
Første version af Brændstofkvalitetsdirektivet70 blev vedtaget i 1998 for at mindske miljø- 
og sundhedsskadelige emissioner fra brændstoffer i motorkøretøjer. Den første version af 
direktivet havde blandt andet fokus på at eliminere brugen af blyholdig benzin, samt at 
sætte stærke begrænsninger på svovlindholdet i diesel, begge dele med virkning fra 1. 
januar 2000. 

Anden version af Brændstofkvalitetsdirektivet71 blev vedtaget i 2009 og supplerer det første 
direktiv med fokus på bæredygtighed og reduktioner af emissioner af klimagasser.  

Biobrændstofdirektivet (2006 - 2011) 

                                                           
68 Biobrændstofloven (2009): Lov nr. 468 af 12. juni 2009. Lov om bæredygtige biobrændstoffer. Link.  
69 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. Bekendtgørelse nr. 
1633 af 15/12/2016. Link. 
70 Brændstofkvalitetsdirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF. Link 
71 Brændstofkvalitetsdirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF af 23. april 2009. Link. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125469
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1487160298756&uri=CELEX:31998L0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1487165499034&uri=CELEX:32009L0030
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EU vedtog i 2003 Biobrændstofdirektivet72 med det formål at fremme anvendelsen af 
bæredygtige biobrændstoffer til landtransport. Biobrændstofdirektivet indeholder 
vejledende mål om, at medlemsstaterne skal sikre iblanding af mindst 2 % biobrændstoffer 
målt efter energiindhold fra 2006, og at iblandingen skal hæves til 5,75 % fra 2011. 
Biobrændstoffer defineres som "flydende eller gasformigt brændstof fremstillet på 
grundlag af biomasse", og bionaturgas nævnes eksplicit som en type af biobrændstof der 
tæller med i opfyldelsen. 

VE-direktivet (2012 - 2020) 
VE-direktivet73 blev vedtaget i 2009 for at fremme anvendelsen og indfasningen af energi 
fra vedvarende energikilder, og direktivet indeholder en række målsætninger for forskellige 
energisektorer i EU's medlemsstater i 2020. Inden for transportsektoren udvider og 
erstatter VE-direktivet målsætningerne for iblanding af biobrændstoffer fra 
Biobrændstofdirektivet med en række nye bestemmelser. 

• Medlemsstaterne pålægges en bindende målsætning om, at andelen af vedvarende 
energi skal være 10 % i transportsektoren i år 2020.  

• Biobrændstofdirektivet ophæves med virkning fra 1. januar 2012.  
• Der indføres en række bæredygtighedskriterier for produktionen af biobrændstoffer. 

F.eks. må de ikke være fremstillet på et areal der havde høj biodiversitet før 2008. 
• Besparelsen i drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer skal være på mindst 35 %, 

stigende til mindst 50 % fra 2017 og 60 % fra 2018 på nye anlæg. 
• Andengenerationsbiobrændstoffer (2G-biobrændstoffer), det vil sige 

biobrændstoffer fremstillet på basis af affald, restprodukter, celluloseholdige 
nonfoodmaterialer o.l. lignocellulosematerialer, tæller dobbelt i målopfyldelsen på 
10 % i år 2020. 

• Der indføres en række dokumentationskrav for biobrændstoffer. Kommissionen kan 
beslutte at godkende såkaldte frivillige ordninger, der er certificeringsordninger der 
leverer den nødvendige dokumentation. 

• VE-direktivet er gældende frem til 31. december 2020. 

ILUC-direktivet (2016 - 2020) 
ILUC-direktivet74 udkom i efteråret 2015 som et supplement til VE-direktivet. Dette direktiv 
definerer CO2-udledninger fra indirekte ændringer i arealanvendelse (ILUC) og sætter krav 
om reduktion af vugge-til-grav-emissioner af drivhusgasser med mindst 6 % i 2020 for 
brændstoffer, som anvendes til vejtransport. Som noget nyt tæller besparelser i 
opstrømsemissioner også med. 

Der sættes desuden krav om minimum iblanding af avancerede biobrændstoffer på 0,5 % 
fra 2020. ILUC-direktivet definerer avancerede biobrændstoffer i bilag IX del A som: 

• Alger der er dyrket på land i damme eller fotobioreaktorer. 

                                                           
72 Biobrændstofdirektivet. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EF. Link 
73 VE-direktivet. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder. Link 
74 ILUC-Direktivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015. Link. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1487083325435&uri=CELEX:32003L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.239.01.0001.01.DAN
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• Biomassefraktion af blandet kommunalt affald, men ikke sorteret 
husholdningsaffald, der er omfattet af genanvendelsesmålene i henhold til artikel 
11, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/98/EF. 

• Bioaffald, jf. definitionen i artikel 3, nr. 4, i direktiv 2008/98/EF, fra private 
husholdninger, som er genstand for særskilt indsamling som defineret i artikel 3, nr. 
11), i nævnte direktiv. 

• Biomassefraktion af industriaffald som er uegnet til anvendelse i fødevare- eller 
foderkæden, herunder materiale fra detail- og engroshandel og industrien for 
agrofødevarer og fiske- og akvakulturprodukter, undtagen råprodukter opført på 
listen i dette bilags del B. 

• Halm. 
• Husdyrgødning og spildevandsslam. 
• Spildevand fra palmeoliemøller og tomme palmefrugtbundter. 
• Tall-oliebeg. 
• Råglycerin. 
• Bagasse. 
• Presserester af vindruer og vinbærme. 
• Nøddeskaller. 
• Avner. 
• Kolber renset for majskerner. 
• Biomassefraktion af affald og rester fra skovbrug og skovbrugsbaserede industrier 

såsom bark, grene, førkommerciel udtynding, blade, nåle, trækroner, savsmuld, 
savspåner, sortlud, brunlud, fiberslam, lignin og tall-olie. 

• Andet celluloseholdigt nonfoodmateriale, jf. artikel 2, stk. 2, litra s). 
• Andet lignocellulosisk materiale, jf. artikel 2, stk. 2, litra r), undtagen sav- og 

finérkævler. 
• Vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer der ikke er af 

biologisk oprindelse. 
• Kulstofopsamling og -anvendelse til transportformål, hvis energikilden er 

vedvarende som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a). 
• Bakterier hvis energikilden er vedvarende som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a). 

Bilag IX del B angiver andengenerationsbiobrændstoffer, som har dobbelttælling, men som 
ikke tæller som avanceret biobrændstof. Dette gælder brugt madolie (UCO) og animalske 
fedtstoffer fra døde dyr, som er uegnet til konsum efter kategori 1 og 2 i 
biproduktforordningen. 

Ren Energi-pakkens VE-direktiv (RED II) (2021 - 2030) 
I slutningen af 2016 udkom et udkast til efterfølgeren for VE-direktivet75, som indeholder en 
række ændringer og tilføjelser til det eksisterende VE-direktiv. Udkastet indeholder krav til 
minimum iblanding af avancerede biobrændstoffer, som stiger fra 0,5 % i 2021 til 3,6 % i 
2030. Der er desuden krav til minimum iblanding af 2G-brændstoffer, som er defineret i 
udkastets bilag IX som i ILUC-direktivet i forrige afsnit. Herudover tæller vedvarende 

                                                           
75 Europa-Kommissionen og Rådet (2016): Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). Link.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767
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energikilder af ikke biologisk oprindelse, affaldsbaserede fossile brændstoffer og 
vedvarende elektricitet også i målopfyldelsen for andengenerationsbrændstoffer, som vist i 
Tabel 48. Da avancerede biobrændstoffer også er listet i bilag IX, kan denne mængde i 
praksis trækkes fra minimumskravet for iblanding af 2G-biobrændstoffer. Der indføres 
desuden et loft over anvendelsen af førstegenerationsbiobrændstoffer, som er baseret på 
fødevarer.  

Følgende biobrændstoffer har mistet deres status som avancerede biobrændstoffer i Ren 
Energi-pakken:  

• Vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer der ikke er af 
biologisk oprindelse. 

• Kulstofopsamling og -anvendelse til transportformål, hvis energikilden er 
vedvarende som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a). 

• Bakterier hvis energikilden er vedvarende som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a). 
• Tall-olie af affald og rester fra skovbrug og skovbrugsbaserede industrier. 

Ren Energi-pakken er ikke endeligt vedtaget og ej heller implementeret i dansk lovgivning. 
Den forventes dog at træde i kraft 1. januar 2021.  

Tabel 54: Overblik over forventede iblandingskrav i VE-direktivet frem mod 2030. 

 1G (maximum) 2G (minimum) Avanceret (minimum) 

2021 7 % 1,5 % 0,5 % 

2022 6,7 % 1,85 % 0,7 % 

2023 6,4 % 2,2 % 0,9 % 

2024 6,1 % 2,55 % 1,1 % 

2025 5,8 % 2,9 % 1,3 % 

2026 5,4 % 3,6 % 1,75 % 

2027 5,0 % 4,4 % 2,2 % 

2028 4,6 % 5,2 % 2,65 % 

2029 4,2 % 6,0 % 3,1 % 

2030 3,8 % 6,8 % 3,6 % 

 
DAFI-direktivet 
Direktivet for etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer76, DAFI-direktivet fra 
2014, angiver medlemsstaternes forpligtelser til opbygning af offentligt tilgængelige 
tankstationer for alternative drivmidler. Direktivet beskriver bl.a., at der bør opbygges et 
passende antal offentligt tilgængelige tankstationer for forsyning af komprimeret 
(bio)naturgas til motorkøretøjer, så det sikres, at disse køretøjer kan køre i by-, forstad- og 
andre tætbefolkede områder i hele EU. Som en indikation bør den nødvendige 
gennemsnitlige afstand mellem tankstationer være omtrent 150 km. Ved opfyldelse af 
forpligtelserne om iblanding af avancerede biobrændstoffer med bionaturgas vil netværket 
af gastankstationer også udvides, således at DAFI-direktivet opfyldes.   

                                                           
76 Europa-Parlamentet og Rådet (2014): Direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for 
alternative brændstoffer. Link.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094
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Bilag 3: Bionaturgastankstationer 
I bionaturgasscenariet er det nødvendigt med en udbygning af den eksisterende 
infrastruktur til optankning. Dette afsnit dækker investeringsomkostninger, som er 
forbundet med denne udbygning, mens driftsomkostningerne vurderes i afsnittet om 
brændstofpriser. Generelt antages det, at omkostningerne til tankstationer dækkes af 
bionaturgasprisen på standeren, da det er gasselskaberne, som står for disse 
omkostninger. Der foretages en vurdering af de årlige finansieringsomkostninger og 
effekterne på statsfinanserne.  

  Forudsætninger 

Da det eksisterende netværk af gastankstationer endnu ikke er udbygget tilstrækkeligt til at 
kunne levere den mængde bionaturgas, som er nødvendig i bionaturgasscenariet, kræves 
en yderligere udbygning.  

- Ifølge interne markedsundersøgelser koster en tankstation, som kan servicere 17 
bionaturgasbusser, 5 mio. DKK at bygge. Denne pris forudsættes ikke at ændre sig i 
analysens periode.  

- Tankstationerne finansieres med 4 % rente med en løbetid på 15 år, som er 
tankstationernes antaget afskrivningsperiode. Dette giver en 
kapitalindvindingsfaktor på 9 % om året. 

- Omkostningerne til tankinfrastruktur lægges oveni standerprisen for bionaturgas 
svarende til 26 DKK / GJ. 

- Nettoafgiften på tankstationerne svarer til det gennemsnitlige afgiftsniveau i 
økonomien. 

 Infrastrukturomkostninger 

På basis af ovenstående forudsætninger og med den mængde bionaturgasbusser, som er 
identificeret i afsnittet om køretøjer, er det muligt at vurdere antallet af tankstationer, som 
vil være nødvendige for at kunne levere den krævede mængde bionaturgas i de enkelte år i 
bionaturgasscenariet. Det totale antal bionaturgastankstationer, der vil være at finde i de 
givne år, ses i Figur 29. Bemærk at her er tale om et teoretisk antal tankstationer ud fra de 
givne antagelser. Antallet af faktiske tankstationer i 2017 er højere end her angivet, hvorfor 
de endelige infrastrukturomkostninger formentligt vil være lavere end her angivet, pga. 
sunk costs.  
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Figur 27: Antal bionaturgas tankstationer over tid. 

Finansieringsomkostningerne for tankstationerne ses i Figur 30. Omkostningerne svarer til 
25,5 DKK / GJ, eller 1,01 DKK / Nm3 gas. Nettonutidsværdien af omkostningerne til 
tankstationer 602 mio. DKK større i bionaturgasscenariet end i basisscenariet. Læg mærke 
til, at dette kun er de omkostninger der vil være indtil 2030. Omkostningerne overføres til 
standerprisen for bionaturgas og vil således påføre forbrugerne ekstra 
brændstofomkostninger. Afgiftsgrundlaget for tankstationer antages at svare til 
gennemsnitsafgiften i samfundet og udgør dermed 602 mio. DKK * (1-1/NAF) = 148 mio. 
DKK. 

 

Figur 28: Afskrivningsværdi af bionaturgas tankstationer. 
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