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Executive summary 

The Purpose of this report is to provide an overview of the pricing mechanisms in the European 

Co2 emission trading scheme ETS. The report explains the links between the international 

climate agreement the Kyoto protocol and the ETS. With a theoretical background in a simple 

supply and demand model a model is set up to explain the theoretical behavior of the price under 

ETS. The model explains how political and market factors are expected to influence the price 

under ETS. It is shown that the price is influenced by three central factors. These are the political 

determined supply of Co2 permits, the base case scenario for emissions, and the potential for the 

market to reduce the emissions. To analyze the influence of the market factors, the analysis must 

be conducted in periods where the political factors are constant. The period from 2008 to 2012 is 

the second phase of the ETS. The prices during this period are analyzed quantitatively by the use 

of linear regression. It is analyzed whether the prices are influenced by the expected activity in 

the energy sector measured by an index of stockprices from the energy sector, the difference 

between the prices of coal and natural gas, and weather-related factors. The analysis concludes 

that the Co2 price is highly influenced by the activity in the energy sector. The analysis also show 

that the difference between the coal and gas prices does not have the influence on the Co2 prices 

that was expected before the analysis was conducted. The missing influence of this fuel switch 

can probably be explained by the financial crisis, that has influenced the coal and gas prices in 

the period from 2008 and forth. The last part the report analyzes the expected level of the Co2 

price during ETS phase 3 which is the period from 2013 to 2020. Because of the lack of 

quantitative data for this period the analysis will focus on the expected changes in the explanatory 

factors developed in the model. It is shown how these changes are expected to influence the 

prices during ETS phase 3. One important factor for this period is shown to be a reduced quantity 

of Co2 permits for the period. Therefore the need for reductions will rise in the period. Another 

important factor is that the base case scenario for emissions is expected to rise as well, also 

increasing the need for emission reductions. It is not estimated that the potential for reductions 

under phase 3 will be significantly large enough to cover the expected rise in demand for 

polluting emissions. The Co2 prices are therefore expected to rise during ETS phase 3. The rising 

prices can be necessary for ETS to function according to the idea. A price in the level observed so 

far does not provide polluters with the right incitement to reduce emissions. It is therefore open to 

discussion whether the free market is the best way to set prices under a cap and trade system.  
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Indledning 

Den globale opvarmning er et flittigt debatteret emne i disse tider, og forskellige internationalt 

anerkendte miljøeksperter skiftes til at komme med nye prognoser over hvordan de stigende 

temperaturer fremover vil påvirke livet og klimaet på vores planet. Der hersker dog nogen 

uenighed om årsagerne til de observerede temperaturstigninger. En stor del af forskerne taler for 

at opvarmningen sker som resultat af det øgede udslip af drivhusgasser, som har været en følge af 

den stigende industrialisering siden 1860erne. Andre mener ikke at den menneskelige aktivitet vil 

være i stand til at påvirke klimaet, men peger i stedet på skiftende solaktivitet som årsag til den 

globale opvarmning. Uanset hvad er der ganske bred enighed omkring konsekvenserne af den 

globale opvarmning. Her kan der bl.a. nævnes stigende vandstand i verdenshavene, hvilket vil 

medføre oversvømmelser af beboede kystområder, et større antal af tropiske storme, mangel på 

drikkevand grundet salt forurening af ferskvandsreservoirer osv. Verden har fået øjnene op for 

konsekvenserne af den globale opvarmning, og truslen tages alvorligt. Således har verdens ledere 

ikke valgt at ignorere hypotesen om at opvarmningen skyldes udledningen af drivhusgasser til 

atmosfæren. Problemet er at mennesket siden industrialiseringen i høj grad har skabt den øgede 

velstand på basis af at være i stand til at udlede drivhusgasser til atmosfæren, og det er forbundet 

med store omkostninger at gå bort fra muligheden for at udlede drivhusgasser. Der arbejdes 

derfor aktivt på at skabe et internationalt samarbejde omkring reducering af verdens samlede 

udslip af drivhusgasser. Det internationale samarbejde har indtil videre medført Kyoto aftalen, 

som forpligter de omfattede lande til at foretage fastsatte reduktioner i deres samlede udslip af 

drivhusgasser. Under Kyoto er der blevet opstillet et samlet reduktionsmål for EU. For at opfylde 

dette reduktionsmål har man underlagt visse industrier inden for EU et kvotehandelssystem 

kaldet ETS (European emission Trading Scheme), som skal sikre at de omfattede industrier 

holder deres udledning af drivhusgasser inden for en fastsat ramme. Kyotoaftalen giver 

virksomhederne inden for de omfattede industrier mulighed for at handle med 

udledningstilladelser. Siden handlen blev mulig i 2005 er markedet for udledningstilladelser 

blevet ganske stort. I 2008 var den samlede omsætning på markedet således på 47 milliarder euro. 

At udledningstilladelser nu handles på børser ligesom finansielle og fysiske aktiver kan virke 

mærkværdigt. Hvordan afgør man hvad det skal koste at belaste miljøet, som er en fælles 

ressource?  
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Problemformulering. 
Opgaven vil søge at besvare følgende hovedspørgsmål. 

 

 

Hovedproblemstillingen vil blive besvaret vha. nedenstående delproblemstillinger. 

1. Hvad er formålet med kvotehandel? 

2. Hvordan er det europæiske handelssystem sat op? 

3. Hvordan foregår prisdannelsen i perioden 2008-2012? 

4. Hvordan foregår prisdannelsen i perioden 2012-2020? 

Metodeafsnit: 

Opbygning 

Rapporten er bygget op i fire dele. Første del vil tjene som en introduktion til det europæiske 

handelssystem ETS. Her vil det blive forklaret, hvorfor der opstår et behov for et internationalt 

samarbejde omkring begrænsningen af udledningen af drivhusgasser. Der vil blive redegjort for 

hvilke aftaler, der findes på området, og hvad disse dækker over. Til sidst vil der blive redegjort 

for reglerne under ETS, og hvordan dette udspringer af de internationale aftaler. Anden del af 

rapporten vil med udgangspunkt i en simpel udbuds og efterspørgselsmodel søge at opstille en 

teoretisk model for hvordan prisdannelsen foregår. Tredje del vil tage udgangspunkt i perioden 

2008-2012, som er ETS anden fase. Her vil der først blive redegjort for hvilke 

lovgivningsmæssige rammer ETS er underlagt, og hvordan disse med udgangspunkt i den 

prisfastsættelsesmodel, som er udarbejdet i rapportens anden del, må forventes at påvirke 

prisdannelsen. Herefter vil der blive redegjort for hvilke markedsfaktorer, der har indflydelse på 

prisdannelsen. Markedsfaktorernes effekt vil blive analyseret kvantitativt såfremt der ikke 

allerede foreligger en sådan undersøgelse. Fjerde del af rapporten vil tage udgangspunkt i 

prisdannelsen i perioden fra 2013 til 2020, som er handelssystemets tredje fase. Grunden til at der 

skelnes mellem fase 2 og fase 3 er, at forudsætningerne for handlen ændrer sig ganske kraftigt 

mellem de to faser, hvilket ift. modellen, som er opstillet i anden del af rapporten, må ventes at 

Hvordan foregår prisdannelsen på Co2 kvoter under det europæiske handelssystem ETS? 
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påvirke prisdannelsen kraftigt. Gennemgangen af det ovenstående bør herefter kunne svare på 

den stillede problemformulering i konklusionen.   

Afgrænsning 

� Formålet med denne rapport er at give et overblik over den nuværende og fremtidige 

prisdannelse under ETS. Der vil således ikke blive taget stilling til problematikken 

omkring hvorvidt der faktisk eksisterer en sammenhæng mellem den globale opvarmning 

og udslippet af drivhusgasser. 

� Standardenheden i rapporten vil være den europæiske Co2 kvote EUA (european 

emission allowance). Under ETS giver en kvote tilladelse til at udlede et ton Co2. Under 

ETS handles der også udledningskreditter. En udledningskredit er resultat af et 

miljøprojekt i udlandet, som har medført en reduktion i udledningen af drivhusgasser. 

Reduktionen i det udenlandske udslip kan herefter trækkes fra i hjemlandets eget udslip. 

Udledningskreditten giver på denne baggrund ligesom kvoten tilladelse til at udlede et ton 

Co2 i hjemlandet. Udledningskreditterne handles sideløbende med kvoterne. Der vil ikke 

blive sat fokus på prisfastsættelsen af udledningskreditterne. Det vil blot blive konstateret, 

at disse typisk er billigere end kvoter, selvom de underliggende rettigheder er de samme. 

Systemet bag udledningskreditterne vil dog kort blive beskrevet i første del af rapporten. 

�  Formålet med rapporten er ikke at fastsætte en nøjagtig model for hvordan prisdannelsen 

vil foregå. Det vurderes at der er for mange forklarende faktorer for prisen til at dette vil 

kunne lade sig gøre gennem en rapport af dette omfang. Derfor vil der ikke komme noget 

endeligt bud på kvoternes forventede fremtidige værdi. 

� Rapporten vil til sidst afgrænse sig fra at analysere prisdannelsen på kvoter under ETS 

fase 1. Som det vil fremgå af afsnit 1.2.2.1 var forholdene under ETS fase 1 fundamentalt 

forskellige fra forholdene under fase 2 og 3, hvilket i perioder betød et total sammenbrud 

af prisen. Forholdene anses derfor ikke for at være repræsentative for markedet i dag. 

� Når man har med prisdannelse at gøre er det selvfølgelig altid interessant at stille 

spørgsmålstegn ved hvorvidt markedet er efficient. Man taler om tre former for 

markedsefficiens. Svag, semistærk og stærk. Hvis et marked er efficient i svag forstand 

betyder det at en investor ikke vil kunne generere et overnormalt afkast ved at investere i 

markedet på basis af tidligere information om tidligere prisbevægelser. Investoren vil 

således ikke kunne sige noget omkring prisudviklingen ved at se på historiske grafer over 
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hvordan prisen har udviklet sig. Er markedet efficient i semistærk forstand, betyder det, at 

al offentlig tilgængelig information vil være afspejlet i prisen. En investor vil således ikke 

kunne generere et overnormalt afkast med udgangspunkt i den information, som er 

tilgængelig i markedet, da denne allerede vil være inkluderet i prisen. Er markedet 

efficient i stærk forstand betyder det, at al information, offentlig og ikke offentlig, vil 

være inkorporeret i markedsprisen, således at selv en investor med insider viden ikke vil 

kunne generere et overnormalt afkast1. Rapporten vil antage at ETS er efficient i 

semistærk forstand. Det antages derfor at al offentlig information vil være afspejlet i 

prisen. Uden denne antagelse vil det være svært at analysere den historiske prisdannelse, 

og komme med bud på hvad der har forårsaget denne.  

 

Kildekritik. 

Primære kilder 

ETS er som nævnt et ganske nyt marked. Det er derfor begrænset hvad der eksisterer af 

tilbundsgående undersøgelser af den generelle prisdannelse. Størstedelen af den forskning, der er 

publiceret vedrørende prisdannelsen under ETS beskæftiger sig med effekten fra en enkelt 

forklarende variabel. Det har derfor været svært at finde en enkelt primærkilde til rapporten. 

Rapporten tager derfor udgangspunkt i et bredt udsnit af kilder. For så vidt det har været muligt, 

er det forsøgt at anvende et ens kildegrundlag, således at den samme kilde er blevet anvendt til at 

besvare flest mulige spørgsmål. Det er først og fremmest blevet forsøgt at finde svar på 

problemformuleringens spørgsmål hos EU. Da det er EU selv, der administrerer ETS anses denne 

kilde for at være den mest pålidelige. Hvor det ikke har været muligt at finde svar fra EU er der 

blevet anvendt de kilder, som er blevet vurderet mest pålidelige. Her er eksempelvis anvendt de 

danske hjemmesider for energistyrelsen og klima og energiministeriet. Herudover anses 

internationalt anerkendte analysebureauer såsom Point Carbon og McKinsey ligeledes for at være 

pålidelige kilder. Der er ligeledes undervejs refereret til den foreliggende publicerede forskning i 

prisdannelsen. Disse kilder er blevet fundet gennem referencer i artikler fra de føromtalte 

analysebureauer, og antages derfor at være pålidelige. 

                                                           
1
 Elton & Gruber side 402 
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Kvantitative data 

Der anvendes visse kvantitative data til at analysere sammenhængen mellem kvoteprisen og de 

identificerede forklarende variable. Til indhentning af disse data er Thompson Datastream for så 

vidt muligt søgt anvendt, da denne database anses for at være pålidelig. Det har dog kun været 

muligt at finde aktiekurser og markedsværdier for energiselskaberne fra Datastream. Øvrige 

kvantitative data såsom kvotepriser, kulpriser og gaspriser har ikke været tilgængelige fra 

Datastream. Disse er i stedet hentet fra energibørserne EEX, Nordpool og Bluenext, eller fundet i 

samarbejde med vejleder. 

Fejlkilder 

Undervejs i rapporten har der været behov for at gøre visse antagelser. Dette har været 

nødvendigt i de tilfælde hvor det ikke har været muligt at finde kilder, som må anses for 

pålidelige, som har beskrevet emnet. I tredje del af rapporten bliver forskellen mellem kul og 

gasprisen anvendt som forklarende variabel for kvoteprisen. Det har i den forbindelse været 

nødvendigt at opgøre kul og gas i samme enhed. Her er valgt Euro/Mwh, dvs., hvor dyr en mwh. 

Er at producere i euro. Da kulprisen opgøres i euro pr. ton har det været nødvendigt at gøre en 

antagelse omkring hvor mange mwh, der produceres ved et ton kul. Det har ikke været muligt at 

finde denne oplysning. Der er regnet med fire mwh pr. ton kul på basis af en diskussion fra 

hjemmesiden www.klimadebat.dk. I praksis må det dog forventes at der er forskel på forskellige 

kulfyrede kraftværkers efficiens, og dermed på hvor mange mwh de kan producere pr. ton kul.  

 

Tidligere litteratur omkring emnet 

Der er tidligere blevet opstillet modeller, som skal forklare prisdannelsen på udledning af 

drivhusgasser. Disse modeller kan jf. en artikel af Urs Springer fra 2003 opdeles i fire 

overordnede kategorier. Den første kategori af modeller kaldes ”computable general equilibrium” 

models. Disse modeller er karakteriserede ved at søge at finde en ny markedsligevægt efter 

eksogene påvirkninger. Der kan eksempelvis være tale om indførelsen af nye regler inden for 

ETS. Fordelen ved disse modeller har vist sig at være, deres gode evne til at analysere hvordan 

ændringer i energipolitik har påvirket andre sektorer. Svagheden er, at der altid antages at 

eksistere perfekte markeder. Den næste kategori kaldes ”Emissions trading models”. Disse 

modeller søger at anvende de marginale omkostninger for at reducere udledningen til at estimere 
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prisen på udledning. Rationalet bag er, at prisen på udledning ikke vil kunne være højere end den 

marginale omkostning ved at reducere med en ekstra enhed drivhusgas. Den vil heller ikke kunne 

være lavere end den marginale omkostning, da efterspørgselen på udledning i så fald vil stige 

indtil prisen er lig med den marginale omkostning ved at reducere. Den tredje kategori er ”Neo-

Keynesian” makroøkonomiske modeller. Disse minder i deres opbygning om ”general 

equilibrium” modeller. Forskellen er at ”Neo-Keynesianske” modeller tillader muligheden for 

imperfekte markedsforhold. Disse modeller har dog vist sig at være mindre anvendelige til 

analyser på længere sigt. Den sidste kategori af modeller er ”Energy system” modeller. Disse 

tager udgangspunkt i energisektoren, og søger at forklare prisdannelsen på udledning ud fra 

denne. Modellerne er typisk mere detaljerede end andre, da fokusområdet er mindre. Da 

modellernes fokusområder er ganske forskellige kommer de ofte frem til forskellige resultater 

vedrørende prisdannelsen. Der hersker dog stadig i den tidligere litteratur bred enighed om at 

man gennem handel med udledningstilladelser opnår de begrænsninger som de internationale 

aftaler forpligter til på den billigst mulige måde2.  

  

                                                           
2
 Springer 2003 side 529 
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Del 1: UNFCCC og det europæiske handelssystem 

1.1: UNFCCC 

1.1.1: Tragic of the commons. 

Selvom klimaet er en størrelse, der har indflydelse på alle verdens lande, nogen i højere grad end 

andre, er forhandlingerne omkring en fælles indsats for klimaet en meget kompliceret affære. Det 

er ofte meget omkostningsfyldt for et land at skulle reducere sit udslip af drivhusgasser, da dette 

vil kræve at landets virksomheder tager nye og dyrere produktionsmetoder i brug. Dette vil 

selvfølgelig gå ud over landets samlede konkurrenceevne. Situationen kan modelleres som et 

tragic of the common spil. Her er essensen, at hvis flere nytteoptimerende individer deler en 

fælles ressource, i dette tilfælde et bæredygtigt klima, vil de udtømme denne ressource. Også 

selvom det ikke er i nogen af individernes interesse på lang sigt. Dette kan illustreres med 

følgende eksempel. Det antages for simpelhedens skyld, at der kun eksisterer 8 lande i verden. 

Hvert lands individuelle nytte, her målt som dets profit, stiger med dets egen udledning af 

drivhusgasser, fordi man er i stand til at øge produktionen på den billigst mulige måde. Dog vil 

det enkelte land også opnå en vis mængde negativ nytte for hver enhed drivhusgas, der udledes 

samlet set. Dvs. af landet selv eller af et af nabolandene. Dette kan tænkes at ske som følge af de 

omkostninger, der vil være i forbindelse med naturkatastrofer, dårligere høst, eller andre effekter, 

som kan tænkes afledt af et øget udslip af drivhusgasser. Landene antages i det følgende at være 

ens. Dvs. at de har samme profit forbundet med udledning, deres omkostninger ved udledning er 

også ens, og den negative nytte, som forekommer som følge af udledningen rammer landene lige 

hårdt. Omkostningerne ved at udlede en enhed drivhusgas antages at være på 5 euro. Land i´s 

profit ved at udlede drivhusgasser kan skrives som: 

��(��) = (23 − 0,25(�� + ���)) ∗ �� − 5�� 

Hvor �� er udtryk for land i´s profit ved udledning, �� er land i´s egen udledning, og ��� er alle 

andre landes samlede udledning. Udtrykket skal læses således at land i opnår en profit på 

23 − 5 = 18 for hver enhed drivhusgas der udledes af landet selv. Dog rammes landet af en 

negativ profit, på 0,25 pr. enhed udledt drivhusgas i alt. Hvis der ikke eksisterer en aftale mellem 

landene omkring mængden af udslip vil de hver især beregne deres udledning i Nashligevægten 

og udlede denne mængde. Land i´s Nash ligevægt er den mængde udledning, som sikrer landet 

den højest mulige profit givet at de andre lande udleder deres mængde i Nash ligevægten. Ved 
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denne mængde udledning er der altså ingen af landene, der har incitament til at udlede en større 

eller mindre mængde. Nashligevægten kan findes ved at tage den første ordens afledte af 

profitfunktionen mht. ��, og sætte denne størrelse lig 0. 

���
���

= 23 − 0,5�� − 0,25��� − 5 = 0     �     ��∗ = 36 − 0,5��� 

Udtrykket for Nash ligevægten viser, land i´s optimale udledning som funktion af de øvrige 

landes samlede udledning. Det enkelte lands optimale udledning vil falde i takt med at de andre 

lande hæver deres udledning. Da de otte lande er identiske vil de i sidste ende få den samme 

udledning. Derfor må ��� være 7 gange større end ��. Derfor gælder 

��∗ = 36 − 0,5 ∗ 7��   �   4,5�� = 36 

Derfor vil alle lande i Nash ligevægten ende med at udlede 36 4,5� = 8 enheder drivhusgas. For 

det enkelte land vil dette medføre en profit på  

��(8) = �23 − 0,25(8 + 7 ∗ 8)� ∗ 8 − 5 ∗ 8 = 16 

Givet at alle andre lande vælger at udlede 8 enheder drivhusgas vil det være optimalt for land i 

også at udlede 8 enheder. Vælger man i stedet at bryde ud af Nashligevægten og udlede 9 

enheder drivhusgas, vil profitten falde. 

��(9) = �23 − 0,25(9 + 7 ∗ 8)� ∗ 9 − 5 ∗ 9 = 15,75 

Hvis landene i stedet vælger at koordinere deres samlede udledning vil de i fællesskab kunne 

opnå en højere profit samlet set end i tilfældet hvor de alle udleder mængden fra Nash 

ligevægten. Hvis landene vælger at optimere den samlede profit kan den optimale udledning 

findes som under et monopol. Profitfunktionen bliver her 

������� = (23 − 0,25 ∗ �) ∗ � − 5� 

Den optimale mængde udledning kan herefter findes ved at tage den førsteordensafledte med 

hensyn til den samlede udledning, og sætte denne lig 0. 
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�������� 
�� = 23 − 0,5� − 5 = 0   �   �∗ = 36 

Dvs. at landene for at optimere den samlede profit vil udlede 36 enheder drivhusgas tilsammen, 

eller hvert land vil udlede 36 8� = 4,5 enheder. Det enkelte land vil i dette tilfælde opnå en profit 

på 

�� = �23 − 0,25(4,5 + 31,5)� ∗ 4,5 − 5 ∗ 4,5 = 40,5 

Det vil altså være i landenes interesse at samarbejde om hver især at begrænse sin udledning til et 

niveau således at den samlede profit optimeres. Problemet med dette er, at det her vil kunne 

betale sig for det enkelte land at udlede en større mængde drivhusgas end samarbejdet lægger op 

til. Indtjeningen pr. udledt enhed er stadig positiv. Derfor vil et land, såfremt det kan holde det 

skjult for de andre lande, øge sin udledning. Landet vil øge udledningen indtil omkostningen ved 

at udlede en ekstra enhed drivhusgas er lig med indtjeningen. Dvs. indtil 

(23 − 0,25 ∗ �) = 5 � 92 − � = 5   �    � = 87 

Da der i forvejen bliver udledt 36 enheder, vil det land, som afviger fra aftalen udlede yderligere 

87 − 36 = 51 enheder drivhusgas. Den ekstra udledning vil også ramme de andre lande, og 

deres profit vil falde som en følge heraf. Ved samarbejdet har alle landene incitament til at bryde 

aftalen3. Eksemplet her viser hvorfor behovet for koordination mellem verdens lande opstår, hvis 

man ønsker at holde udledningen af drivhusgasser nede. Pga. tragic of the common problemet er 

der behov for en aftale hvor gensidig overvågning er mulig. 

1.1.2: Et globalt samarbejde for at beskytte klimaet. 

UNFCCC  (United Nations Framework Convention on Climate Change) er en FN konvention, 

som blev vedtaget under miljøkonferencen i Rio i 1992. Den tager udgangspunkt i, at det globale 

klima er en fælles ressource, samt at klimaets stabilitet kan påvirkes af menneskelig aktivitet 

såsom udledning af drivhusgasser. Konventionen forpligter som udgangspunkt ikke de enkelte 

medlemslande til noget. Formålet er primært, at der bliver sat fokus på klimaet som en global 

                                                           
3
 Bierman & Fernandez. Side 78 
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problemstilling, at de globale klimaproblemer bliver klargjort, samt at der bliver taget initiativer 

til løsning af disse problemer. Der er i alt 192 lande, som er medlem af UNFCCC4.  

1.1.3: COP møderne.  

COP (Conference Of the Parties) er et årligt møde, der afholdes mellem medlemmerne af 

UNFCCC. Formålet med møderne er at tage stilling til tiltag ift. de globale miljømæssige 

problemstillinger. Det første COP møde (COP1) blev afholdt i Berlin i 1995. Mødet var præget af 

usikkerhed omkring hvilke virkemidler landene havde til at bekæmpe udledningerne af 

drivhusgasser. Det resulterede i at man udstedte Berlin mandatet, som skulle give UNFCCC´s 

medlemmer en to år lang analyseperiode, til at opnå et overblik over hvilke virkemidler, der 

kunne hjælpe medlemslandene i deres arbejde på at forbedre den miljømæssige indsats. COP3 

blev afholdt i Kyoto i 1997. Her nåede man for første gang frem til en gensidigt forpligtende 

aftale omkring bindende reduktion af udslippet af drivhusgasser i perioden 2008-2012. Ved de 

efterfølgende møder blev Kyoto protokollen bearbejdet. Der var mange tekniske detaljer, som 

skulle falde på plads før aftalen kunne blive gensidigt forpligtende for alle de underskrivende 

parter. Kyoto protokollen blev først forhandlet helt færdig i Marrakesh i 2001. I 2005 blev 

COP11 mødet afholdt i Montreal. Det var det første møde efter at Kyotoaftalen var trådt i kraft. 

Kyoto aftalen trådte først endelig i kraft i 2005, da det var et krav at den skulle ratificeres af 

lande, som tilsammen stod for 55 % af verdens samlede udslip af drivhusgasser5. I 2007 blev 

COP13 mødet afholdt på Bali. Her begyndte forhandlingerne om en aftale, som skal afløse 

Kyotoaftalen efter 2012 for alvor at tage fart. Det skyldtes at man opnåede ny dokumentation for 

den globale opvarmnings skadegørende effekter hvilket medførte en højere grad af politisk 

velvilje til at forhandle om en løsning6. I december 2009 blev COP15 afholdt i København. Der 

var i forvejen store forventninger til dette møde, da man forventede at få forhandlet en endelig 

aftale på plads, som kunne afløse Kyoto aftalen. Dette er dog ikke lykkedes, hvorfor den endelige 

aftale i perioden efter 2012 hvor Kyoto aftalen udløber stadig er åben til forhandling.  

                                                           
4
 http://unfccc.int/  

5
 http://ing.dk/  

6
 http://da.cop15.dk/    
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1.2: Kyotoaftalen. 

1.2.1: Formål. 

Kyotoaftalen blev indgået d. 11. december 1997 I den japanske by Kyoto. Aftalen løber fra 2008 

til 2012, og har til formål at mindske verdens samlede udslip af drivhusgasser. Som nævnt i 

indledningen kan det store udslip af drivhusgasser føre til globale temperaturstigninger, hvilket 

kan have katastrofale følger. Kyotoaftalen kan derfor ses som en logisk følge af at 

verdenssamfundet har fået øjnene op for de problemer som udslip af drivhusgasser medfører. 

Aftalen er historisk, da det er den første globale aftale, der forpligter de deltagende lande juridisk 

til at sænke deres udslip af drivhusgasser. Aftalen omfatter seks forskellige typer af 

drivhusgasser. Der er tale om kuldioxid, metan, lattergas, og industrigasserne HFC, PFC og SF6. 

Man bruger dog Co2 som målestok for disse gasser, og omregner derfor disse gassers 

skadegørende effekt til den mængde Co2, der ville have en tilsvarende effekt7. Derfor vil alle 

forskellige typer af drivhusgasser fremover blive benævnt med Co2.  

1.2.2: Annex I inddelingen  

De deltagende lande, som efterhånden omfatter alle verdens lande med nogle få undtagelser, er 

opdelt i Annex I og ikke Annex I lande. Det er Annex I landene, som skal bære den tungeste 

reduceringsbyrde. Annex I landene består primært af de lande, der var med i OECD i 1992, samt 

nogle lande med økonomi i stærk udvikling. Der er i alt 39 Annex I lande, og de fleste store 

udledere er heriblandt. Dog er Kina ikke et af Annex I landene, hvilket betyder at landet ikke er 

forpligtet på samme måde som de øvrige store udledere8. USA er til gengæld et Annex I land. 

USA har dog endnu ikke ratificeret Kyoto aftalen, og er derfor endnu ikke omfattet de 

reduktionsforpligtelser som aftalen medfører. Kyoto protokollen indeholder en lang række af 

forpligtelser for Annex I landene. Den vigtigste af disse forpligtelser omtales i protokollens 

artikel 3, og siger at Annex I landene er forpligtede til at nedbringe deres årlige udslip af Co2 ift. 

niveauet i 1990 med i gennemsnit 5,2 % i perioden 2008-20129. Protokollen fastsætter bindende 

reduktionsmål for hvert af Annex I landene. Der er vel at mærke fastsat forskellige reduktionsmål 

for hvert af landene. I fastlæggelsen af de enkelte landes forpligtelser blev der taget hensyn til 

behovet for økonomisk vækst, samt landenes historiske bidrag til den globale Co2 forurening. Et 

land, der historisk set havde haft relativt store udslip blev således forpligtet i højere grad end et 
                                                           
7
 http://www.kemin.dk/  

8
 http://unfccc.int   

9
 Kyotoprotokollens artikler nr. 3 
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land med et historisk lavere udslip. De enkelte landes forpligtelser fremgår af protokollen10. Ikke 

Annex I landene består af de resterende lande, der har underskrevet og ratificeret aftalen. Der er i 

alt 152 ikke Annex I lande. Disse lande er ikke underlagt de samme stringente forpligtelser som 

Annex I landende. Ikke Annex I landene består i høj grad af udviklingslande. Da ETS er et 

resultat af Annex I landenes forpligtelser, vil denne rapport primært beskæftige sig med disse.. 

1.2.3: De fleksible mekanismer. 

Kyotoaftalen giver deltagerne visse friheder i måden hvorpå de vil opfylde deres forpligtelser. 

Når protokollen dikterer hvor meget Co2, der må udledes fra de deltagende lande betyder det at 

den samlede mængde af tilladt udledning ligger fast. Protokollen giver imidlertid landene 

mulighed for at handle med de mængder af Co2, som de har tilladelse til at udlede. Dvs. at et 

land, der har været i stand til at sænke sit udslip med mere end det påbudte har mulighed for at 

sælge tilladelsen til at udlede det overskyldende Co2 til andre lande, der har behov for at udlede 

mere Co2 end protokollen tillader11 En anden mulighed for at opnå tilladelse til at udlede mere 

Co2 end protokollen ellers tillader, er gennem Clean Development Mechanissms (CDM). Ved et 

CDM initiativ kan et land eller en virksomhed, der har behov for at foretage en større udledning 

end den tilladte opnå såkaldte udledningskreditter ved at finansiere Co2 besparende projekter i 

andre lande. Det kan eksempelvis tænkes at det vil være omkostningsfyldt for et land eller en 

virksomhed at omlægge den nuværende produktion således at, det af protokollen fastsatte mål, 

overholdes. En tilsvarende Co2 besparelse vil ofte være billigere at opnå i et andet land, fordi 

teknologien her er længere tilbage, og billige reduktionsmuligheder derfor ikke er udnyttet. Den 

opnåede besparelse kan herefter fratrækkes i landets eller virksomhedens eget Co2 regnskab12. 

CDM initiativer er dog underlagt det såkaldte additionalitetsprincip, som skal være opfyldt før 

projektet kan godkendes. Additionalitetsprincippet siger, at de udledninger, der sker efter 

projektet er gennemført, skal være lavere end de udledninger, der ellers ville være sket ift. 

business as usual13. Det er ligeledes et krav, at det gennemførte projekt ikke ville være blevet 

gennemført af værtsnationen selv. Dette krav stilles for at undgå at Annex I landene foretager 

reduktioner i andre lande, som alligevel ville have fundet sted. Nutidsværdikriteriet kan anvendes 

til at vurdere hvorvidt værtslandet selv må forvente at gennemføre projektet. Det kan illustreres 

                                                           
10

 Kyotoprotokollens artikler side 20 
11

http://www.kemin.dk/   
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 http://www.co2guiden.dk/    
13

 http://www.cdmrulebook.org/   
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med følgende eksempel. En dansk virksomhed ønsker at opnå yderligere udledningstilladelser 

ved at opføre et hydrokraftværk ved Nilen i Egypten. Projektet ventes at generere besparelser i 

både Co2 udledningen, og i produktionsomkostningerne, da vandkraften vurderes at være 

billigere end den tidligere produktionsmetode. Det antages for simpelhedens skyld at projektet 

kun har en levetid på fire år. Besparelserne viser sig at blive at blive 

År  1 2 3 4 
Besparelse Euro 1.000.000 Euro 1.000.000 Euro 1.000.000 Euro 1.000.000 Euro 
Sparet Co2 udledning 
ift. business as usual 

50 t. 50 t. 50 t. 50 t. 

 

Det koster 3.000.000 at gennemføre projektet i dag. Det antages at den relevante 

diskonteringsrente er 15 %.  

−3.000.000 + 1.000.000
(1 + 0,15) + 1.000.000

(1 + 0,15)" + 1.000.000
(1 + 0,15)# + 1.000.000

(1 + 0,15)$ = −145.021 

Da projektet har en negativ nutidsværdi må det vurderes at værtlandet ikke selv ville være 

interesseret i at gennemføre det. Derfor er additionalitetsprincippet opfyldt, og den danske 

virksomhed vil blive tildelt et antal kreditter, som svarer til den opnåede besparelse. Havde det 

efterfølgende vist sig, at nutidsværdien havde været positiv, ville den danske virksomhed ikke 

blive tildelt kreditter for projektet. Det skal dog understreges at Kyoto aftalen også indeholder et 

kreditloft. Dvs. at virksomheder ikke ubegrænset blot kan indhente billige Co2 besparelser i 

andre lande, og dermed opnå tilladelse til at øge deres eget udslip. Kreditloftet er fra 2008-2012 

på 10 %. Dvs. at virksomhederne maksimalt på finansiere 10 % af deres co2 udslip vha. 

kreditter14. 

1.2.4: Vigtige forudsætninger 

For at Kyotoaftalen kan fungere efter hensigten er der selvfølgelig visse forudsætninger, der er 

nødt til at være opfyldt. For det første skal det naturligvis være muligt at måle de deltagende 

landes faktiske udslip, hvilket da også er disse pålagt15 Dette kan godt give anledning til 

problemer. Ved visse udledningskilder er udslippet ganske let at måle. Eksempelvis ved 

energiproducerende anlæg, hvor mængden af udledt Co2 i en periode vil kunne bestemmes ud fra 
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 http://www.internationalprofs.org/  
15
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hvor meget input, der er anvendt i form af fossile brændstoffer. Til gengæld er der andre former 

for udledning, hvor målingen besværliggøres. Eksempelvis står skovrydning for 20 % af verdens 

samlede Co2 udslip16. Her er målingen af udslippet forbundet med større vanskeligheder. Ikke 

alene kan det være svært at opgøre nøjagtig hvor meget skov, der bliver fældet. Der er også 

forskel på hvor meget Co2 forskellige træarter optager. En anden vigtig forudsætning for at 

Kyotoaftalen kommer til at fungere er, at der er nok lande der deltager. Når et Annex I land 

ratificerer aftalen bliver der pludselig stillet ganske væsentlige og omkostningsfyldte krav til 

landet. Derfor vil det selvfølgelig være vigtigt for de enkelte deltagende lande at få mest muligt 

ud af aftalen og de investerede midler. Et land kan dog kun reducere sine egne emissioner, og de 

deltagende landes nytte af at investere i reduktioner er derfor afhængig af andre landes 

tilsvarende investeringer. Det eneste større industriland, som endnu ikke har ratificeret aftalen er 

USA. USA har haft flere forskellige forklaringer på hvorfor man ikke har ønsket at ratificere 

aftalen. Man har bl.a. ønsket en aftale, som i højere grad også forpligter ikke Annex I landene. På 

verdensplan er USA den største udleder af Co2 pr. indbygger, og den næst største i alt kun 

overgået af Kina17. Effektiviteten af Kyotoaftalen og fremtidige klimaaftaler afhænger derfor i 

høj grad af hvorvidt USA deltager. Derfor er der undervejs flere andre lande, der har tøvet med at 

ratificere aftalen, da de ikke har fundet den effektiv ved USA´s fravær. Bl.a. ratificerede 

Australien først aftalen i 2007, fordi man tidligere anså aftalen for at være nytteløs uden USA. 

Situationen omkring ratificering af klimaaftaler kan betragtes som det ovenfor beskrevne ”Tragic 

of the Commons” spil. Ved at undlade at ratificere, og dermed undlade at binde sig til 

reduktioner, vil et land undgå de omkostninger, der er forbundet med reduktioner, og måske oven 

i købet øge konkurrenceevnen ift. de lande, som foretager reduktioner. Landet vil til gengæld, i 

kraft af det højere udslip, bidrage negativt til det fælles arbejde for at reducere de samlede 

emissioner. Ved observation af denne adfærd vil andre lande være tilbøjelige til heller ikke at 

arbejde for at reducere emissionerne. Dels pga. tabt konkurrenceevne, og dels fordi den foretagne 

emissionsreducering ikke giver tilstrækkelig stor nytte når det ikke er alle, der deltager.   

1.2.5: Straf for misligholdelse 

En anden forudsætning for at systemet kan fungere er selvfølgelig at det ikke kan betale sig at 

bryde aftalen, og udlede mere Co2 end det er tilladt. Derfor er der nedsat en overholdelses 
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komite, som skal sikre at de deltagende lande lever op til deres forpligtelser vedrørende måling 

og reduktion af udledning. Landene vil først kunne straffes for ikke at have opfyldt deres 

reduktionsforpligtelser efter 2012. Det skyldes at de i gennemsnit er forpligtet til deres respektive 

reduktionsmål hvert af årene i perioden 2008-2012, og at man derfor først vil kunne se om 

forpligtelsen er overholdt efter 2012. Allerede nu kan der dog straffes for manglende måling og 

opgørelse af udslip. Lande, der ikke overholder deres målings og opgørelsespligt kan idømmes at 

skulle udarbejde planer for hvordan man i fremtiden vil leve op til kravene, og kan samtidig 

nægtes adgang til at deltage i de fleksible mekanismer. På den måde vil det blive endnu sværere 

for landet at leve op til reduktionsforpligtelserne, da man ikke vil kunne købe kvoter eller deltage 

i CDM projekter. Efter 2012 vil der som sagt også kunne straffes for manglende opfyldelse af 

reduktionsmålene. Her vil landene blive forpligtet til at skulle udarbejde en plan for fremtidig 

overholdelse, blive udelukket fra de fleksible mekanismer, få tillagt den manglende reduktion 

oveni de fremtidige reduktionsforpligtelser, og få en straf på 30 % af den manglende reduktion 

oveni de fremtidige forpligtelser18. 

1.2: EU´s kvotehandelssystem. 

1.2.1: Introduktion til og formål med EU´s kvotehandelssystem 

EU er forpligtet som en fælles enhed under Kyoto aftalen. Unionen er forpligtet til at reducere det 

samlede Co2 udslip med 8 % ift. niveauet i 1990 i perioden 2008-2012, hvor Kyoto aftalen er 

gældende. Denne aftale vil blive benævnt EU´s fælles forpligtelse. For at medlemslandene 

tilsammen kan opfylde EU´s fælles forpligtelse blev der i 1998 aftalt en fordeling af 

reduktionerne mellem medlemslandene, som skal sikre at det samlede mål om 8 % i reduktion vil 

blive overholdt. Denne fordeling kaldes Byrdefordelingsaftalen. Byrdefordelingsaftalen 

indeholder nye bindende reduktionsmål for hvert af EU´s 27 medlemslande19 ift. de mål, som 

oprindeligt var dikteret af Kyotoaftalen. Det er ikke alle medlemslandene, der er blevet pålagt 

lige store reduktionsforpligtelser. I fastlæggelsen af forpligtelserne er der eksempelvis taget 

hensyn til historisk bidrag til Co2 forurening og landenes behov for økonomisk vækst. Nogle af 

landene har oplevet meget store stigninger i produktionen ift. niveauet i 1990. Visse af disse 

lande har derfor fået tilladelse til at udlede endnu mere Co2 end de gjorde i 1990. Det er 

eksempelvis tilfældet i Grækenland, Portugal og Spanien. Som en del af EU´s fælles forpligtelse 
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har man oprettet ETS. ETS omfatter visse industrier inden for de 27 medlemslande. Under ETS 

bliver hver virksomhed inden for de omfattede industrier tildelt et vist antal Co2 kvoter. Herefter 

skal virksomhederne destruere en kvote hver gang de udleder et ton Co2. Det er op til 

medlemslandene at udarbejde en national allokeringsplan, hvori de bestemmer hvor mange 

kvoter, der skal tildeles de enkelte anlæg omfattet af ordningen. Hvert medlemsland må selv 

afgøre hvor stor en del af dets samlede mængde tilladte udledning, det ønsker at tildele som 

kvoter til de virksomheder, der er omfattet af ETS20. Ved at tildele de enkelte virksomheder et 

antal kvoter, der tillader dem at udlede mindre Co2 end de hidtil har gjort tvinges de til at tænke i 

alternative og mere miljørigtige løsninger. Den udarbejdede allokeringsplan skal herefter 

godkendes af EU. Det er langt fra alle industrier, der er omfattet af ordningen, men det er typisk 

de mere Co2 tunge, hvor måling af udslip også er muligt. De omfattede enheder er 

energiproducerende anlæg med en indfyret effekt på over 20 MW, samt anlæg indenfor 

olieraffinering, koksproduktion, bearbejdning af ferrometaller, mineralindustri og fremstilling af 

papir og papmasse21. Der er ca. 10.000 omfattede enheder i EU, hvoraf de 374 er danske. 

Kvoterne handles på flere af Europas energibørser. Heriblandt EEX, Bluenext og Nordpool. 

Princippet under ETS er at kvoteprisen skal fastsættes gennem udbud og efterspørgsel. Der er 

altså ikke noget loft eller gulv for hvor høj eller lav prisen kan blive. Sideløbende med kvoter 

handles der også de udledningskreditter fra CDM projekter, som er beskrevet ovenfor. Der 

skelnes mellem primære og sekundære kreditter. Ved en primær kredit forstås en 

udledningskredit fra et projekt, hvor det endnu ikke er fastslået hvorvidt projektet har opfyldt 

additionalitetsprincippet. Ved en sekundær kredit forstås en udledningskredit fra et projekt hvor 

additionalitets kravet er godkendt. Primære kreditter er typisk billigere end de sekundære, 

grundet den øgede risiko, som opstår i forbindelse med godkendelsesprocessen. De sekundære 

kreditter giver i princippet de samme rettigheder som en kvote. De sekundære kreditter er dog 

stadig typisk billigere end kvoter. Det skyldes kreditloftet, som kun tillader hver virksomhed at 

finansiere en vis del af udslippet vha. kreditter. Denne manglende fleksibilitet ved kreditter gør 

dem billigere end kvoter22.    
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1.2.2: ETS´s tre faser. 

1.2.2.1: Fase 1. 

ETS er inddelt i tre forskellige faser. Fase 1 løb fra januar 2005 til december 2007. Denne første 

fase af systemet var primært tænkt som en prøveperiode for det videre forløb. Her var der plads 

til at opdage eventuelle fejl ved systemet, da EU endnu ikke var underlagt Kyotoaftalens 

forpligtelser. I denne fase måtte landene tildele virksomhederne gratis kvoter ud fra egne 

estimater omkring behov for udledning, og mulighed for reduktion, og der blev således ikke taget 

hensyn til den før omtalte byrdefordelingsaftale. I starten af fase 1 betød den gratis allokering af 

kvoter, at særligt energiselskaberne realiserede høje gevinster, da de medregnede kvoteprisen i 

den energipris, som blev sendt videre til forbrugerne23. De fleste lande var meget konservative i 

deres skøn over hvor meget de ville være i stand til at reducere deres udslip, hvilket medførte, at 

der var mange kvoter til rådighed i markedet. I 2006 begyndte de første rapporter omkring det 

faktiske udslip at komme. Her blev det offentliggjort at virksomhederne i lande som Spanien og 

Frankrig havde faktiske udslip, som var væsentlig lavere end det oprindeligt var estimeret. Denne 

lave udledning i forhold til estimaterne fik kvoteprisen til at falde kraftigt24, da det lå klart at det 

faktiske behov for kvoter var lavere end først antaget. De faldende priser forstærkedes af at det 

ikke var muligt at overføre ubrugte kvoter fra fase 1 til fase 2, og at ubrugte kvoter derfor ville 

være værdiløse efter 2007. Derfor udbød de fleste virksomheder de kvoter, som de ikke selv 

regnede med at få brug for. Således tabte Co2 kvoterne næsten hele deres værdi i den sidste del af 

fase 1, og en kvote kunne i visse perioder erhverves for under en euro. De produktionsenheder, 

der var omfattet af kvotehandelssystemet under fase 1 stod tilsammen for omkring 40 % af EU´s 

samlede udledning. 

1.2.2.2: Fase 2. 

Kvotehandelssystemets anden fase løber fra januar 2008 til december 2012. Dermed er det også 

denne periode hvor EU er forpligtet ift. den overordnede Kyoto aftale. Der er sket visse 

ændringer i fase 2 ift. fase 1. I stedet for at tildelingen af kvoter sker på basis af landenes egne 

estimater af virksomhedernes mulighed for reduktion, skal landene i de nationale 

allokeringsplaner nu tage hensyn til byrdefordelingsaftalen. Eksempelvis har et land som 

Danmark under byrdefordelingsaftalen en reduktionsforpligtelse på 21 % ift. udledningen i 1990, 
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hvilket man har været nødt til at tage hensyn til i den danske nationale allokeringsplan. Af den 

danske allokeringsplan fremgår det således at man i perioden 2008-2012 vil tildele de af ETS 

omfattede virksomheder 24,5 mio. kvoter. Den resterende del af den forventede udledning må 

disse virksomheder selv finansiere ved opkøb af kvoter i markedet, eller gennem reduktioner i 

udledningen25. Man vil ligeledes i fase 2 gradvist begynde at gå bort fra den gratis tildeling af 

kvoter. Derfor har medlemslandene fra 2008 haft mulighed for at auktionere op til 10 % af 

kvoterne bort til virksomhederne i stedet for at tildele dem gratis. En anden væsentlig forskel 

mellem de to første perioder er at det i fase 2 blev muligt at gøre brug af de reduktionskreditter, 

tildelt som følge af CDM projekter, som er beskrevet ovenfor i afsnit 1.2.3. Det er også muligt at 

overføre ubrugte kvoter mellem fase 2 og 3. Dette er en meget væsentlig forskel, da det vil være 

med til at forhindre ekstreme prisfald, som blev observeret i slutningen af fase 1. Ydermere er 

ETS fra 2008 blevet udvidet til også at omfatte Norge, Island og Liechtenstein.   

1.2.2.3: Fase 3  

Kvotehandelssystemets tredje fase løber fra 2013 til 2020, dvs. efter Kyoto aftalen er stoppet med 

at virke. Her sker der igen ændringer ift. fase 2. Der er ingen international aftale mellem parterne 

i UNFCCC på plads endnu, som kan afløse Kyoto aftalen. Derfor er EU ikke blevet pålagt 

juridisk bindende reduktionsmål fra international side. EU har dog selvstændigt påtaget sig et 

reduktionsmål i perioden efter Kyotoaftalen udløb, således at ETS vil fortsætte. Her er det 

meningen at man vil reducere udledningen løbende, således at man i 2020 reducerer udledningen 

med 20 % ift. niveauet i 1990. Det er derfor meningen at udledningen skal reduceres med 

yderligere 1,74 % årligt i perioden 2013-202026. Dette reduktionsmål er dog betinget af at der 

ikke kommer en international aftale med alle UNFCCC´s parter, som kræver et endnu højere 

reduktionsmål af EU. EU har således meddelt at man vil være villig til at hæve reduktionsmålet 

til 30 % ift. niveauet i 1990, såfremt en tilfredsstillende international aftale bliver indgået som 

afløser for Kyotoaftalen27. Fra 2013 vil det ikke længere være op til de enkelte lande at fordele 

kvoterne til de omfattede virksomheder. Et centralt organ i EU vil overtage fordelingen af 

kvoterne, og man vil dermed gå helt bort fra de nationale allokeringsplaner. På den måde vil man 

komme de problemer, som er beskrevet nedenfor vedrørende gratis kvotetildeling, til livs. 

Samtidig vil man tage et videre skridt bort fra gratis kvotetildeling, således at 60 % af kvoterne i 
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markedet fremover vil blive auktioneret bort.  En sidste vigtig ændring er at man vil udvide 

antallet af omfattede sektorer således at disse vil stå for 50 % af EU´s samlede Co2 udslip imod 

de nuværende 40 %. På den måde vil kvotehandelssystemet blive en endnu vigtigere faktor i 

EU´s bestræbelser på at overholde de samlede reduktionsmål28.    

1.2.2.4: Erfaringer i løbet af handelssystemet. 

Et meget væsentligt kritikpunkt mod kvotehandelssystemet er den gratis tildeling af kvoter. Som 

beskrevet i afsnit 1.2.1, får produktionsenhederne tildelt gratis kvoter gennem de nationale 

allokeringsplaner. Landene må under fase 1 og 2 tildele helt op til 95 % af kvoterne gratis til de 

omfattede produktionsenheder. Den gratis tildeling kan være konkurrenceforvridende idet et land 

kan forfordele bestemte industrier i tildelingen af kvoter, og dermed give disse en fordel overfor 

konkurrenter i andre lande, som dermed vil have højere omkostninger i forbindelse med 

indhentning af Co2 kvoter. Ved tildelingen af gratis kvoter påvirkes virksomhederne heller ikke i 

samme grad til at tænke i mere miljørigtige løsninger, som hvis der havde været tale om fuld 

auktionering, og virksomhederne dermed ville være tvunget til at betale for al den udledte Co2.   

Et andet problem ved at lade allokeringen af kvoter foregå decentralt gennem de nationale 

allokeringsplaner er, at der kan opstå problemer med at sikre knapheden af kvoter. Selvom de 

nationale allokeringsplaner i alle tilfælde skulle godkendes af EU skabte det stadig problemer 

med overblikket over antallet af kvoter. På trods af de problemer, der har været i forbindelse med 

kvotehandlen, ses dette stadig som den mest omkostningseffektive metode til at imødekomme 

EU´s Kyoto forpligtelser. Således vurderes det at man ved et handelssystem vil spare 79 mia. 

euro ift. anvendelse af andre mekanismer, som kan hjælpe til at sikre overholdelse af EU´s 

forpligtelser29. 

1.2.3: Kvotehandelssystemets bidrag til EU´s Kyoto forpligtelse, og tiltag i ikke omfattede sektorer. 

Som det fremgår af Kyotoaftalen gælder de enkelte deltagerlandes forpligtelse alle former for 

udledning af de omfattede drivhusgasser. Derfor er ETS selvfølgelig ikke nok til at sikre 

overholdelse af forpligtelsen i sig selv, da det kun kan regulere de omfattede sektorer. Der sker 

også udledning fra andre kilder. Her kan eksempelvis nævnes privates husholdninger, landbruget 

og transportsektoren. For at EU kan overholde den fælles forpligtelse må der naturligvis tages 

andre metoder i brug for at disse sektorer ikke alene gør at den fælles forpligtelse ikke 

                                                           
28

 http://www.internationalprofs.org/  
29

 http://www.internationalprofs.org  



20 

 

overholdes. Som det fremgår af afsnit 1.2.2.2 ovenfor dækker ETS i fase 2 kun 40 % af 

udledningen i EU. Derfor er de ikke kvotebelagte sektorer naturligvis en vigtig udledningskilde, 

og der kræves derfor også tiltag for at styre udledningen i disse sektorer, Nedenstående figur 

giver et overblik over de enkelte sektorers bidrag til den europæiske Co2 udledning.  

Figur 130 

Det fremgår af figur 1 at den største udleder, er energisektoren. Herudover er dele af 

industrisektoren også omfattet af kvotesystemet. Det er bl.a. meningen at luftfartssektoren skal 

omfattes af ETS fra 2012. Samtidig skal større dele af industrisektoren, herunder produktion af 

aluminium, salpetersyre og visse basiskemikalier også omfattes31. Inddragelsen af disse nye 

sektorer skal medvirke til at ETS som ovenfor nævnt efter 2012 kommer til at omfatte 50 % af 

EU´s udledning i fase 3. Derfor er ETS et særdeles vigtigt redskab når EU skal overholde den 

fælles forpligtelse. Det er naturligvis stadig nødvendigt, at der bliver gjort en indsats i de 

sektorer, der ikke er omfattet af kvotehandelssystemet. I Danmark er der eksempelvis lagt høje 

afgifter på brændstof. Dette er bl.a. sket for at holde kontrol med private husholdningers og 

transportsektorens forbrug af brændstof. Inden for landbruget arbejdes der hele tiden på at finde 

mere miljøvenlige produktionsmetoder, og man har set et støt fald i landbrugets udledning siden 
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199032. Det skyldes eksempelvis at man har fundet mere effektive metoder til at anvende 

husdyrgødning, og dermed har mindsket forbruget af mere miljøbelastende kunstgødning. 

Samtidig arbejdes der også med hvordan kreaturers fodersammensætning kan være med til at 

mindske udledningen af metangas. Inden for affaldssektoren anvendes der gasopsamlingsanlæg, 

for at mindske udslippet af metangas fra lossepladser. I den nationale allokeringsplan fremgår det 

hvordan tiltag som de nævnte vil medvirke til at Danmark vil kunne opfylde sin andel af den 

fælles forpligtelse, hvor det er blevet landet pålagt at reducere det samlede udslip med 21 %. Man 

må formode at de øvrige EU lande foretager lignende initiativer. Resten af teksten vil ikke 

beskæftige sig yderligere med indgrebene i disse sektorer, da de ikke har noget at gøre med ETS. 

Det vil blot blive konstateret, at der på disse områder bliver foretaget andre tiltag for at sikre 

overholdelse af den fælles forpligtelse.  
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Del 2: Hvordan foregår prisdannelsen? 
Denne del af rapporten vil præsentere en teoretisk model for hvordan prisdannelsen vil foregå 

under ETS. Modellen vil tage udgangspunkt i en simpel udbuds og efterspørgselsmodel, og gøre 

rede for hvilke modifikationer, der må foretages til denne model for at den kan forklare 

prisdannelsen under ETS. I forhold til den tidligere litteratur omkring emnet, som er gennemgået 

i indledningen vil modellen indeholde elementer fra både en ”computable general equilibrium” 

model, og en ”emission trading” model. 

2.1: Den generelle udbuds og efterspørgselsmodel. 

Den generelle udbuds og efterspørgselsmodel siger at prisen for et gode på et marked vil blive 

fastsat som den pris, der skaber ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Udbuds og 

efterspørgselskurverne er vist i nedenstående figur 2. Efterspørgselskurven (D) viser hvor stor en 

mængde køberne af et gode vil efterspørge ved forskellige niveauer af prisen. Kurvens negative 

hældning viser, at den efterspurgte mængde vil stige i takt med at prisen falder. Dette skyldes, at 

den lavere pris vil medføre at flere købere vil finde, at godet er dets pris værd. Udbudskurven (S) 

er ligeledes vist i figur 2. Kurvens positive hældning viser, at jo højere prisen på godet bliver, jo 

mere attraktivt vil markedets producenter finde det at producere og udbyde godet. Derfor vil den 

udbudte mængde stige med prisen. Ligevægtsprisen %∗ findes i det punkt, hvor de to kurver 

skærer hinanden. Er markedsprisen eksempelvis P2, vil den udbudte mængde være Q2. Den 

efterspurgte mængde vil kun være Q1. Derfor vil udbyderne være tvunget til at sænke prisen, for 

at få køberne til at aftage en større mængde. Prisen må sænkes indtil denne når %∗. Er prisen 

omvendt P1, vil den efterspurgte mængde være Q2. Den udbudte mængde vil dog kun være Q1. 

Derfor vil køberne begynde at overbyde hinanden, indtil prisen igen når %∗33. 
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2.2: Modellen under ETS 

2.2.1: Det overordnede kvoteloft, og det totale reduktionsbehov.  

Det overordnede antal af kvoter, som er til rådighed i markedet under ETS bliver som ovenfor 

beskrevet fastsat gennem byrdefordelingsaftalen, og de nationale allokeringsplaner. Dette antal 

ligger fast over en længere årrække, og kan illustreres som de grå søjler i figur 3. Jo højere EU´s 

samlede reduktionsforpligtelse er, jo færre kvoter vil de nationale allokeringsplaner kunne tildele 

de omfattede virksomheder, og jo større vil behovet for reduktion af udledningen værre. For at 

estimere det egentlige behov for reduktion, må der opstilles et base case scenarie over hvor meget 

Co2, der må forventes udledt i de enkelte år. Base case scenariet tager udgangspunkt i situationen 

hvor der ikke findes restriktioner på udledningen, og alle virksomheder derfor må udlede så 

meget som de ønsker. De forskellige base case scenarier kan illustreres som de røde stiplede 

linjer i figur 3. Reduktionsbehovet udgøres herefter af forskellen på base case scenariet og det 

overordnede kvoteloft.  

Figur 2 
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2.2.2: Den marginale reduktionsomkostning.  

Figur 3 ovenfor viser, at den samlede tilladte udledning ligger fast, da der kun er et vist antal 

kvoter til rådighed i markedet. Den øvrige udledning ift. base case scenariet må derfor reduceres 

bort. Der må i denne forbindelse introduceres til begrebet den marginale reduktionsomkostning 

herefter kaldet MAC (Marginal abandment cost). En virksomheds MAC viser omkostningen ved 

at reducere Co2 udledningen med et ton. Dette kan eksempelvis ske ved omlægning af 

produktion til mere miljørigtige metoder, eller ved simpelthen at reducere produktionen. Det må i 

praksis forventes at MAC vil være en tiltagende funktion af mængden af reduceret udledning. 

Det skyldes, at en rationelt tænkende virksomhed vil starte med at reducere på de punkter, hvor 

det er mindst omkostningsfyldt. Efterhånden som reduktionsbehovet vokser, vil det ligeledes 

blive mere omkostningsfyldt at reducere med et ekstra ton Co2. I figur 4 nedenfor er vist to 

eksempler på MAC kurver. Kurven med den stejleste hældning indikerer, at omkostningerne ved 

at reducere med et ton Co2 vokser meget hurtigt, hvorimod omkostningerne vokser væsentligt 

langsommere ved kurven med den mindre stejle hældning. En virksomheds MAC kurve viser 

altså dens evne til at reducere dens udslip billigst muligt. Denne evne vil herefter blive benævnt 

virksomhedens reduktionspotentiale. Ved at lægge de omfattede virksomheders MAC kurver 

sammen kan man opnå markedets MAC kurve, som viser markedets samlede marginale 

reduktionsomkostninger ved forskellige niveauer af reduktion. Hældningen på markedets MAC 

kurve viser markedets reduktionspotentiale. Med reduktionspotentialet forstås markedets evne til 

Figur 3 
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at reducere mest mulig udledning på den billigst mulige måde. Dvs. at jo mindre stejl MAC 

kurven er, jo større er reduktionspotentialet. 

 

2.2.3: Efterspørgselskurven under ETS. 

Virksomhedernes reduktionspotentiale vil være med til at afgøre hvordan efterspørgselskurven 

skal placeres. En virksomhed vil bestemme sin efterspørgsel på kvoter ud fra hvad prisen er på 

disse. I figur 5 er vist en virksomheds MAC kurven som her for simpelhedens skyld er antaget 

lineær, sammen med en given kvotepris. Virksomheden vil efterspørge så mange kvoter i 

markedet, som kan dække udledningen fra Q* til virksomhedens reduktionsbehov. Dette skyldes, 

at det fra Q* vil være billigere for virksomheden at købe kvoter end det vil være at reducere 

udledningen. Det fremgår af figur 5, at en lavere kvotepris vil få virksomhedens efterspørgsel 

efter kvoter til at stige. Markedets efterspørgselskurve udtrykker, som ovenfor forklaret, 

virksomhedernes samlede efterspørgsel efter kvoter ved forskellige niveauer af prisen. 

Efterspørgselskurven får deraf en negativ hældning, da efterspørgselen på kvoter stiger i takt med 

at prisen falder. Hvis markedets reduktionspotentiale ændrer sig vil efterspørgselskurven blive 

forskudt. Hvis reduktionspotentialet stiger, dvs. virksomhederne får adgang til billigere 

reduktioner, vil der blive efterspurgt en mindre mængde, og efterspørgselskurven i figur 2 vil 

blive forskudt mod venstre. 

Figur 4 
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2.2.4: Udbudskurven under ETS. 

Virksomhedernes reduktionspotentiale vil ligeledes være med til at bestemme placeringen af 

markedets udbudskurve. En virksomhed, som har meget lave reduktionsomkostninger vil være i 

stand til at dække sit reduktionsbehov uden at skulle efterspørge kvoter i markedet, og måske 

endda mere til. Figur 6 viser MAC kurven for sådan en virksomhed. Virksomheden kan i stedet 

for kun at reducere sin udledning med det egentlige reduktionsbehov, vælge at reducere denne 

med Q*. Dermed får den adgang til at sælge forskellen mellem Q* og reduktionsbehovet til 

markedsprisen, hvilket vil medføre en indtjening lig med det skraverede areal i figur 6. Det 

fremgår af figur 6, at en højere kvotepris vil medføre, at flere virksomheder vil blive i stand til at 

klare hele deres reduktionsbehov vha. egne reduktioner, og dermed få mulighed for at udbyde 

kvoter på markedet. Udbudskurven, som viser hvor mange kvoter, der vil blive udbudt ved 

forskellige niveauer af prisen, får deraf en positiv hældning, som vist i figur 2 ovenfor. Hvis 

markedets reduktionspotentiale vokser, vil der være flere virksomheder, der får adgang til at 

udbyde kvoter ved en given pris. Dette vil forskyde udbudskurven i figur 2 mod højre. 

Figur 5 



27 

 

 

2.2.5: Den samlede model.  

 Den endelige pris vil være i det punkt hvor udbuds og efterspørgselskurverne skærer hinanden, 

som vist i figur 2. I dette punkt vil der være ligevægt mellem antallet af udbudte og efterspurgte 

kvoter. Hvis prisen er en anelse højere end i dette punkt, vil der være flere virksomheder, der 

foretrækker at reducere deres udslip, og udbyde kvoter. Samtidig vil de ikke længere efterspørge 

kvoter i markedet. Der vil derfor opstå et overudbud, og prisen vil derfor falde tilbage til P* i 

figur 2. Hvis man i stedet forestiller sig at prisen er en anelse lavere end P* vil der være flere af 

de virksomheder, som har reduceret deres udslip og udbudt deres kvoter, som i stedet vil 

efterspørge kvoter fordi deres MAC er for høj ift. prisen. Der vil derfor opstå en 

overefterspørgsel, hvilket vil presse prisen tilbage op til P*. Kvoteprisen vil i dette punkt 

ligeledes være lig med markedets marginale reduktionsomkostning ved markedets samlede 

reduktionsbehov. Dette kan ses af følgende ræsonnement. Hvis nogle virksomheder har mulighed 

for at udbyde reduktioner til en omkostning, som er lavere end kvoteprisen, vil kvoteprisen blive 

trukket ned. Er prisen omvendt lavere end markedets marginale reduktionsomkostning, vil der 

opstå en overefterspørgsel på kvoter, og prisen vil stige.  

2.2.6: Eksempel på handelssituation. 

Følgende eksempel vil vise, at kvotehandel vil skabe et større samfundsmæssigt overskud end 

hvis hver virksomhed selv skal stå for at reducere med den mængde Co2 som ligger ud over de 

kvoter den er blevet tildelt. Det antages, at der eksisterer fire forskellige virksomheder. I base 

case scenariet vil disse fire virksomheder tilsammen udlede 40 tons Co2 i alt. Kvoteloftet antages 

Figur 6 
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at være på 30 tons Co2, hvilket giver et samlet reduktionsbehov på 10 tons. Det antages for 

simpelhedens skyld at virksomhedernes marginale reduktionsomkostninger er konstante. Tabel 2 

viser de fire virksomheders udledning i base case scenariet, deres tildelte andele af kvoterne på 

markedet, deres reduktionsbehov, og deres marginale reduktionsomkostning. 

Virksomhed Base case 
udledning 

Antal tildelte 
kvoter 

Reduktionsbehov Marginal 
reduktionsomkostning 

A 10 tons 7 3 tons 1 Euro 
B 10 tons 7 3 tons 2 Euro 
C 10 tons 8 2 tons 3 Euro 
D 10 tons 8 2 tons 4 Euro 
I alt 40 tons 30 10 tons  

 

Anden kolonne i tabel 3 viser hvad virksomhederne hver især vil komme til at betale hvis de selv 

står for alle reduktionerne. Som det fremgår af tabel 2 har virksomhed A den laveste marginale 

reduktionsomkostning. Tredje kolonne i tabel 3 viser de enkelte virksomheders omkostninger 

hvis de i stedet for selv at reducere deres udslip lader virksomhed A reducere med 10 tons i stedet 

for 3, hvorefter virksomhed A sælger sine tildelte kvoter til de tre andre. Det fremgår at den 

samlede besparelse i forhold til situationen hvor alle selv skulle reducere vil være på 13 Euro. 

Virksomhed Omkostninger uden handel Omkostning ved handel 
A 3 Euro 10 Euro 
B 6  Euro 0 Euro 
C 6 Euro 0 Euro 
D 8 Euro 0 Euro 
Ialt 23 Euro 10 Euro 

 

Ovenstående eksempel viser hvordan kvotehandlen skaber en merværdi ift. situationen hvor hver 

virksomhed selv skal sørge for at reducere med det antal tons som den udleder udover sine 

tildelte kvoter. Eksemplet viser også, at virksomhederne rationelt set bør lade virksomhederne, 

med de laveste reduktionsomkostninger reducere mest muligt, og derefter opkøbe disses kvoter. 

Prisen på de kvoter som virksomhed A sælger til de øvrige virksomheder afgør efterfølgende 

hvordan merværdien bliver fordelt mellem de fire virksomheder. 

Tabel 2 

Tabel 3 
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2.3: Yderligere modifikationer til prisdannelsen.  

Den ovenstående model viser en overordnet tilgang til prisdannelsen på markedet. Eksemplet gør 

dog visse forsimplende antagelser, som vil blive diskuteret i det følgende. En antagelse som 

modellen gør, er at den værdi som en kvote repræsenterer for en virksomhed er den værdi som 

det har at anvende kvoten i dag, fordi virksomhedernes beslutning om at købe eller sælge kvoter 

kun træffes ud fra kvoteprisen og de marginale reduktionsomkostninger i dag. Modellen tager 

således ikke højde for at det er muligt at gemme kvoter imellem ETS´s fase 2 og fase 3. Man bør 

også indregne den forventede fremtidige værdi af en kvote i prisen i dag, da det muligvis, givet 

prisen i dag, vil kunne betale sig at opkøbe kvoter i dag til senere brug. Derfor vil en forventning 

om en høj fremtidig kvotepris øge efterspørgselen på kvoter i dag. En kvotes værdi kan ændre sig 

over tid af flere årsager. Det må forventes at der over tid vil ske en positiv udvikling i 

reduktionspotentialet. Dette skyldes at der både vil komme nye metoder til at reducere 

udledningen, samt at virksomhederne vil blive bedre til at udnytte de allerede eksisterende 

metoder. Dette vil medføre at MAC kurven vil få en mindre stejl hældning over tid, da der vil 

kunne reduceres større mængder til en lavere pris. En mindre stejl hældning på MAC kurven vil 

som ovenfor forklaret medføre at udbudskurven rykker til højre, da flere virksomheder alt andet 

lige får mulighed for at reducere deres udledning til en omkostning, der er lavere end kvoteprisen, 

og herefter udbyde kvoter på markedet. Samtidig vil disse virksomheder stoppe med at 

efterspørge kvoter, og efterspørgselskurven vil derfor rykke til venstre. Dette vil alt andet lige få 

kvoteprisen til at falde fra P* til P1 som vist i figur 7.  

    
Figur 7 
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En anden faktor, som må forventes at få indflydelse på en kvotes fremtidige værdi er 

forventningerne til de omfattede virksomheders fremtidige aktivitet. Jo mere disse virksomheder 

producerer, jo større bliver deres udledning. Dette er illustreret i figur 3 som de forskellige base 

case scenarier. En større produktion vil dermed øge det fremtidige reduktionsbehov. Da MAC 

kurven antages at være tiltagende med mængden af reduktion, vil det blive dyrere at reducere, og 

efterspørgselen på kvoter vil alt andet lige stige ved en øget produktion. Dette vil være med til at 

presse kvoteprisen op. En tredje vigtig faktor for den fremtidige kvotepris er størrelsen af 

kvoteloftet. Forventningen om et sænket kvoteloft vil få det forventede fremtidige 

reduktionsbehov til at stige, som det er vist i figur 3. Ved en stigning i det overordnede 

reduktionsbehov vil det blive dyrere for markedet at opfylde de nødvendige reduktioner. Man vil 

derfor alt andet lige se en stigende efterspørgsel på kvoter, hvilket vil resultere i at 

efterspørgselskurven forskubbes imod højre, som vist i figur 8. Samtidig vil udbuddet af kvoter 

falde, da der vil være færre virksomheder, som er i stand til at reducere deres udslip til en pris, 

der er lavere end kvoteprisen. Udbudskurven vil derfor blive forskudt imod venstre. Det vil som 

vist i figur 8 resultere i en prisstigning fra P* til P1. Forventningerne til det fremtidige base case 

scenarie for udledning, reduktionspotentiale og kvoteloft vil blive behandlet nærmere i fjerde del 

af rapporten, som vil beskrive den forventede prisdannelse under tredje fase af ETS. 

      

Nedenstående tabel 4 opsumerer effekten på den nuværende kvotepris fra faktorer som det 

fremtidige reduktionsbehov og den fremtidige reduktionsteknologi.  

Figur 8 
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Effekt på Co2 kvotepris. 
Samlet reduktionsbehov 

Konstant Stigende 

Reduktionsteknologi 

Konstant  Uændret Stigende kvotepris 

Stigende Faldende kvotepris 

Afhænger af hvorvidt 

reduktionspotentiale kan følge 

med det stigende behov for 

reduktion. 

             

2.4: Model konklusion. 

Ovenstående har opstillet en prisfastsættelsesmodel med udgangspunkt i princippet om at prisen 

skal bestemmes af udbud og efterspørgsel. Modellen estimerer prisen som den pris, der sikrer 

ligevægt, mellem udbud og efterspørgsel af kvoter givet markedets marginale 

reduktionsomkostninger, og givet det samlede reduktionsbehov. Under antagelse om perfekte 

forhold for handel med kvoter, bør markedsprisen under disse forhold være lig med den 

marginale reduktionsomkostning ved markedets samlede reduktionsbehov. Modellen tager dog 

ikke højde for at en del af prisdannelsen også vil ske som følge af den forventede fremtidige pris 

på en kvote, og muligheden for at opkøbe kvoter i dag til senere brug i senere år. Der er flere 

faktorer, som forklarer den fremtidige kvotepris. Både faktorer internt i virksomhederne, som 

f.eks. det fremtidige reduktionspotentiale og eksterne politisk bestemte faktorer såsom det 

fremtidige kvoteloft. Faktorer som disse kan være svære at forudse, og det kan derfor være svært 

at fastsætte en virksomheds præcise værdi af at købe en kvote i dag til senere brug.  Hvis det skal 

have en værdi at opkøbe en kvote i dag til brug på tidspunkt t, må kvoteprisen på tidspunkt t 

nødvendigvis være højere end kvoteprisen i dag plus tidsværdien af kvoteprisen i dag. Dvs. at 

den forventede kvotepris på tidspunkt t må opfylde kriteriet 

%& ≥ %( ∗ (1 + ))& 

Hvor %& er prisen på tidspunkt t, %( er prisen i dag, og r er renten. Hvis ikke dette kriterium er 

opfyldt vil en virksomhed være bedre stillet ved at opkøbe kvoten på tidspunkt t, og der bør i 

princippet ikke være nogen efterspørgsel i dag efter kvoter til senere brug. Samlet set vil 

efterspørgselen efter kvoter i dag altså være en funktion af både behovet for kvoter til brug i det 

indeværende år, men samtidig også af den forventede fremtidige prisdannelse, da det ved 

Tabel 4 
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forventede fremtidige prisstigninger vil kunne betale sig for en virksomhed at investere i kvoter i 

dag til senere brug. I næste del af rapporten vil der blive foretaget en kvantitativ analyse af 

prisdannelsen på Co2 kvoter for ETS fase 2. Her vil der blive set på forskellige faktorer i 

markedet, som kan forklare efterspørgselen, og dermed prisdannelsen på Co2 kvoterne. Der vil 

både blive set på faktorer, som tager højde for den fremtidige vækst i produktionen inden for de 

omfattede sektorer, og på faktorer, som er mere kortsynede, og dermed kun vil kunne forklare 

prisdannelsen på kvoter på baggrund af behovet for kvoter i det indeværende år. Først vil der dog 

følge en introduktion til den europæiske energisektor, da denne har meget stor betydning for 

efterspørgselen på kvoter i dag. 

2.4: Den europæiske energisektor 

I dette afsnit vil der blive givet et kortfattet overblik over den europæiske energisektor. Den 

europæiske energisektor har tidligere været kraftigt reguleret fra de enkelte landes side, hvilket 

skyldes vigtigheden af en stabil energiforsyning. I 1990´erne påbegyndtes der en liberalisering af 

det europæiske energimarked. Med denne proces var det meningen at forbrugerne i sidste ende 

selv skulle kunne vælge leverandører af el og gas, og at priserne samtidig skulle afgøres af udbud 

og efterspørgsel i stedet for at være fastsat fra EU eller de enkelte medlemsstaters side34. Dog er 

energisektoren speciel i den forstand at mange andre sektorer er afhængige af den. Derfor er der 

behov for en vis regulering i form af en forsyningssikkerhed for at sikre at den øvrige økonomi 

kan fungere. Derfor kan det være svært at forestille sig en energisektor, som er fuldstændig 

liberaliseret. Selvom man fra EU´s side ønsker at liberalisere energisektoren er denne stadig 

domineret af nogle få store spillere. En gruppe på syv virksomheder ”the seven brothers” 

genererede således i 2006 over halvdelen af omsætningen i sektoren, på trods af at der på dette 

tidspunkt var over 16.000 virksomheder involveret i den europæiske energisektor35. 

Energisektoren ønskes ændret på tre forskellige områder36. Man ønsker en liberaliseret 

energisektor, som dog er underlagt forsyningspligt, og som er sit miljømæssige ansvar bevidst. 

For at sætte konkrete mål for sektorens miljømæssige forpligtelser har man fra EU´s side 

formuleret 20-20-20 målene for energisektoren. Disse mål er at man senest i 2020, dvs. ved 

udløbet af ETS tredje fase, skal have reduceret udslippet af drivhusgasser med 20 %. Senest i 
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2020 skal andelen af vedvarende energi ud af sektorens samlede produktion være øget til 20 %. 

Til sidst skal energiefficiensen øges med 20 % ift. basisåret 1990. En øget energiefficiens på 20 

% vil sige, at man ønsker at kunne producere 20 % mere energi ud fra det samme input som 

tidligere37. Det største område inden for energisektoren er produktionen af elektricitet. 

Værdikæden for el markedet kan opsplittes i fire dele. Først er der selve genereringen af 

elektriciteten. Dette kan ske på flere måder. Inden for EU bliver ca. 55 % af elektriciteten 

genereret ved afbrænding af kul, gas eller olie. Atomkraft har en andel på 30 %, mens vedvarende 

energi tegner sig for ca. 15 % af genereringen. Fordelingen er illustreret i figur 9. 

38 

Næste del er transmissionslinjerne, som anvendes til at flytte elektriciteten fra sted til sted, og 

består enten af højspændingsledninger, som enten er nedgravede i jorden, eller hænger mellem 

højspændingsmaster. Det tredje led er distributionslinjerne. Disse anvendes til at transportere 

elektriciteten ud til de endelige slutbrugere. Forskellen på transmissions og distributionsleddet er 

at transmissionslinjerne er i stand til at flytte større mængder af elektricitet, dvs. de kan klare en 

højere spænding, samt at de typisk transporterer elektriciteten over større distancer end 

distributionslinjerne. Det sidste led i værdikæden er retail og salgs leddet. Markedet for 

elektricitet kan opdeles i otte geografiske regioner. Der er tale om Nordeuropa, Østeuropa, 

Benelux landene, den Iberiske halvø Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien. Inden for 

hvert af disse områder er det muligt at handle med elektricitet på tværs af grænserne. Det skyldes 

at transmissionslinjerne inden for hver geografisk region har en kapacitet, der tillader at man 

                                                           
37

 Nielsen side 29. 
38

 http://www.eurofound.europa.eu/ side 4 

Figur 9 



34 

 

flytter elektriciteten, således at områder inden for en region godt kan forsynes fra andre områder 

inden for samme region39. Eksempelvis kan vi mellem de Nordeuropæiske lande forsyne 

hinanden med elektricitet alt efter hvem der har de mest gunstige forhold for produktion. Det er 

dog kun i begrænset omfang muligt at forsyne med elektricitet på tværs af de geografiske 

regioner, hvilket skyldes at transmissionskapaciteten er for lille mellem regionerne. Derfor vil der 

forekomme forskelle i priserne på elektricitet imellem de geografiske regioner. 
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Del 3: Prisdannelsen under ETS fase 2 

3.1: Introduktion 

Anden del af rapporten opstillede en model for hvordan prisdannelsen foregår under ETS. Denne 

model vil danne udgangspunkt for tredje del af rapporten, hvor prisdannelsen under ETS fase 2 

vil blive analyseret. Formålet er at redegøre for hvilke faktorer, der kan forklare prisdannelsen på 

Co2 kvoter. De forklarende faktorer kan deles op i lovgivningsmæssige faktorer og 

markedsfaktorer40. De lovmæssige faktorer bestemmer de overordnede rammer for kvotehandlen. 

Eksempelvis hvem der kan deltage i handlen, hvor mange kvoter, der er til rådighed i markedet 

osv. Markedsfaktorerne er de faktorer, som forklarer de daglige ændringer i kvoteprisen. Der kan 

eksempelvis være tale om prisforskelle på fossile brændstoffer, forholdene for produktion af 

energi, forventninger til fremtidigt energibehov osv. Først vil de lovmæssige faktorer blive 

beskrevet, for at forklare hvilke forhold markedet fungerer under i perioden 2008-2012. Hernæst 

vil der blive opstillet hypoteser omkring hvilke markedsfaktorer, der forklarer de daglige 

prisændringer. Disse faktorers evne til at forklare prisændringerne vil efterfølgende blive 

analyseret vha. lineær regression. Der vil ligeledes blive givet en introduktion til metoden lineær 

regressionsanalyse. Del 3 vil runde af med en gennemgang af prisdannelsen i perioden fra april 

2008 og frem til december 2009, og søge at give en forklaring på de væsentlige prisændringer ud 

fra de faktorer, som er blevet gennemgået. 

3.2: De lovmæssige faktorer. 

3.2.1: Det overordnede loft over EU´s emissioner:  

Perioden 2008-2012 falder sammen med den periode hvor EU er forpligtet som en samlet enhed 

af Kyoto aftalen. EU er forpligtet til at reducere det samlede udslip med 8 % ift. niveauet i 1990. 

Det overordnede loft over EU´s emissioner er derfor fastsat til 92 % af niveauet i 1990. Jo lavere 

dette udledningsloft bliver sat, jo færre kvoter vil de nationale allokeringsplaner være i stand til at 

allokere til de omfattede sektorer. Derfor vil den samlede mængde af mulig udledning i de 

omfattede sektorer falde. Dette vil øge det samlede reduktionsbehov inden for ETS, som det er 

vist i figur 3 ovenfor. En stigning i det samlede reduktionsbehov vil øge markedets marginale 

reduktionsomkostning, da denne antages at være tiltagende med mængden af reduktioner. En 

stigning i markedets marginale reduktionsomkostning vil som ovenfor forklaret medføre en 
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tilsvarende stigning i kvoteprisen. Det overordnede loft over EU´s emissioner fastsættes på COP 

møderne. Målet ligger fast for resten af perioden, og ventes derfor ikke at medføre yderligere 

udsving i den daglige pris, da informationen hele tiden har været til rådighed i markedet. 

Udledningsloftet har dog haft stor indflydelse på hvilket niveau kvoteprisen har, og fortsat vil  

ligge på i resten af perioden. 

3.2.2: De omfattede sektorer. 

Det er også politisk bestemt hvilke sektorer, der skal være omfattet af ETS. Dette har naturligvis 

også indflydelse på kvoteprisen, da de omfattede sektorer påvirker både markedets samlede 

reduktionspotentiale og base case scenariet for udledning. Samtidig bidrager de også til at 

fastsætte antallet af kvoter i markedet, da det gennem de nationale allokeringsplaner bliver 

bestemt hvor mange kvoter hvert medlemsland vil tildele hver sektor. I perioden 2008-2012 er 

det relativt let at opnå overblik over de omfattede sektorer, da det kun er energisektoren, og dele 

af industrisektoren, der er omfattet. Energi og industrisektoren er de to sektorer med størst 

udledning inden for EU jf. figur 1. Samtidig har begge sektorer et stort reduktionspotentiale. 

Dette er i form af alternative former for brændstoffer, muligheder for vedvarende energi, 

atomkraft, osv41. Det vurderes at over 40 % af verdens samlede reduktionspotentiale, med 

omkostninger under 40 euro pr. ton, ligger inden for netop disse sektorer42. Omfatningen af disse 

to sektorer har derfor sikret at ETS har så lave reduktionsomkostninger som det har været muligt. 

Derfor giver det ganske god mening at det netop er disse sektorer, der først er blevet omfattet af 

ETS, da det vil bidrage til at man får reduceret den samlede udledning på den billigst mulige 

måde.    

3.2.3: Banking af kvoter. 

Som det er nævnt ovenfor under første del er det muligt at gemme kvoter mellem fase 2 og fase 

3. Denne mulighed må også forventes at påvirke prisdannelsen. Under ETS fase 1 brød markedet 

sammen omkring udløbet af fase 1. Dette skyldtes, at der var for mange kvoter i markedet ift. den 

faktiske udledning, og udbuddet derfor oversteg efterspørgselen. Det skyldtes dog også at der 

ikke var mulighed for at tage ubrugte fase 1 kvoter med over til fase 2. Havde denne mulighed 

eksisteret, ville virksomhederne have øget deres efterspørgsel på kvoter. Man vidste på 

daværende tidspunkt godt, at der ville være færre kvoter til rådighed i markedet under fase 2, da 

                                                           
41

 Engkvist & Nauclér side 4 
42

 Engkvist & Nauclér side 41 



37 

 

kvoterne her bliver fordelt under hensyn til reduktionskravene stillet af Kyoto aftalen. Derfor 

forventedes der også en højere fremtidig kvotepris i fase 2. Givet forventningerne til den 

fremtidige pris, skaber muligheden for at gemme ubrugte kvoter mellem faserne således en 

underliggende grænse for hvor lav prisen kan blive i dag. Er den forventede fremtidige kvotepris 

således højere end prisen i dag plus tidsværdien af prisen i dag, vil prisen blive presset op indtil 

følgende forhold er opfyldt. 

%& = %( ∗ (1 + ))& 

3.2.4: Kreditloftet, og bedømmelsesprocessen af CDM projekter. 

I første del er det beskrevet hvordan Kyotoaftalens fleksible mekanismer gennem CDM projekter 

giver virksomheder adgang til at opnå udledningskreditter ved at gennemføre Co2 besparende 

projekter i andre lande. Dog er der loft over i hvor høj grad en virksomhed må anvende kreditter 

tilegnet fra projekter i udlandet som supplement til europæiske kvoter. Det skyldes, at man ikke 

ønsker den europæiske reduktionsindsats udvandet, hvilket formegentlig ville ske hvis 

virksomhederne fik adgang til frit at substituere kvoter ud med kreditter. I perioden 2008-2012 er 

kreditloftet fastsat således at en virksomhed ikke må finansiere mere end 10 % af sine samlede 

udledninger med kreditter43. Kreditter er som nævnt ovenfor typisk billigere end europæiske 

kvoter. Det skyldes selvfølgelig at reduktionspotentialet i de lande hvor CDM projekterne 

foretages typisk er væsentlig højere. Et hævet kreditloft vil betyde at de omfattede virksomheder 

vil begynde at anvende kreditter i højere grad. I bund og grund vil man begynde at skifte 

reduktioner her i Europa ud med reduktioner i værtslandene for projekterne. Strengheden af 

kravene i godkendelsesproceduren vil selvfølgelig også have indflydelse på incitamentet til at 

anvende kreditter frem for kvoter. Jo strengere kravene er til godkendelsen, jo højere bliver 

usikkerheden omkring hvorvidt et projekt vil blive godkendt.  

3.3: Markedsfaktorer. 

Dette afsnit vil beskrive markedsfaktorerne. Her er der tale om de faktorer, som påvirker den 

daglige kvotepris, og som ikke er politisk fastsatte. Der vil blive set på aktiviteten i 

energisektoren, prisforskellen mellem kul og gas, og til sidst på vejrmæssige faktorer som 

forklarende variable.  Det har ikke været muligt at finde undersøgelser af energisektorens og 

råstofprisernes indflydelse på kvoteprisen. Derfor vil disse faktorers sammenhæng med 
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kvoteprisen blive analyseret gennem lineær regression. Hvad angår de vejrmæssige faktorer 

foreligger der i forvejen en grundig kvantitativ undersøgelse af de vejrmæssige variables 

sammenhæng med kvoteprisen. 

3.3.1: Lineær regressionsanalyse.  

3.3.1.1: Selve metoden 

Helt konkret omhandler lineær regressionsanalyse en variabels afhængighed af andre variable. 

Man taler om den forklarede (Y) og den forklarende (X) variabel. Formålet med 

regressionsanalysen er at opnå klarhed over hvordan ændringer i X påvirker værdien af Y. 

Regressionsanalysen tager udgangspunkt i parvise observationsværdier af Y og X. Dette kan 

lettest illustreres ved et scatter plot som vist nedenfor i figur 10.a. Selvom der sagtens kan 

forekomme forskellige værdier af Y ved den samme observation af X viser scatter plottet, at der 

er en tendens til at værdien af Y stiger i takt med at værdien af X stiger. Regressionsanalysen 

antager, at der eksisterer en lineær sammenhæng mellem gennemsnittet af de observerede værdier 

af Y ved givne værdier af X, og den forklarende variabel X. Denne lineære sammenhæng kaldes 

fremover populationsregressionslinjen. Populationsregressionslinjen forbinder gennemsnittene af 

Y værdierne ved forskellige observationer af X, som vist nedenfor i figur 10.b. Den generelle 

ligning for populationsregressionsligningen ser ud som følger. 

*� = +( + +, ∗ -� + . 

Her udtrykker Y værdien den forklarede variabel ved en given værdi af X. +( er linjens skæring 

med Y aksen, og udtrykker den forventede værdi af Y hvis X er 0, +, er hældningen på linjen, og 

ε udtrykker den indflydelse som alle andre variable end X har på Y. Rent grafisk udtrykkes ε af 

den vertikale afstand fra populationsregressionslinjen til den faktisk observerede værdi af Y i 

scatterplottet. Populationsregressionslinjen skal placeres således at summen af ε værdierne 

minimeres. For en given observation af Y kan ε beregnes som . = * − (+( + +, ∗ -). For at 

placere populationsregressionslinjen, beregnes denne værdi for hver observation af Y, og opløftes 

i anden, hvorefter der summeres over alle disse. På denne måde opnås værdien Sum of Squarred 

Errors (SSE) 

//0 = 1(*� − (+( + +, ∗ -�)")
�

�2,
 



39 

 

Man finder herefter værdierne af +( og +, ved at minimere SSE mht. disse to størrelser. Herefter 

har man formlen for populationsregressionslinjen. Dvs. den linje, som givet en værdi af X giver 

det bedste estimat for den forventede værdi af Y44.  

3.3.1.2: Er der en signifikant sammenhæng? 

For at teste om der er tale om en signifikant sammenhæng mellem X og Y opstilles først 0 

hypotesen: Ho: +, = 0, som siger at hældningen på populationsregressionslinjen ikke er 

forskellig fra 0, dvs. at der ikke er sammenhæng mellem X og Y. Den fundne 

populationsregressionslinje er kun en af mange mulige. Hvis man havde haft andre observationer 

end dem, som er repræsenteret i datasættet, ville man komme frem til en anden hældning på 

populationsregressionslinjen. Populationen af alle de mulige værdier af +, følger en 

normalfordeling med den sande værdi af +, som gennemsnit. Derfor anvendes t-testen for at teste 

om den fundne hældning (+,) er signifikant forskellig fra 0. T værdien angiver antallet af 

standardafvigelser, som den observerede værdi ligger fra 0 under t-kurven, dvs. ligesom z-

værdien under en normalfordelingskurve. Jo flere standardafvigelser den observerede værdi 

ligger fra 0, jo større er sandsynligheden for at den observerede værdi er signifikant forskellig fra 

0. Ved opslag i en t fordelingstabel kan man finde antallet af standardafvigelser, der kræves 

mellem 0 og den observerede værdi for at opnå et givent signifikansniveau. Hvis den udregnede 

t-værdi er lig med eller større end det tal, der bliver fundet i tabellen er hældningen signifikant på 

det givne niveau. Det valgte signifikansniveau viser arealet under den ene hale af t-kurven, som 

illustreret i figur 10.d. Intuitivt set kan man sige at jo længere dette areal ligger fra værdien 0, jo 

mindre er sandsynligheden for at en tilfældig observation vil ligge der såfremt den sande 

hældning er 0. Derfor kan man være mere sikker på at observationen er signifikant forskellig fra 

0 jo mindre arealet er. Derfor er det bedst at kunne afvise 0 hypotesen på så højt et 

signifikansniveau som muligt45. Sikkerheden af testen stiger selvfølgelig med antallet af 

observationer, der indgår i beregningen. Man taler om antallet af frihedsgrader, som er antallet af 

observationer i datasættet minus 2. Jo højere antallet af frihedsgrader er, jo lavere t værdi kræves 

der for at opnå et givent signifikansniveau. 
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Det er ligeledes vigtigt at se på modellens evne til at forklare den variation, der forekommer i 

dataene. Til dette formål ses der på )". Hvis man forestiller sig at man vil forecaste Y uden nogen 

forklarende variabel X, vil det bedste bud på Y være den gennemsnitlige værdi af 

observationerne. Hvis man til gengæld anvender X som forklarende variabel vil det bedste bud på 

Y være populationsregressionslinjen. Den totale variation fra gennemsnittet kan udtrykkes ved: 

3(4� − 4)", hvor 4 er den gennemsnitlige værdi af Y, dvs. summen af kvadraterne på 

afvigelserne fra 4. Afstanden fra populationsregressionslinjen til 4� kaldes den ikke forklarede 

variation. Den totale ikke forklarede variation bestemmes som 3(4� − 45)", hvor 45 udtrykker den 

værdi som populationsregressionslinjen giver ved den givne værdi af X. Herefter kan den 

forklarede variation findes ved at trække den ikke forklarede variation fra den totale variation. 

Dvs.  

67)89:);< =:)>:<>7? =  1(4� − 4)" − 1(4� − 45)" 

Figur 10 
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Til sidst kan )" findes ved at dividere den forklarede variation med den totale variation. Der 

opnås hermed en ratio for hvor meget af den totale variation, som populationsregressionslinjen 

kan forklare.  

3.3.1.3: Antagelser om residualleddet. 

For at teste holdbarheden af modellen er man nødt til at gøre visse antagelser omkring 

residualleddet ε. Ved hver værdi af X er der en population af residualled, som viser effekten af 

alle andre faktorer end X. Der gøres fire antagelser omkring disse populationer af residualled. 

Den første antagelse er at populationen af residualled ved en hvilken som helst værdi af X vil 

være normalfordelt omkring den forventede Y værdi. Dette vises også i figur 10.b. Denne 

antagelse om normalfordeling leder frem til den næste antagelse, som siger at den forventede 

værdi af ε er 0. Den tredje antagelse omkring residualleddene er at standardafvigelsen i 

fordelingen af disse er kontant ved forskellige værdier af X. Rent grafisk betyder dette at 

spredningen af punkterne ligger som vist i figur 9.a. Ved forskellig standardafvigelse ved 

forskellige værdier af X ville punkterne eksempelvis ligge som vist i figur 9.c. Den sidste 

antagelse omkring residualerne er, at der er uafhængighed mellem disse. Det vil sige at der ikke 

er tale om hverken positiv eller negativ autokorrelation mellem residualerne. Ved positiv 

autokorrelation forstås at positive residualer typisk følges af nye positive residualer, mens 

negative følges af negative. Ved negativ autokorrelation forstås at positive residualer følges af 

negative og omvendt. Antagelsen siger således at der ikke må være noget mønster i residualernes 

værdi over tid. 

3.3.1.4: Test af regressionsantagelserne: 

Ovenfor er beskrevet hvilke antagelser, der gøres om fejlleddet for at regressionsmodellen kan 

være brugbar. I dette afsnit vil det blive forklaret hvordan man kan teste om antagelserne også 

holder i virkeligheden. I beskrivelsen af hypoteserne nedenfor vil det ligeledes være nødvendigt 

at teste om antagelserne omkring residualerne holder i praksis. For at teste antagelsen omkring 

konstant varians skal der konstrueres residualplots. Dvs. at værdierne af residualerne plottes imod 

den tilsvarende X værdi. Hvis residualerne har forskellig spredning ift. forskellige værdier af X 

kan det tyde på at forskellige værdier af den forklarende variabel medfører forskellige 

spredninger af de observerede værdier. Derfor vil man ikke kunne regne med at residualernes 

beregnede standardafvigelse vil gøre sig gældende ved alle værdier af X. Antagelsen omkring at 

residualerne er normalfordelte kan testes ved at plotte værdien af alle residualerne i et histogram. 
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Fordelingen bør vise noget, der minder om en normalfordelingskurve med gennemsnittet 0. 

Antagelsen omkring uafhængighed mellem fejlleddene bliver oftest brudt når der er tale om 

tidsseriedata. Data i denne rapport vil primært være tidsseriedata, dvs. informationer om den 

samme variabel indsamlet på forskellige tidspunkter, og det vil derfor være relevant at teste for 

autokorrelation mellem residualerne. Man kan igen se på residualplotsene for at afgøre om der er 

tale om autokorrelation. Hvis residualerne ligger på en kurve over tid er det et tegn på at der er 

tale om positiv autokorrelation. Hvis de derimod skiftevis er positive og negative kan der være 

tale om negativ autokorrelation. For at man kan tale om uafhængige residualer skal de ligge 

tilfældigt fordelt over tid.  

3.3.2: Dataafsnit. 

Dette afsnit vil præsentere de data, som anvendes i de lineære regressionsanalyser nedenfor. Der 

vil blive redegjort for hvilke data der er tale om, hvordan disse er indsamlet, og hvilke problemer 

der har været mht. fremskaffelsen af disse data. 

3.3.2.1: Co2 kvotepriser. 

Målet med regressionsanalyserne nedenfor er at klarlægge hvordan de givne markedsfaktorer 

påvirker Co2 kvoteprisen. Som sample periode anvendes perioden fra d. 1 april 2008 til d. 21 

december 2009. Dvs. alle de tilgængelige datoer fra ETS fase 2 i skrivende stund. Priserne fra 

fase 1 anvendes ikke. Det skyldes, at de overordnede rammer som forklaret ovenfor var vidt 

forskellige mellem fase 1 og 2. Eksempelvis var der ikke mulighed for at overføre kvoter mellem 

fase 1 og 2, hvilket i høj grad influerede på prisen under fase 1. Samtidig var udbuddet af kvoter 

så stort at der ikke var tale om egentlig knaphed på kvoter. Co2 kvoterne handles på forskellige 

energibørser inden for EU, og der er derfor brugt et gennemsnit af de daglige priser fra tre af 

disse børser som et estimat for den daglige kvotepris. De tre anvendte børser er EEX, Bluenext 

og Nordpool. Priserne på de forskellige børser kan naturligvis ikke afvige væsentligt fra 

hinanden, da dette vil resultere i mulighed for arbitrage. Nedenstående figur 11 viser da også at 

dette er tilfældet. Her er indsat de daglige spotpriser for hele analyseperioden, og det er let at se at 

priserne følger hinanden. Priserne fra EEX46 og Bluenext47 er fundet på de respektive 

hjemmesider, mens priserne fra Nordpool er blevet tilsendt på forespørgsel48. De tilsendte priser 
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fremgår af bilag 1. I nogle få tilfælde har der manglet priser på enkelte datoer. Dette er løst vha. 

lineær interpolation mellem den foregående og efterfølgende dato.  

 

 

3.3.2.2: Aktieindeks som forklarende variabel. 

Den første forklarende variabel for Co2 kvoteprisen vil være et aktieindeks bestående af fem af 

Europas største energiselskaber. Der er tale om det spanske selskab Iberdrola, det italienske 

ENEL, det engelske EDF, det tyske RWE, og det franske GDF SUEZ. Det ville have været 

interessant også at inddrage det svenske Vattenfall, da indekset her ville indeholde repræsentanter 

fra flere af det europæiske energimarkeds regioner. Vattenfall er dog ikke børsnoteret, og det har 

derfor ikke været muligt at finde de nødvendige data. Indekset beregnes vha. følgende formel.  

@?�;8A=B)�>& = @?�;8A=B)�>&�, ∗ 3 :C8:A<�& ∗ D:)8;�A=B)�>�&$�2,
3 D:)8;�A=B)�>�&$�2,

 

Hvor >?�;8A=æ)�>&�, er udtryk for indeksets værdi på dagen før dag t. Analyseperioden starter 

som ovenfor nævnt d 1. april 2008. Indeksværdien sættes på denne dag til 100. Som mål for 

virksomhed i´s afkast på tidspunkt t anvendes serien total index return, som er fundet i 

datastream. Denne serie tager højde for eventuelle dividendebetalinger i perioden. Dette gøres 

ved at antage at alle dividender bliver geninvesteret i virksomheden. På den måde kommer 
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dividendebetalinger ikke til at influere på afkastet. Total index return for tidspunkt i beregnes 

vha. formlen.  

 E@& = E@&�, ∗ %@&
%@&�,

∗ F1 + G*&
100 ∗ 1

HI 49 

Hvor E@&�, er udtryk for indeksets værdi dagen før, %@& er aktiekursen på dag t, G*& er aktiens 

dividend yield, og N er antallet af handelsdage på et år. Virksomhedernes markedsværdier er 

ligeledes fundet på datastream. Her er der tale om serien Market value capital. Her beregnes 

markedsværdien som den daglige aktiekurs ganget med antallet af udestående aktier. Antallet af 

udestående aktier reguleres hver gang der sker udstedelse af nye aktier, eller gamle aktier 

destrueres. Beregningen af aktieindekset og dets sammenhæng med kvoteprisen fremgår af bilag 

1.  

3.3.2.3: Fuel switching som forklarende faktor for kvoteprisen. 

Den anden forklarende variabel, der vil blive analyseret kvantitativt er det såkaldte fuel switch. 

Ved fuel switching forstås at energiproducenterne har mulighed for at substituere mellem 

forskellige fossile brændstoffer i produktionen af energi. Prisforskellen mellem kul og gas kan 

have indflydelse på kvoteprisen, som det er forklaret nedenfor i afsnit 3.3.4.1. For at gøre kul og 

gasprisene sammenlignelige omregnes begge disse til Euro pr. Mwh. Som estimat for gasprisen 

er anvendt NBP serien (Natural balance point). Ved udlevering er denne serie opgjort i pence per 

therm. For at omregne denne serie til euro pr. mwh omregnes den først til pund pr. therm. 

Herefter omregnes der til euro pr. therm. Omregningskursen er ligeledes tilsendt fra vejleder. Til 

sidst omregnes der til euro pr. mwh ved at gange med konstanten 34,1214250. Som mål for 

kulprisen er anvendt de historiske priser fra EEX51. Disse er opgivet i euro pr. ton. På EEX 

opgives der ikke spotpriser på kul, men kun futures priser. Dog har de korteste futures løbetider 

på under en måned. Da løbetiderne på disse kontrakter er meget korte, vurderes det, at priserne 

må ligge meget tæt på spotpriserne. Som det er beskrevet under fejlkilder har det været svært at 

vurdere hvor mange mwh, der går på et ton kul. Det bedste bud der har kunnet findes er at et ton 

kul giver fire mwh52. Derfor er kulpriserne pr. ton divideret med fire for at finde kulpriserne i 

                                                           
49

 Datastream 
50

 NBP serie, og omregningskurser er tilsendt af vejleder. 
51

 www.eex.com  
52

 http://www.klimadebat.dk/forum/vandbaserede-oerkensolfangere-d20-e495-s20.php 
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euro pr. mwh. Herefter er gasprisen trukket fra kulprisen for at finde den endelige daglige 

prisforskel. Beregningerne fremgår af bilag 2. 

3.3.3: Kvoteprisens sammenhæng med aktiviteten i energisektoren. 

3.3.3.1: Præsentation af model 

Som det er gennemgået ovenfor er energisektoren den sektor, som står for den største Co2 

udledning inden for EU. Flere af de andre sektorer, som står for en stor del af den europæiske 

udledning, er ikke omfattet af ETS. Energisektoren står derfor for en meget stor andel af den 

udledning, som er omfattet af ETS i perioden 2008-2012. Det er derfor nærliggende at forklare 

prisdannelsen ud fra den forventede aktivitet inden for energisektoren, da en øget aktivitet vil øge 

reduktionsbehovet jf. figur 3, hvilket vil øge efterspørgselen på kvoter, og dermed også prisen. 

Som et mål for aktiviteten inden for sektoren anvendes et aktieindeks bestående af fem af de 

største europæiske energiselskaber. Aktiekursen afspejler den forventede fremtidige indtjening i 

selskaberne. Den forventede fremtidige indtjening må ventes at stige med aktiviteten i 

selskaberne. Aktiekursen må derfor ses som en indikator for den forventede fremtidige aktivitet i 

hvert af selskaberne. Da aktiekursen både er en funktion af den forventede indtjening i 

indeværende år, men også i senere år vil den både være i stand til at forklare den del af 

efterspørgselen, som sker med henblik på udledning i indeværende år, og den efterspørgsel, der 

sker med henblik på udledning på senere tidspunkter. Det skyldes at en forventet høj fremtidig 

aktivitet bør få kvoteprisen til at stige, da virksomhederne vil øge efterspørgselen på kvoter i dag, 

til senere brug. I følgende regressionsanalyse er aktieindekset, som er beregnet ovenfor i afsnit 

3.3.2.2 anvendt som forklarende variabel for kvoteprisen. Inputdataene og beregningerne fremgår 

af bilag 1. Nedenstående scatterplot i figur 12 viser at der er en ganske pæn sammenhæng mellem 

aktieindekset og kvoteprisen. 
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Det fremgår af regressionsoutputtet i bilag 1 at ligningen for populationsregressionslinjen bliver 

* = −2,8227 + 0,2788 ∗ - + . 

Hvor Y er den forventede kvotepris, X er værdien af aktieindekset, og ε repræsenterer den effekt 

som alle andre faktorer end den forventede aktivitet i energisektoren har på kvoteprisen. Hvis 

aktieindekset eksempelvis har en værdi på 78, vil den forventede kvotepris være  

−2,8227 + 78 ∗ 0,2788 = 18,92 

Herudover opsummerer tabellen nedenfor regressionens yderligere resultater.  

Antal observationer Standardafvigelse T-stat hældning P-value E" 

440 2,2106 46,9 1,1649E-172 0,8342 

 

 3.3.3.2: Test af model.  

Som det fremgår af afsnit 3.3.1.4 ovenfor skal modellen testes for at sikre, at der foreligger en 

signifikant sammenhæng mellem aktieindekset og kvoteprisen. Først opstilles 0 hypotesen, som 

siger at der ikke findes en signifikant sammenhæng mellem aktieindeks og kvotepris. Dvs. 

J(K +, = 0. T værdien på hældningen er på 46,9. For at 0 hypotesen vil kunne afvises på et 99,5 

% signifikans niveau kræves det at t værdien er højere end 2,617 når man som her har over 100 
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frihedsgrader53. Dette må i høj grad siges at være opfyldt, og det kan derfor siges med meget stor 

sikkerhed at der er en signifikant sammenhæng mellem aktieindekset og kvoteprisen. Modellen 

har også en ganske høj forklaringsgrad. Denne viser at modellen forklarer over 80 % af 

residualernes variation fra den gennemsnitlige værdi af kvoteprisen. Derfor vil modellens estimat 

af kvoteprisen oftest ligge ganske tæt på den faktisk observerede værdi.  

3.3.3.3: Test af regressionsmodellens antagelser.  

Ovenfor i afsnit 3.3.1.2 blev det vist at regressionsmodellen er underlagt fire antagelser omkring 

residualleddet, og det blev vist hvordan det kan testes om disse antagelser holder i praksis. I dette 

afsnit vil de fire antagelser blive testet. Til at starte med konstrueres de nødvendige scatterplots. 

Konstruktionen af disse fremgår af bilag 1. Først testes der for antagelsen om konstant varians.  I 

nedenstående figur 13 er residualværdierne plottet imod aktieindekset.  

 

 

Plottet giver ikke grund til at anfægte antagelsen om konstant varians. Punkterne ligger for 

størstedelens vedkommende i en nogenlunde ens afstand fra populationsregressionslinjen. Der er 

således ikke tegn på at de faktiske kvoteprisers afvigelse fra de forudsagte skulle blive større eller 

mindre ved ekstreme værdier af aktieindekset. Derfor må antagelsen omkring konstant varians 

siges at være opfyldt. Den næste antagelse er at residualernes værdier er normalfordelte. Dette 

kan testes ved at sætte residualernes værdier i et histogram. Hvis antagelsen holder, bør man 

observere et histogram, der nogenlunde afspejler en normalfordeling, dvs. hvor de fleste af 
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residualernes værdier ligger tæt på 0, og de resterende fordeler sig nogenlunde ligeligt på hver 

side af 0.  

 

 

Histogrammet viser at residualerne ligger ganske tæt op af en normalfordeling. De fleste 

observationers afvigelse fra den forudsagte værdi ligger i intervallerne omkring 0. Derfor må 

antagelsen om normalfordelte residualled også siges at være opfyldt. Histogrammet tester 

samtidig den tredje af antagelserne, nemlig at den forventede værdi af et givet residual vil være 0. 

Denne antagelse må være opfyldt så længe at antagelsen omkring normalfordelingen af 

residualerne også er opfyldt. Den sidste antagelse, der skal testes er antagelsen omkring at 

residualerne ikke er autokorrelerede over tid. Det er nødvendigt at teste denne antagelse, da der er 

tale om en tidsserieanalyse. I scatterplottet i figur 15 nedenfor er residualerne plottet imod det 

tidspunkt hvor de er observeret. Hvis antagelsen omkring at der ikke findes autokorrelation er 

opfyldt bør man observere at residualerne fordeler sig nogenlunde tilfældigt over tid. 
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Denne antagelse kan dog ikke siges at være opfyldt. Ud fra ovenstående scatterplot er det ganske 

tydeligt at residualerne følger et mønster. Således følges positive residualer typisk af positive, og 

negative af negative.  

3.3.3.4: Model konklusion. 

Hældningen på populationsregressionslinjen opfylder kravet til et 99,5 % signifikans niveau. Det 

er derfor meget sikkert at sige at der er en sammenhæng mellem nuværende og fremtidig aktivitet 

i energisektoren målt ved aktieindekset, og Co2 kvoteprisen. Samtidig har modellen en meget høj 

forklaringsgrad, hvilket indikerer lave værdier af ε. Dvs. at de priser som modellen forudser ud 

fra aktieindekset ofte vil ligge meget tæt på de faktisk observerede. Modellen opfylder de fleste 

af de antagelser, der gøres omkring residualleddene. Antagelsen omkring at residualleddene ikke 

er autokorrelerede kan dog ikke siges at være opfyldt.  Det kan være et tegn på effekten fra andre 

forklarende variable end aktiviteten i energisektoren. Disse variable vil formegentlig påvirke 

prisen i opadgående retning i visse perioder, og nedadgående retning i andre perioder. Kan disse 

andre forklarende faktorer findes og kvantificeres kan man opnå en bedre model ved at inddrage 

disse faktorer i en multipel regressionsmodel.  
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3.3.4: Kvoteprisens sammenhæng med forskellen på kul og gaspriser. 

3.3.4.1: Præsentation af model 

I foregående underafsnit blev det konstateret at aktiviteten inden for den europæiske energisektor, 

både nuværende og fremtidig, kan forklare en stor del af prisdannelsen på Co2 kvoter. Dog måtte 

det konstateres at andre faktorer med indflydelse på prisen får prisen til skiftevis i perioder at 

ligge over og under den værdi som modellen forudsiger, hvis man kun forklarer prisen ud fra 

aktiviteten i energisektoren. Dette afsnit vil undersøge en af de mulige faktorer, som kan tænkes 

at være årsag til den observerede autokorrelation. Der vil blive taget udgangspunkt i 

prisforskellen mellem kul og gas. Flere studier af kvoteprisen ser prisforskellen på disse to 

brændstoffer som en vigtig driver for kvoteprisen54. Afbrænding af fossile brændstoffer er den 

vigtigste energikilde inden for den europæiske energisektor, hvilket også er vist i figur 9. Kul og 

gas er de to mest anvendte fossile brændstoffer. Hvilket af de to brændstoffer, der foretrækkes 

anvendt i en given periode afhænger selvfølgelig af prisen på disse. Hvis man ser en relativt høj 

pris på kul vil energiproducenterne alt andet lige foretrække at anvende gas frem for kul og 

omvendt55. Ved energiproduktion med kul udledes der ca. dobbelt så meget Co2 pr. produceret 

enhed energi som der gør ved produktion med gas56. Dette vil naturligvis betyde at 

efterspørgselen på kvoter vil stige i perioder med relativt billige kulpriser, og omvendt ved 

relativt høje kulpriser. Ligesom før vil de kvotepriser, som blev beregnet i afsnit 3.3.2.1 ovenfor 

blive anvendt som forklaret variabel, mens den serie af prisforskelle på kul og gas, som blev 

beregnet i afsnit 3.3.2.3, vil blive benyttet som forklarende variabel. Forskellen er beregnet ved at 

gasprisen er trukket fra kulprisen. Dvs. at jo højere forskellen er, jo dyrere vil kul være ift. gas. 

Derfor bør man observere en negativ sammenhæng mellem størrelsen af forskellen på kul og gas 

priserne, og prisen på en Co2 kvote. Denne forklarende faktor er ikke lige så fremadskuende som 

det ovenfor anvendte aktieindeks. Prisforskellen på de to brændstoffer forklarer således kun den 

del af prisdannelsen, som skyldes efterspørgsel på kvoter til brug i indeværende år. I 

nedenstående figur 16 er prisforskellen på kul og gas plottet imod værdien af kvoterne.  
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Det fremgår af regressionsoutputtet i bilag 2 at ligningen for populationsregressionslinjen bliver 

* = 15,3805 + 0,4558 ∗ - + . 

Hvor Y er den forventede værdi af kvoteprisen, X er prisforskellen mellem kul og gas, og ε er 

indflydelsen fra alle andre faktorer end prisforskellen mellem kul og gas. Herudover er 

regressionens yderligere resultater opsummeret i tabellen nedenfor. 

Antal observationer Standardafvigelse T-stat hældning P-værdi E" 

401 4,908 10,4116 1,28E-22 0,2116 

 

3.3.4.2: Test af model.  

Ligningen for populationsregressionslinjen viser i modsætning til forventningerne at der er en 

positiv sammenhæng mellem forskellen på kul og gasprisen og Co2 kvoteprisen. Først opstilles 0 

hypotesen, som siger at der ikke findes en signifikant sammenhæng mellem prisforskellen på kul 

og gas, og Co2 kvoteprisen. Dvs. J(K +, = 0. For at kunne afvise denne hypotese på et 99,5 % 

signifikansniveau, skal t værdien igen være større end 2,617, da datasættet indeholder over 120 

observationer. Dette er opfyldt, og den positive sammenhæng er derfor signifikant på et 99,5 % 

signifikansniveau. Modellens forklaringsgrad er dog kun på 22,47 %. Dette betyder at det kun er 

0

5

10

15

20

25

30

35

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Prisforskel vs. kvotepriser

Figur 16 



52 

 

22,47 % af variationen i priserne, der forklares af prisforskellen mellem kul og gas. Dette er et 

tegn på at der er andre forklarende faktorer, som har en væsentlig større indflydelse.  

3.3.4.3: Test af residualledets antagelser.  

For at teste om antagelserne til residualledene holder konstrueres først de nødvendige 

scatterplots. Konstruktionen af disse fremgår af bilag 2. For at teste antagelsen omkring konstant 

varians er prisforskellen i nedenstående plot sat op imod værdien af residualerne. 

 

 

Det ses ganske tydeligt af plottet, at modellen ikke lever op til antagelsen om konstant varians 

ved forskellige værdier af prisforskellen. Ved de observationer hvor kulprisen har været 

væsentlig højere end gasprisen har standardafvigelsen været mindre end de tilfælde hvor 

forskellen på priserne har været mindre. Modellen opfylder derfor ikke antagelsen om konstant 

standardafvigelse ved forskellige niveauer af den forklarende variabel. Derfor vil det være 

forbundet med problemer at anvende modellen til forecasting af kvoteprisen, da den forventede 

afvigelse fra populationsregressionslinjens forecast vil afhænge af størrelsen af forskellen på kul 

og gasprisen. Hernæst testes der for antagelsen omkring normalfordelte residualled. Dette gøres 

vha. figur 18 nedenfor, hvor residualernes frekvens er illustreret i et histogram. Hvis antagelsen 

omkring normalfordeling af residualleddene holder, bør man i histogrammet se at de fleste af 

residualerne ligger i intervallerne omkring 0, mens det vil være sjældent at se residualer, der 

ligger langt fra 0. Histogrammet viser tydeligvis at antagelsen ikke er opfyldt. Der er en 
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overrepræsentation af negative residualer, hvilket vil sige at der er væsentlig flere af de faktiske 

observationsværdier, der ligger under populationsregressionlinjen end over. Det vil selvfølgelig 

også give anledning til problemer hvis modellen anvendes til forecasting af kvoteprisen, da den 

forventede værdi af residualet ikke vil være 0. 

 

 

Den sidste antagelse, der skal testes for er autokorrelation, dvs. om residualværdierne følger et 

mønster over tid. For at teste om resiualleddene er autokorrellerede plottes disse imod det 

tidspunkt hvor de er observeret. Dette er vist i figur 19 nedenfor. Der er ganske tydelige tegn på 

autokorrelation. Dette vil ligeledes give problemer ved anvendelse af modellen til forecasting, 

som forklaret ovenfor.  
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3.3.4.4: Model konklusion. 

Modellen kommer ganske overraskende frem til det modsatte resultat af det forventede. 

Sammenhængen er tilmed signifikant, hvilket virker mærkværdigt ift. den forklaring, som 

litteraturen tidligere har givet på sammenhængen mellem fuel switching og kvotepriserne. Man 

må her bide mærke i at de tidligere studier, der er foretaget af kvoteprisens sammenhæng med 

fuel switching er blevet udarbejdet med data fra ETS fase 157. Siden dengang er der kommet flere 

forklarende faktorer til, som også har effekt på kvoteprisen. Dette kan tjene som forklaring på at 

fuel switching ikke længere har den samme indflydelse på kvoteprisen som tidligere. Det 

forklarer dog ikke hvorfor sammenhængen mellem fuel switching og kvoteprisen er den modsatte 

af hvad man observerede under ETS fase 1. Hypotesen omkring at fuel switching skal kunne 

forklare prisdannelsen på kvoter forudsætter alt andet lige, at prisen på kul må være negativt 

korreleret med prisen på kvoter. I bilag 2 er det vist at dette ikke er tilfældet for ETS fase 2. En 

mulig forklaring på den positive korrelation kan være økonomiens generelle tilstand. Hypotesen 

omkring at fuel switchet forklarer kvoteprisen forudsætter en uændret efterspørgsel på energi i 

perioden. En faldende efterspørgsel på energi vil naturligvis medføre en faldende efterspørgsel på 

udledning, hvilket vil få kvoteprisen til at falde. En faldende efterspørgsel på energi, vil ligeledes 

få efterspørgselen og prisen på kul til at falde. Dette vil skabe den positive korrelation imellem 

kul og kvoteprisen. Således vil en faldende kulpris ikke øge efterspørgselen på kul, og dermed 

Co2 udledningen, som hypotesen ellers forudsætter. En mulig forklaring på den observerede 
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sammenhæng kan derfor være at de observerede priser på kul og kvoter ganske enkelt ikke er 

repræsentative for en normal efterspørgsel på kul og kvoter. 

3.3.3.1: Vejret som faktor. 

En af de faktorer, som kan tænkes at påvirke kvoteprisen på kortere sigt er forskellige 

vejrvariable. Temperaturen kan have den effekt at produktionen af energi vil stige, idet der vil 

blive efterspurgt en større mængde energi til opvarmning ved lave temperaturer. Omvendt kan 

meget høje temperaturer tænkes at medføre et stigende behov for energi til afkøling. En anden 

vejrvariabel er vindfaktoren. I tider med meget vind vil der være bedre forhold for produktion af 

vindenergi. Det vil medføre at energisektoren vil kunne omlægge en del af produktionen til 

energi, som er Co2 neutral, og dermed vil kunne reducere udslippet af Co2. Det samme gør sig 

gældende med mængden af regnvand, som øger muligheden for produktion af Co2 neutral hydro 

energi. Den eneste tilgængelige undersøgelse, som har forelagt af vejrets indflydelse på 

kvoteprisen har kun anvendt data fra ETS fase 1. Det er derfor svært at sige om effekten er den 

samme i fase 2, hvor de overordnede rammer for handelssystemet har ændret sig. Undersøgelsen 

er foretaget i Tyskland, og indeholder data fra 44 vejrstationer spredt ud over hele landet. 

Undersøgelsen gør dog også brug af andre forklarende faktorer, såsom prisen på gas, prisen på 

elektricitet, og prisforskellen mellem kul og gas58. Der opstilles først en multipel 

regressionsmodel, som forklarer afkastene på kvoteprisen ud fra de variable, som ikke er 

vejrrelaterede. Denne model opnår en samlet forklaringsgrad på 43,99 %. Når vejrvariablene 

inkluderes i modellen opnås der en forklaringsgrad på 49,92 %. De undersøgte vejrvariable er 

regnfald og temperatur. Der er således set bort fra vindforhold. Konklusionen er at det kun er de 

mest ekstreme temperaturer, der påvirker kvoteprisen, og at regnfaldet ikke har nogen 

betydning59. Der kunne kun måles en signifikant ændring i kvoteprisen ved temperaturer, der var 

blandt de 20 % højeste eller de 20 % laveste. I denne sammenhæng skal det dog nævnes, at det i 

analyseperioden kun var en ganske lille del af Tysklands samlede energiforbrug, som kom fra 

vedvarende energi60. Derfor er det ganske naturligt at forholdene for produktion af vedvarende 

energi ikke har nogen stor effekt på kvoteprisen. I den resterende del af EU udgør vedvarende 

energi omkring 14 % af den samlede produktion, hvilket også er vist i figur 9. Derfor må 

forholdene for produktion af vedvarende energi påvirke produktionen af energi i højere grad hvis 
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man ser på hele EU under et. Der er også andre vejrmæssige forhold, som kan tænkes at påvirke 

kvoteprisen. Antallet af solskinstimer kan have indflydelse, da de påvirker muligheden for at 

producere solenergi. Regnfald må dog alligevel ses som den vigtigste af vejrvariablene. På 

europæisk plan udgør hydroenergi 22,2 % af den vedvarende energi, mens vindenergi og 

solenergi kun står for hhv. 5,5 % og 0,7 % 61. 

3.4: Overblik over prisudviklingen i perioden. 

Dette afsnit vil med udgangspunkt i figur 11, som viser prisudviklingen i perioden 1. april. 2008 

til 21. december 2009, søge at give en forklaring på prisdannelsen i denne periode. Dette vil blive 

gjort ud fra modellen, som er opstillet i anden del af rapporten, og de forklarende faktorer, som er 

blevet gennemgået. Kvoteprisen topper d. 1 juli 2008 med 28,92 euro. Herefter falder prisen frem 

til december 2008. Størstedelen af dette fald kan tilskrives den finansielle krise62. Den lavere 

industriproduktion medførte at behovet for udledning faldt kraftigt inden for industrisektoren. 

Samtidig efterspurgte industrisektoren heller ikke samme mængde energi, og behovet for 

udledning faldt derfor også inden for energisektoren. Dette medførte naturligvis et faldende 

reduktionsbehov, hvilket har betydet at markedets efterspørgselskurve vil være skiftet imod 

venstre, da virksomhederne vil have efterspurgt en lavere mængde til en given pris. Denne effekt 

kan forklare det store fald i kvoteprisen frem til februar 2009. I slutningen af 2008 begyndte der 

at indtræffe begivenheder, som kortvarigt var med til at vende udviklingen i kvoteprisen. I 

december 2008 blev der afholdt COP 14 møde i Poznan i Polen. Det var på dette møde, at EU´s 

fremtidige reduktionsmål efter 2012 blev endelig vedtaget. Det er blevet bestemt at man efter 

2012 vil øge reduktionerne med 1,74 % årligt, for på den måde at opnå målet omkring en 

reduktion af den samlede udledning på 20 % i 2020. Forslaget blev stillet under COP 13 på Bali, 

men blev først endeligt vedtaget i Poznan. Vedtagelsen af dette reduktionsmål har øget 

forventningerne til det fremtidige reduktionsbehov, og dermed til den fremtidige pris. Med de 

lave priser, der har været i markedet på dette tidspunkt har det været nærliggende for 

virksomhederne at opkøbe kvoter til brug efter 2012, hvor prisen på udledning ventedes at stige. I 

Poznan vedtog EU også at der skulle være mulighed for senere at hæve det årlige reduktionsmål i 

perioden efter 2012, således at disse i 2020 vil udgøre 30 % af udledningen i 1990, såfremt en 

afløser til Kyotoaftalen bliver fundet. Om EU skal øge reduktionsforpligtelsen til 30 % afhænger 
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i høj grad af om det vil være muligt at få USA til at deltage i en aftale, som skal afløse Kyoto 

aftalen. Barack Obama sendte positive signaler ift. at få en aftale gennemført. Bl.a. ved 

ansættelsen af Steven Chu, som er kendt for at være blandt USA´s mest dedikerede 

miljøfortalere, til ledelse af klimaområdet Dette har selvfølgelig bidraget til en tro på et endnu 

større reduktionsbehov, og dermed en endnu højere pris på udledning efter 2012, hvilket har 

påvirket prisen positivt i slutningen af 2008, da det har øget incitamentet til at købe kvoter til 

senere brug63. På samme tidspunkt lukkede Rusland også for forsyningen af naturgas gennem 

Ukraine. Man var ikke i stand til at finde en leverandør, som kunne overtage leveringen af gas i 

de mængder, som Rusland tidligere havde stået for. Der forventedes derfor en omlægning til en 

højere grad af energiproduktion vha. kul afbrænding. En øget produktion af energi ved kulkraft er 

med til at øge det fremtidige base case scenarie for udledning, og dermed også kvoteprisen. I 

januar 2010 begyndte prisen at falde frem mod februar 2009. Dette skyldtes, at udsigten til en 

langvarig nedgang i industriproduktionen fik virksomhederne til at sælge ud af deres kvoter64. 

Dette skete især i de mest kapitalintensive industrier, hvor den finansielle krise havde 

besværliggjort fremskaffelsen af kapital. Denne stigende vilje til at udbyde på trods af den lavere 

efterspørgsel medførte at prisen blev presset ned til det hidtil laveste niveau på 7,99 euro d. 11. 

februar 2009. Efter februar begyndte prisen igen at stige frem imod maj 2009. Dette skyldtes at 

der i februar 2009 kom rapporter omkring den faktiske udledning i 2008. Heraf fremgik det, at 

den faktiske udledning havde været større end antallet af kvoter i markedet. Dette sendte et klart 

signal om at der trods alt har været tale om kvoteknaphed i markedet, og at kvoteprisen har været 

for lav. Fra Maj 2009 og frem til COP 15 mødet, har kvoteprisen ligget i et niveau mellem 12 og 

15 euro. I denne periode har kvoteprisen primært været påvirket af forskellige informationer om 

forholdene for forhandlingerne ved COP 15 mødet. Analyseperioden slutter d. 21. december 

2009. Her ses der et fald i prisen. Dette fald kan tolkes som en reaktion på COP 15 mødet, hvor 

forventningerne om en juridisk forpligtende afløser for Kyoto aftalen ikke blev indfriet. 

Prisdannelsen i den resterende del af fase 2 afhænger af flere faktorer. Naturligvis har det stor 

betydning om industriproduktionen kommer i gang igen og begynder at efterspørge kvoter. Dette 

vil naturligvis også have en afsmittende effekt på energisektoren. Samtidig må prisdannelsen ses 

som værende afhængig af signalerne omkring indgåelsen af en fremtidig international 
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reduktionsaftale for perioden efter 2012. Til sidst må man overveje muligheden for hvorvidt der 

vil ske politisk intervention under ETS. Det vil være imod principperne under ETS, da ideen er at 

markedet skal fastsætte prisen. Det lave prisniveau, der er set hidtil er dog ikke optimalt. Ganske 

vist bør systemet være i stand til at begrænse udledningen i kraft af kvoteloftet. Men den lave pris 

afspejler at reduktionsbehovet er så lavt, at der ikke er noget incitament for virksomhederne til at 

udvikle nye og mere miljøvenlige løsninger. Derfor kan en intervention, hvor der bliver lagt en 

nedre grænse for prisen i sidste ende vise sig at blive løsningen, for at sikre at ETS giver de 

omfattede virksomheder incitament til at udnytte en større del af deres reduktionspotentiale. 
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Del 4: Prisdannelsen under ETS fase 3  
Denne sidste del af rapporten vil besvare det sidste af problemformuleringens delspørgsmål. 

Nemlig omkring hvilke forventninger, der må være til prisdannelsen under ETS´s tredje fase. Der 

vil først blive givet en introduktion til nogle af de væsentlige ændringer i systemet. Herefter vil 

analysen forklare hvordan ETS´s overordnede rammer vil ændre sig, og hvad dette vil betyde for 

base case scenariet for udledningen, og reduktionspotentialet. Herefter vil modellen fra anden del 

vise hvordan kvoteprisen må forventes at reagere på ændringerne i de overordnede rammer. Dette 

vil blive illustreret gennem en estimering af prisen for hvert af årene under fase 3. Disse estimater 

vil dog være underlagt mange antagelser omkring udviklingen af de lovmæssige faktorer. 

Samtidig kendes der ikke noget til de forklarende markedsfaktorer, hvorfor estimaterne af 

priserne kun kan tjene som eksempler, og ikke som endelige forecasts af priserne.   

4.1 Hvad er de vigtigste ændringer i ETS opbygning? 

Under handelssystemets tredje fase er det meningen at der skal ske en øget harmonisering af 

dette. I de to første faser har det givet anledning til problemer, at medlemslandene har haft stor 

indflydelse på systemets udformning. Medlemslandene har gennem de nationale 

allokeringsplaner selv haft mulighed for at bestemme hvor mange kvoter der har været allokeret 

til virksomhederne inden for de omfattede sektorer. Dette har været med til at skabe usikkerhed 

omkring det totale antal af kvoter i markedet, og omkring hvor stor en del af de samlede 

udledninger, der faktisk var omfattet af ETS. Fra 2013 vil man gå bort fra de nationale 

allokeringsplaner, og i stedet centralisere fastsættelsen af kvoteloftet. Således vil man have et 

kvoteloft, som kun er sat af EU i stedet for et loft, som er fastsat som summen af 

medlemsstaternes samlede udbud af kvoter. Samtidig med at man går bort fra de nationale 

allokeringsplaner, skal andelen af kvoter, der gives gratis til virksomhederne sættes ned. Fra 2013 

skal 60 % af kvoterne auktioneres bort. Den øgede auktionering skal især ske inden for 

energisektoren, hvor producenterne har god mulighed for at sende kvoteomkostningen videre til 

slutbrugeren i form af højere energipriser. Således vil der ikke blive foretaget nogen gratis 

allokeringer af kvoter til energisektoren efter 201265. I de øvrige omfattede sektorer vil man fase 

den gratis allokering af kvoter ud over tredje fase, således at man i 2020 har fuld auktionering 

inden for alle de omfattede sektorer. Inden for visse af de omfattede sektorer, vil fuld 

auktionering dog skabe risiko for såkaldt carbon leakage. Med dette forstås at fuld auktion vil 
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medføre at produktionsomkostningerne bliver så høje, at en virksomhed vil foretrække at flytte 

produktionen til et land, som ikke er omfattet af ETS66. Dette vil medføre at det globale udslip vil 

blive endnu større end i situationen hvor der stadig foregår gratis allokering af kvoter. De 

virksomheder, som vurderes at være truet af dette vil stadig modtage en vis andel af deres kvoter 

gratis. I 2010 vil der blive taget stilling til hvilke virksomheder det drejer sig om. Det vil løbende 

blive vurderet om virksomhederne fortsat lever op til kravene for at modtage gratis kvoter. Her 

vil reglerne i de lande, som kunne tænkes at være værtsland for virksomhedernes fortsatte 

produktion naturligvis blive taget i betragtning. Bortgangen fra de nationale allokeringsplaner vil 

også medføre at det ikke længere vil være muligt for de enkelte lande at favorisere visse 

industrier.  

4.2: Det overordnede kvoteloft. 

 Det overordnede loft for EU´s samlede udledning af Co2 fastsættes gennem internationale 

forhandlinger mellem parterne i UNFCCC. Jo lavere dette overordnede loft for udledning sættes, 

jo færre kvoter vil der være til rådighed under ETS. Forhandlingerne ved COP møderne kan, som 

det er beskrevet i første del, være meget komplicerede. Derfor kan det være svært at forudse om 

man vil være i stand til at komme frem til en global juridisk forpligtende aftale omkring 

reduktion af Co2 udslippet, som vil kunne afløse Kyoto aftalen efter 2012. Indtil videre er man 

internt i EU blevet enige om at fortætte med at reducere udledningen efter 2012 selvom der ikke 

eksisterer nogen juridisk bindende aftale med resten af verdens lande. EU´s medlemslande blev 

enige om at fortsætte reduktionerne under COP 13 mødet på Bali i 2007. Ved COP 14 mødet i 

Poznan i 2008 blev en endelig aftale mellem EU´s medlemslande forhandlet færdig. Man er 

blevet enige om at nedsætte udledningen med 1,74 % årligt ift. niveauet i 1990 i perioden fra 

2013 til 2020. På den måde vil man i 2020 have et udslip, der er 20 % mindre end i 199067. Som 

det er nævnt i afsnit 1.2.2.3 har EU dog meddelt at man, såfremt en international juridisk 

forpligtende aftale bliver indgået, vil være villig til at hæve de årlige reduktioner, så udledningen 

i 2020 vil være reduceret med 30 % i stedet for de planlagte 20 %. Der var store forventninger til 

at en sådan aftale ville blive forhandlet på plads under COP 15 mødet i København i december 

2009. Resultatet blev dog ikke helt som forventet. COP 15 mødet har resulteret i aftalen the 

Copenhagen Accord. Denne aftale blev forhandlet på plads på den sidste nat under topmødet, og 
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den er i skrivende stund kun blevet underskrevet af de fem nationer, som var med til at forhandle 

den på plads. Aftalen har været udsat for massiv kritik fra flere sider. Flere kritikere ser den som 

en panisk reaktion på et forfejlet topmøde. Copenhagen Accord blev forhandlet på plads af USA, 

Indien, Kina, Sydafrika og Brasilien. Kritikerne vurderer bl.a. at målene i Copenhagen Accord 

slet ikke er reelle. F.eks. indeholder aftalen et mål om at udviklingslandene skal modtage 100 

milliarder dollars årligt til gennemførelse af projekter, som skal sikre reduktioner af landenes 

udledning. Dog indeholder aftalen ingen nærmere bestemmelser omkring finansieringen af de 

100 milliarder dollars. Under topmødet lykkedes det at få langt størstedelen af UNFCCC 

landenes accept af at det er nødvendigt at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader 

celsius. Men Copenhagen Accord aftalen indeholder ingen nye reduktionsmål for Annex I 

landene, og siger dermed intet om hvad der faktisk skal gøres for at reduktionerne opnås. Det er 

end ikke lykkedes at få fastsat en deadline for hvornår en aftale må forventes at være på plads68. 

Selvom COP15 mødet i København ikke medførte den ambitiøse reduktionsaftale for perioden 

efter 2012 som mange havde håbet på, er der dog stadig positive ting at tage med fra mødet. Man 

må bide mærke i at det er lykkedes at opnå anerkendelse af det samlede fælles mål omkring en 

maksimal temperaturstigning på 2 grader celsius ift. perioden før industrialiseringen. Alene 

anerkendelsen af at dette mål er nødvendigt, må ses som et skridt på vejen imod at opnå en 

fremtidig aftale. Samtidig må der også lægges vægt på betydningen af de lande, som i sidste ende 

fik forhandlet den endelige aftale på plads. At lande med så stor betydning som eksempelvis 

Kina, USA og Indien går forrest i bestræbelserne på alligevel at få en aftale gennemført kan ses 

som et positivt signal. Selvom en aftale ikke er blevet forhandlet endeligt på plads, er man stadig 

kommet frem til et bedre udgangspunkt for at forhandle ved senere møder. Der er også flere COP 

møder tilbage inden Kyoto aftalen udløber i 2012. Derfor må det vurderes at der er ganske gode 

chancer for at en aftale kommer på plads inden da, og at EU derfor vil forpligte sig til at foretage 

reduktioner af Co2 udslippet således at dette kun svarer til 70 % af niveauet i 1990 imod de 

nuværende 80 %. En sådan øget reduktionsforpligtelse må naturligvis forventes at præge 

kvoteprisen, da der vil være væsentligt færre kvoter til rådighed i markedet, og de omfattede 

industriers reduktionsbehov derfor vil stige. Såfremt en ny aftale ikke bliver indgået inden 2012 

vil emissionsloftet for hvert af årene i perioden 2013 til 2020 være som vist i tabel 569. 
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År Mio. ton Co2 
2013 1.974 
2014 1.937 
2015 1.901 
2016 1.865 
2017 1.829 
2018 1.792 
2019 1.756 
2020 1.720 
 

4.3: Hvilke sektorer vil være omfattet af ETS efter 2012? 

I perioden efter 2012 er det meningen at ETS skal spille en større rolle for EU´s samlede 

reduktionsindsats. Derfor skal der omfattes flere sektorer, således at ETS kommer til at dække 

mindst 50 % af EU´s samlede Co2 udledning. Indtil videre er det blevet bestemt, at ETS udover 

de allerede omfattede sektorer, også skal omfatte industri inden for produktion af visse 

basiskemikalier og aluminium. Derudover vil man også lægge luftfartssektoren ind under ETS. 

Man vil også udvide antallet af gasarter, som er dækket af systemet. Derfor skal der under fase 3 

også indhentes kvoter ved udledning af N2O fra fremstilling af salpeter og glyoxal syre. Det 

fremgår af figur 1, at industrisektoren står for 22,2 % af den samlede udledning inden for EU. 

Derfor er det naturligvis nærliggende at omfatte flere af undersektorerne inden for denne, for at 

lægge mest mulig udledning ind under ETS. Det kan dog være problematisk uden videre at lægge 

hele industrisektoren ind under ETS. Der vil eksempelvis være en højere risiko for carbon 

leakage i industrisektoren, end der eksempelvis vil i energisektoren. Det skyldes, at det er muligt 

at flytte industriproduktion til lande, der ikke er omfattet af ETS. Denne mulighed foreligger ikke 

inden for energisektoren, da udflytning af energiproduktion til lande, der ikke er omfattet af ETS 

vil være problematisk, som følge af manglende transmissionskapacitet. Derfor er det kun muligt 

at udvide med de dele af industrisektoren, hvor der ikke forudses stor risiko for carbon leakage. 

Disse sektorer må alt andet lige være de mindre Co2 tunge sektorer, da det må vurderes at 

risikoen for carbon leakage vil være større i de sektorer, som har en stor Co2 udledning. Det er i 

den forbindelse mere interessant at se på om omfatningen af luftfartssektoren skal tjene som 

pilotprojekt for en omfatning af resten af transportsektoren. Det er et meget diskuteret emne 

hvorvidt transportsektoren bør lægges ind under ETS eller ej. Der er argumenter både for og 

imod. Modargumentet går på at en omfatning af transportsektoren vil føre til carbon leakage i 

andre sektorer. Transportsektoren adskiller sig fra de øvrige omfattede sektorer ved i forvejen at 
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være underlagt en høj beskatning på brændstof. Denne beskatning varierer fra land til land, men 

er typisk mellem 10 og 20 gange højere end den pris, der skulle betales hvis sektoren blev lagt 

under ETS Studierne omkring en omfatning af transportsektoren tager udgangspunkt i at disse 

beskatninger på brændstof vil blive fjernet såfremt sektoren bliver omfattet af ETS. Inklusionen 

af transportsektoren vil under disse omstændigheder føre til stigende kvotepriser af to grunde. For 

det første har transportsektoren et stort base case scenarie for udledning, samtidig med at 

reduktionspotentialet indenfor sektoren er meget dyrt ift. andre sektorer. Derfor vil inkluderingen 

af transportsektoren føre til et øget reduktionsbehov, mens reduktionspotentialet ikke vil blive 

øget tilsvarende. Dette vil jf. figur 3 føre til en højere kvotepris. For det andet vil 

transportsektorens marginale omkostninger falde, eftersom man erstatter de nuværende 

brændstofafgifter med den væsentlig billigere Co2 afgift. Det kan føre til en øget udledning inden 

for transportsektoren, fordi virksomhederne vil begynde at påtage sig opgaver, der tidligere ikke 

var profitable. Derfor vil kvoteprisen stige endnu mere. Den højere kvotepris vil medføre øgede 

produktionsomkostninger inden for både industri og energisektoren, og risikerer derfor i sidste 

ende at føre til carbon leakage inden for industrisektoren, og dermed et højere globalt udslip end 

hvis transportsektoren ikke var blevet omfattet70. Der er flere argumenter for at lægge 

transportsektoren ind under ETS. Disse tager udgangspunkt i at man beholder beskatningen af 

brændstof, således at transportsektoren oveni denne beskatning bliver pålagt at skulle betale for 

den udledte Co2. Når man samtidig beholder beskatningen på brændstof vurderes efterspørgselen 

på kvoter inden for transportsektoren ikke at stige så meget som hvis beskatningen bliver fjernet 

ved en inkludering i ETS, og de ovenfor nævnte problemer med carbon leakage indenfor 

industrisektoren bliver dermed mindre sandsynlige. Transportsektoren er en af de største udledere 

af Co2 inden for EU, og udledningerne fra sektoren har været stigende siden 1990 selvom der har 

været høje afgifter på brændstof. Derfor kan der være brug for yderligere tiltag for at få sektoren 

til at begynde at reducere udledningen. Samtidig er det attraktivt at omfatte så stor en del af dem 

samlede udledning som muligt af ETS, da kvotehandel har vist sig at være den mest 

omkostningseffektive måde at sikre Co2 besparelser på. Der er argumenter både for og imod, og 

det kan være svært at sige noget om hvorvidt sektoren vil blive omfattet i løbet af fase 3. En 

omfatning vil få stor betydning for kvoteprisen, da reduktionsbehovet vil blive øget væsentligt.  
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4.4: Hvordan vil base case scenariet for udledning se ud fra 2013 til 2020? 

For at kunne vurdere udviklingen i den fremtidige kvotepris er man jf. figur 3 nødt til at estimere 

base case scenariet for udledning i de omfattede sektorer.  

4.4.1: Energisektorens base case udledning. 

Energisektoren forventes fortsat at være den sektor inden for EU, som vil stå for den største del af 

udledningen. I EIA´s energy outlook for 2009 forudses det at energiforbruget i OECD  landene 

vil stige med 15 % fra 2006 til 2030, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning i efterspørgselen 

på energi på 0,625 % årligt i årene fra 2006 til 203071. De fleste af EU landene er OECD lande, 

og væksten på 15 % i energiforbruget frem mod 2030 antages derfor også at gøre sig gældende 

for EU. Under et business as usual scenarie vil man antage, at energisektorens udledning vil stige 

tilsvarende med 15 % frem mod 2030. I dette business as usual scenarie må man dog indregne 

effekten af den lovgivning, som det vides der vil ske på området. Som det er vist i figur 9 bliver 

30 % af energien indenfor EU produceret vha. kul. I 2001 vedtoges LCPD direktivet (Large 

combustion plant directive). Dette direktiv omhandler nogle andre gasser end Kyoto aftalen, 

nemlig sOX og nOX gasser. Loven vender sig mod kulfyrede energiproducerende anlæg med en 

kapacitet på mindst 50 MW. LCPD tillader kun disse anlæg at fortsætte produktionen af energi 

efter 2015 hvis de opfylder nogle meget stringente krav vedrørende deres udledning af nOX og 

sO2 gasser72. Derfor kan det tænkes at LCPD direktivet kan medføre at en del af kulkraften bliver 

lagt om til alternative energiformer. Samtidig forbyder EU opførelsen af nye kulkraftværker efter 

2015 uden CCS anlæg (carbon capture and storage). Det er svært at sige hvor stor en del af 

energiproduktionen, der vil blive lagt om som følge af LCPD direktivet, men det må alt andet lige 

medføre en faldende andel af kul energi. Derfor må energisektorens Co2 udledning i base case 

scenariet ventes at vokse med mindre end 0,625 % årligt.  

4.4.2: Industri og transportsektorens base case udledning.  

I base case scenariet antages det at industrisektoren fortsat vil anvende de samme 

produktionsmetoder som hidtil. Derfor må det antages at udledningen fra den del af industrien, 

der er omfattet af ETS vil stige med den forventede udvikling i BNP. Det antages at BNP vil 

vokse med mellem 2 og 2,5 % årligt frem imod 203073. Derfor må en lignende vækst antages at 

ske i industrisektoren i base case scenariet. Såfremt transportsektoren bliver omfattet vil dennes 
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forventede udledning også skulle indregnes i base case scenariet. Det estimeres at behovet for 

transport også vil følge væksten i BNP mellem 2000 og 2030. I base case scenariet, hvor det 

antages at man vil anvende de samme former for transport må transportsektorens udledning 

derfor ligeledes antages at stige med mellem 2 og 2,5 % årligt.  

4.4.3: Estimater af den fremtidige base case udledning. 

I det følgende vil der blive opstillet en ligning for hvordan udledningen i base case scenariet må 

forventes at udvikle sig ud fra ovenstående oplysninger. I 2006 var energisektorens udledning på 

3.962.500.000 tons74. Da det forventede energiforbrug ventes at stige med 0,625 % årligt ift. 

2006, må udledningen ligeledes ventes at stige. Udledningen må dog antages at stige med mindre 

end energiforbruget, da LCPD direktivet og anden lovgivning må ventes at medføre en løbende 

bortgang fra kulkraft. Variablen X vil i nedenstående ligning være udtryk for den årlige stigning i 

energisektorens udledning. Udledningen inden for de omfattede industrisektorer udgør i 2006 

256.900.000 tons75. Denne udledning antages herefter at stige med 2 % årligt, da den i base case 

scenariet antages at stige med BNP. Efter disse antagelser vil udledningen af de af ETS omfattede 

virksomheder i base case scenariet kunne udregnes ved følgende udtryk.  

*� = 3.962,5 + (3.962,5 ∗ - ∗ >) + 256,9 ∗ 1,02�  

Hvor *� er udledningen i base case scenariet i år i, i tusind ton. X er et udtryk for stigningen i 

energisektorens udledning, og i er antallet af år efter 2006.  Skulle transportsektoren blive 

omfattet, skal dennes udledning i år i naturligvis også regnes med i base case scenariet. Herefter 

fås følgende estimater for udledningen i base case scenariet i hvert af årene mellem 2013 og 

2020. Det er her antaget at transportsektoren ikke bliver omfattet af ETS. Udregningerne til tabel 

6 fremgår af bilag 3. Ved udregningerne er det antaget at energisektorens udledning vil stige med 

0,3 % hvert år ift. niveauet i 2006. 
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År. Udledning 

energisektor i 

tusind t. 

Udledning 

industrisektor 

i tusind t. 

Udledning i base case scenarie i 

tusind t. 

2006 3.962.500 256.900 4.219.400 

2013 4.045.712 295.097 4.015.139 

2014 4.047.600 300.999 4.042.566 

2015 4.069.488 307.019 4.069.993 

2016 4.081.375 313.159 4.097.420 

2017 4.093.263 319.423 4.124.847 

2018 4.105.150 325.811 4.152.274 

2019 4.117.038 332.327 4.179.701 

2020 4.128.925 338.974 4.207.128 

 

 

4.5: Hvordan vil det fremtidige reduktionspotentiale komme til at se ud? 

4.5.1: Reduktionsmetoder 

En vurdering af det fremtidige reduktionspotentiale er vigtig for at kunne sige noget om 

prisdannelsen i perioden efter 2012. I de to foregående afsnit er der blevet opstillet estimater for 

base case scenarierne for udledning i hvert af årene fra 2013 til 2020, og kvoteloftet for hvert af 

årene er blevet fastsat. Det fremgår af de to tabeller, at base case scenarierne for udledning er 

væsentlig højere end kvoteloftet i hvert af årene. Derfor vil de virksomheder, der er omfattet af 

ETS være tvunget til at reducere deres udslip i forhold til base case scenariet. Det årlige 

reduktionspotentiale inden for energi og industrisektorerne må ligeledes forventes at udvikle sig 

med tiden. Derfor vil der i dette afsnit blive givet en vurdering af hvordan reduktionspotentialet 

må ventes at udvikle sig hen over perioden fra 2013 til 2020.  Denne vurdering vil tage 

udgangspunkt i reduktionspotentialet indenfor energi og industrisektoren. Det fremtidige 

reduktionspotentiale inden for disse sektorer indeholder mange forskellige muligheder. 

Heriblandt er der en større omlægning til vedvarende energi, hvilket også er et af 20-20-20 

målene. Øget energieffektivisering er en anden reduktionsmetode. Hermed menes, at man vil få 

den samme mængde output ud af en mindre mængde energi. Dette kan eksempelvis opnås 
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gennem bedre isolering af bygninger, hvilket vil sænke energibehovet til opvarmning, eller 

gennem forbedrede belysningssystemer. Fra 2015 bliver det ligeledes muligt at anvende CCS 

(Carbon capture and storage)76. Her opfanges den udledte Co2, hvorefter den lagres geologisk. 

Der er ligeledes muligheder for at udbygge transmissionsnetværket inden for EU. Som det blev 

forklaret ovenfor i afsnit 2.4, er den europæiske energisektor splittet op i otte markeder, 

hvorimellem transmissionskapaciteten ikke rækker til at man kan forsyne hinanden på tværs af 

grænserne. Derfor bliver energien i dag produceret internt på hvert af de otte markeder. En 

udbygning af transmissionsnetværket vil betyde, at man får mulighed for at forsyne hinanden på 

tværs af grænserne. Dette vil være med til at skabe en øget konkurrence på energimarkedet. Man 

vil få mulighed for at modtage energi fra den kilde, som har de billigste forhold for produktion. 

Når man tager Co2 omkostningen i betragtning vil den billigste kilde alt andet lige være den, der 

har den laveste udledning ved produktionen. Derfor må et forbedret transmissionsnetværk 

ligeledes vente at reducere udledningen77. 

4.5.2: Vurdering af det faktiske potentiale. 

I en rapport udarbejdet af McKinsey vurderes verdens samlede reduktionspotentiale frem imod 

2030. Rapporten er afgrænset til kun at analysere den del af reduktionspotentialet, der koster 

under 40 euro pr. reduceret ton Co2 i 2030. Rapporten vurderer, at det samlede 

reduktionspotentiale i 2030 vil være på 26.700.000.000 tons. Dog er det kun 9,23 % af dette 

potentiale, der skal findes inden for EU. Dvs. at EU´s samlede reduktionspotentiale i 2030 

vurderes at være på 26.700.000 ∗ 0,0923 = 2.464.410 tusind tons. Rapporten vurderer 

ydermere at det på verdensplan kun er 44 % af det samlede reduktionspotentiale, der er at finde 

inden for energi og industrisektoren78. Dette tal må dog vurderes at være højere inden for EU, 

hvilket skyldes at energiforbrug og industriproduktion her er højere end den eksempelvis er i 

udviklingslandene. I udviklingslandene vil eksempelvis skovplantning udgøre en forholdsmæssig 

større andel af reduktionspotentialet. I tabel 7 er det antaget, at energi og industrisektoren 

indeholder 80 % af EU´s samlede reduktionspotentiale. Antages det, at der mellem 2013 og 2030 

vil være en årlig tilvækst i reduktionspotentialet på 3 %, må reduktionspotentialet i 2013 kunne 

findes ved at tilbagediskontere potentialet i 2030 med 3 % i 17 år.. Tabel 7 nedenfor viser 
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vurderingen af reduktionspotentialet inden for energi og industrisektor for hvert af årene i 

perioden mellem 2013 og 2020. Beregningerne til tabel 7 fremgår af bilag 3.  

År Reduktionspotentiale i energi og 

industrisektor i EU 

2013 1.192.806 

2014 1.228.591 

2015 1.265.448 

2016 1.303.412 

2017 1.342.514 

2018 1.382.790 

2019 1.424.273 

2020 1.467.001 

 

4.6: Hvad vil der ske med kreditloftet? 

Kreditloftet er naturligvis også særdeles vigtigt for prisdannelsen, da de reduktioner, som kan 

hentes i udviklingslande ofte er et væsentlig billigere alternativ til at købe en kvote. I tredje fase 

af ETS vil kreditloftet blive hævet, således at op til 50 % af de nødvendige reduktioner må 

finansieres vha. kreditter79. Der er for så vidt vides ikke sket nogen ændringer i 

godkendelsesprocessen af projekterne, og det øgede kreditloft må derfor formodes at blive 

benyttet i løbet af ETS´s tredje fase. Her må man også lægge mærke til at det ventes at 

efterspørgselen på energi i ikke OECD lande vil stige med 73 % fra 2006 til 2030. Der må i den 

forbindelse opstå mange muligheder for at gennemføre projekter, da der vil være et stort behov 

for investeringer i nye energiproducerende anlæg80. 

4.7: Vil ETS kunne tænkes at blive fusioneret med andre handelssystemer? 

ETS er langt det største Cap and trade system i verden. Det er dog ikke det eneste. Derfor er det 

nærliggende at tænke på om der kunne ske fusioner mellem ETS og andre kvotehandelssystemer. 

En fusion vil naturligvis have stor indflydelse på prisdannelsen, da de nye omfattede 

virksomheder både vil bidrage til reduktionspotentialet, og til base case scenariet for 

                                                           
79

http://www.decc.gov.uk  
80

 http://www.eia.doe.gov  

Tabel 7 



69 

 

udledningen. En fusion vil bidrage med nye områder hvor der kan reduceres, og vil dermed være 

med til at nedbringe den totale reduktionsomkostning. Fra EU kommissionens side ønskes der et 

globalt handelssystem med Co2. Man ønsker at verdens øvrige OECD lande skal starte 

handelssystemer senest i 2013, og at en sammenlægning mellem disse skal starte i 2015. Der er 

dog flere potentielle forhindringer ved at fusionere handelssystemer. Udformningen af systemet 

kan give anledning til diskussion. Eksempelvis kan der opstå uenighed omkring hvilke sektorer, 

der bør være omfattet. Prisdannelsen kan også være til diskussion. I USA har enkelte stater cap 

and trade systemer. En fælles ting for disse er, at de alle har et loft over prisen. Dette vil 

selvfølgelig være svært at fusionere med ETS, hvor man i højere grad går imod at 

prisfastsættelsen skal ske vha. de frie markedskræfter. Bør der ske en gratis allokering af kvoter 

som under ETS fase 2, eller bør der være fuld auktion? Spørgsmål som disse må afklares før 

etablerede systemer vil kunne fusioneres. På længere sigt er der god sandsynlighed for at der vil 

blive oprettet et globalt handelssystem med Co2 kvoter. Men et sådant system ligger 

formegentlig længere ude i fremtiden end 202081. 

4.8: Konklusion på prisdannelsen under fase 3. 

4.8.1: Faktorernes indflydelse 

Dette afsnit har gennemgået de faktorer, som må forventes at påvirke prisdannelsen under ETS 

fase 3. Efter COP 15 mødet i København ligger det stadig åbent om EU vil forpligte sig til at øge 

de årlige reduktioner med mere end de 1,74 %, som i skrivende stund er planen. En udvidelse af 

de årlige reduktioner vil selvfølgelig betyde at det årlige kvoteloft vil være lavere end vist i tabel 

5. Base case scenariet for udledning må ventes at være stigende over perioden, da der både ventes 

et øget energiforbrug, og industrisektorens udledning antages at vokse med BNP. Samtidig er det 

stadig usikkert hvorvidt man vil inddrage transportsektoren undr ETS. En inkludering af 

transportsektoren vil få base case scenariet til at vokse yderligere, mens reduktionspotentialet 

ikke vil vokse i samme grad. Ser man derfor isoleret set på base case scenariet og kvoteloftet, må 

der forudses en stigende kvotepris i fase 3. Reduktionspotentialet ventes dog også at udvikle sig 

henover fase 3. Det billigere reduktionspotentiale vil resultere i en mindre stejl MAC kurve, 

således at det bliver billigere at foretage reduktioner. Kreditloftet må ventes at få væsentlig større 

betydning for prisdannelsen. Under fase 3 bliver det tilladt at dække 50 % af de nødvendige 
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reduktioner vha. kreditter. Det må ligeledes forventes at CDM projekter i høj grad vil være 

tilgængelige, da der ventes store stigninger i energiforbruget i udviklingslandene frem imod 

2030.  

4.8.2: Eksempel på beregning af kvotepriser 

Sideløbende med gennemgangen af de forklarende faktorer er der blevet opstillet estimater for 

base case scenariet, reduktionspotentialet og antallet af kvoter, der vil være til rådighed på 

markedet. Ud fra disse estimater vil der her blive givet et eksempel på beregning af kvoteprisen 

for fase 3. Det har været nødvendigt at gøre antagelser omkring flere faktorer, da disse ikke har 

været kendte. I det følgende antages at: 

� Man ikke kommer frem til en international aftale, som skal erstatte Kyotoaftalen, og at 

kvoteloftet fortsat vil falde med 1,74 % årligt som vist i tabel 5. 

� Transportsektoren ikke bliver omfattet, og at base case scenariet for udledning derfor ser 

ud som i tabel 6. 

� Reduktionspotentialet stiger med 3 % årligt, og at reduktionspotentialet indenfor energi 

og industriesektoren derfor vil blive som i tabel 7. 

� Det vil være muligt at opnå nok kreditter fra CDM projekter til at man kan udnytte hele 

kreditloftet. Således vil 50 % af de nødvendige reduktioner blive dækket af kreditter. 

� EU´s andel af verdens samlede reduktionspotentiale udgør 9,23 % i hvert af årene fra 

2013-2020.  

� Energi og industrisektorens reduktionspotentiale udgør 80 % af EU´s samlede 

reduktionspotentiale. 

� MAC kurven er lineær. Dvs. at den marginale reduktionsomkostning vokser med en 

konstant størrelse hver gang der reduceres med et ekstra ton Co2.  

Beregningerne til eksemplet fremgår af bilag 3. Først beregnes det samlede reduktionsbehov. 

Dette er gjort ved at trække det overordnede kvoteloft fra udledningen i base case scenariet. 

Herefter er fratrukket den del af reduktionerne, som tillades dækket af kreditter fra CDM 

projekter. Herefter haves den mængde udledning, som må dækkes gennem reduktioner inden for 

EU. Som det er forklaret i anden del af rapporten vil markedsprisen på en kvote være lig med den 

marginale reduktionsomkostning ved markedets reduktionsbehov. Da estimeringen af 

reduktionspotentialet har begrænset sig til kun at se på den del, der har en omkostning på 40 euro 
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eller derunder, vil en fuld udnyttelse af hele reduktionspotentialet betyde, at den marginale 

reduktionsomkostning bliver på 40 euro. Da MAC kurven antages lineær vil omkostningen vokse 

lineært med andelen af reduktionspotentialet, der er udnyttet, som det er vist i figur 20. 

Hældningen på MAC kurven vil blive på 40 26.700.000.000� = 0,00000000149, hvilket vil 

sige at omkostningen for at reducere med et ton stiger med dette beløb hver gang der reduceres 

med et ekstra ton. 

 

 

Beregningerne i eksemplet er naturligvis kun illustrerende, og skal derfor ikke forstås som et 

endeligt forecast af prisen for perioden. Hvis antagelserne bag modellen holder kommer modellen 

frem til følgende kvotepriser i løbet af fase 3.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

39,68 39,42 39,12 38,81 38,49 38,17 37,82 37,46 

 

Disse priser er en del højere end priserne, som er observeret under fase 2. Det skyldes en 

kombination af flere faktorer. Det lavere kvoteloft vil betyde at reduktionsbehovet vil stige, 

samtidig med at der forventes en større udledning i base case scenariet. Selvom 

reduktionspotentialet også stiger, vurderes dette ikke at være nok til at dække det stigende behov 

for reduktioner.    

Figur 20 
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Perspektivering. 
Modellen i rapportens anden del har vist at et Cap and trade system som ETS vil medføre at 

reduktionerne sker i de virksomheder, som har de laveste reduktionsomkostninger. På den måde 

vil Cap and trade systemet sikre at reduktionerne vil ske på den billigst mulige måde. Men er der 

nogen alternativer til et Cap and trade system, og kan det tænkes at disse alternativer på et 

tidspunkt vil tage over således at kvotehandlen vil forsvinde? Det direkte alternativ til 

kvotehandelssystemer er at indføre skat på udledning. Ved beskatning vil man søge at regulere 

virksomhedernes udledning ved at lade dem betale en fast pris for hvert ton Co2, der udledes. 

Ønsker man at sænke den samlede mængde udledning, kan skatten hæves således at udledning 

bliver uprofitabel for flere virksomheder. Ved et kvotehandelssystem ligger den udledte mængde 

derimod fast. Fortalere for at regulere udledningen gennem beskatning peger på at et 

skattesystem vil være mere gennemskueligt end et kvotesystem, hvilket vil blive mere relevant jo 

flere lande, der omfattes af Annex I landenes forpligtelser. Ved senere klimaaftaler kan det 

sagtens tænkes at flere lande vil blive omfattet samme forpligtelser som Annex I landene er i dag, 

og at der vil blive behov for at omfatte disse af et reduktionssystem. Her peger fortalere for 

beskatning på at det i praksis ikke altid vil være muligt at måle disse landes præcise udledning, 

og at man derfor risikerer at de sælger deres kvoter uden at foretage tilsvarende reduceringer af 

egen udledning. Dette vurderes ikke at være et problem ved beskatning, da landenes regeringer 

her selv har incitament til at håndhæve beskatningen. Ydermere peger fortalerne for regulering 

gennem beskatning på at man gennem en harmoniseret beskatning af udledning vil komme 

problemer vedrørende konkurrenceforvridning ved gratis allokering af kvoter, til livs. Fortalere 

for kvotehandelssystemer peger til gengæld på at kvotehandlen er det eneste af de to systemer, 

hvor man kan være sikker på at reduktionerne er reelle, fordi der er et fastsat loft over antallet af 

tons Co2, der kan udledes. Ved beskatning må man finde det nøjagtige niveau af skatten, som 

sikrer at virksomhederne kun udleder den tilladte mængde. Fastsættelsen af dette niveau kan være 

forbundet med store problemer. Det kan også tænkes at det fundne niveau ofte må reguleres ved 

forskellige stadier af økonomien, fordi det niveau af skatten, der sikrer de tilstrækkelige 

reduktioner på et tidspunkt ikke vil sikre de samme reduktioner på et senere tidspunkt. Ved 

beskatning er det således markedet selv, der bestemmer niveauet af udledning. Under 

kvotehandelssystemet styrer EU udledningen, mens markedet finder den billigst mulige metode 

til at opnå de nødvendige reduktioner. Det vil være muligt at regulere udledningen ved begge 
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metoder. Dog må kvotehandlen vurderes at være den metode, der sikrer at dette bliver gjort på 

den mest efficiente måde rent økonomisk. Fortalerne for beskatning har dog en pointe omkring at 

et globalt kvotehandelssystem vil kræve bedre muligheder for at overvåge og måle udslip fra alle 

deltagende lande82.  

Konklusion. 
Rapporten har søgt at give et overblik over prisdannelsen på Co2 kvoter under EU´s 

kvotehandelssystem ETS. Dette er blevet gjort ved at besvare underspørgsmålene, som er stillet i 

problemformuleringen. Første del af rapporten viser at verdens lande er underlagt et ”tragic of the 

common” problem. Begrænsningen af Co2 udledningen er i alles interesse. Begrænsningen er 

dog forbundet med omkostninger for de enkelte lande, og før at indsatsen for at begrænse 

udslippet skal have nogen nytte, er landene gensidigt afhængige af hinandens indsats. Behovet 

for en aftale omkring en fælles indsats opstår fordi reduktioner af udledningen fra et land alt 

andet lige giver andre lande incitament til at udlede den ekstra mængde Co2, som ellers var 

sparet. Når aftalen omkring den fælles indsats er truffet, og reduktionsbyrderne er fordelt, 

vurderes kvotehandel at være den billigst mulige metode til opnåelse af de nødvendige 

reduktioner. Første del af rapporten svarer ligeledes på det andet underspørgsmål. Da EU er 

omfattet som en samlet enhed under Kyotoaftalen er ETS opstået for at sikre at visse sektorer 

inden for EU bidrager til reduktionsindsatsen. Systemet er bygget op omkring EU´s fælles 

forpligtelse, som er at reducere udledningen af Co2 med i gennemsnit 8 % ift. niveauet i 1990 i 

hvert af årene fra 2008 til 2012. Dette reduktionskrav er herefter splittet op gennem 

byrdefordelingsaftalen, således at de enkelte medlemslande har hver deres reduktionsforpligtelse. 

Under fase 1 og 2 er virksomhederne omfattet af ETS herefter blevet tildelt gratis kvoter gennem 

de nationale allokeringsplaner, i et omfang, som sikrer at den samlede udledning begrænses ift. 

udledningen i basisåret 1990. Herefter er det tilladt for virksomhederne at handle med kvoterne. 

Modellen i anden del af opgaven viser hvordan kvotehandlen vil sikre at reduktionerne vil ske 

hos de virksomheder, der har de laveste reduktionsomkostninger. På den måde sikrer 

kvotehandlen at reduktionerne sker på den billigst mulige måde. Det tredje af underspørgsmålene 

tager udgangspunkt i ETS fase 2, som er perioden fra 2008 til 2012. Her er der, ud fra modellen 

opstillet i rapportens anden del, gjort rede for hvordan handelssystemets overordnede rammer 
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 http://www.thebulletin.org/web-edition/roundtables/carbon-tax-vs-cap-and-trade  
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påvirker prisdannelsen i perioden. De vigtigste overordnede rammer vurderes at være EU´s 

overordnede udledningsloft, hvilke sektorer, der er omfattet af ETS, muligheden for at videreføre 

ubrugte kvoter til ETS´s fase 3, samt kreditloftet, som sætter en overordnet grænse for hvor stor 

en del af reduktionerne, der må suppleres med kreditter opnået gennem CDM projekter. Efter at 

de overordnede rammer er fastlagt er det gennemgået hvordan visse markedsfaktorer influerer på 

prisdannelsen. Det ses at der er en stor og signifikant sammenhæng mellem aktiviteten i 

energisektoren målt på aktiekursen, og kvoteprisen. Den forventede sammenhæng mellem 

forskellen på kul og gasprisen og kvoteprisen udeblev dog. Det vurderes dog at dette kan skyldes 

at både kvote, kul og gaspriser har været påvirket af finanskrisen. Et studie af vejret som 

forklarende variabel har vist, at der kan måles en signifikant sammenhæng mellem ekstreme 

temperaturer og kvoteprisen. Vejrmæssige forhold såsom vind og nedbørsmængde fandtes ikke at 

have nogen signifikant indflydelse på kvoteprisen. Fjerde del af rapporten har set på den 

forventede fremtidige prisdannelse efter 2012. Først er gennemgået ændringerne i de overordnede 

rammer for systemet. Et fremtidigt øget reduktionskrav vil i perioden resultere i at der vil være 

færre kvoter til rådighed i markedet. Størrelsen af det fremtidige reduktionskrav afhænger dog 

stadig af hvorvidt en international aftale bliver indgået for perioden. Samtidig er der stadig 

usikkerhed omkring hvilke sektorer, der vil være omfattet, hvorfor reduktionspotentialet og base 

case scenariet for udledning også er usikkert. Kreditloftet forventes at få stor indflydelse, da dette 

hæves meget i forhold til fase 2. Beregningerne til sidst i del 4 viser ud fra de givne antagelser et 

eksempel på hvordan prisdannelsen på kvoter vil kunne foregå ift. den overordnede model, som 

er opstillet i opgavens anden del. Rapporten har hermed, givet et overblik over prisdannelsen 

under ETS under både fase 2 og 3. Til sidst har perspektiveringen sammenholdt fordele og 

ulemper ved beskatning kontra kvotehandel som middel til reduktion af udledning. Her er det 

blevet vurderet, at kvotehandlen er den mest efficiente metode til at opnå reduktioner. Dog er det 

også vurderet at et verdensdækkende kvotehandelssystem vil kræve bedre muligheder for 

overvågning af udledning. 
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