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Dagsorden
• Introduktion til GrønREFORM-projektet

• Overblik over GrønREFORM-modellen

• Hvad kan modellen bruges til? Eksempler:

• Dynamiske makroøkonomiske virkninger af en CO2e-afgift

• Sektorforskydninger og grønne job ved en CO2e-afgift

• Fremskrivning af Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk

• Fremskrivning af affaldsmængder og genanvendelse
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• Projektbeskrivelse

Formålet med GrønREFORM-projektet

Udvikling af et analyseredskab, der kan bruges til 
en sammenhængende og konsistent vurdering af

• Miljø- og klimaeffekter af økonomisk politik

• Samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske 
effekter af miljø-, energi- og klimapolitik

Overordnet formål: At lette en systematisk 
integration af de vigtigste klima- og miljømål i 
tilrettelæggelsen af den økonomiske politik
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https://dreamgruppen.dk/groenreform/projektbeskrivelse/


GrønREFORM: Et unikt samarbejdsprojekt
• Startede som forskningsprojekt på Økonomisk Institut, KU i 2016

• Blev hurtigt til et samarbejde mellem KU og DREAM, og fik støtte fra KR-
Fonden og Carlsberg Fondet

• Efteråret 2019: GrønREFORM-modelgruppen under ledelse af Peter 
Stephensen og Jens Sand Kirk oprettes i DREAM med støtte fra 
Finansministeriet

• Fra 2020: Modeludviklingsarbejdet overvåges af en bestyrelse med Peter 
Birch Sørensen som formand og repræsentanter for Finansministeriet, 
Klima, -Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet, 
Fødevareministeriet, Skatteministeriet, Transportministeriet, De 
Økonomiske Råd, Klimarådet, KU, AU, Nationalbanken

• Projektet gennemføres i et fortsat udstrakt samarbejde mellem 
GrønREFORM modelgruppen og forskere og eksperter fra KU, AU, DTU, 
Energistyrelsen og Danmarks Statistik
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Overblik over GrønREFORM

• Dynamisk multisektormodel med stor 
detaljerigdom: Mange sektorer, energi og 
emissioner i fysiske mængder og detaljeret 
modellering af afgifter mv.

• Eksplicit modellering af teknologiskift pba. 
information om potentialer og 
følgeomkostninger til kapital og energi fra ENS.

• Detaljerede delmodeller med modulær 
sammenkobling – Kan slås til og fra efter 
behov

Forsynings-
sektor

Landbrug

AffaldTransport

Teknologiske 
reduktions-
muligheder

Emissions-
regnskab

CO2-lækage

LULUCF
Dynamisk

multisektor-
model



• Specialdesignet 
data af Danmarks 
Statistik:www.dst.d
k/groenreform

• Fremskrivning af 
energiregnskab og 
emissioner pba. 
KF22 fra 
Energistyrelsen

• Makroøkonomisk 
forløb pba. KP22 fra 
Finansministeriet
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10 brancher med størst CO2e-
udledning i 2030
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Vej- og rørtransport

Affaldsbehandling
Olieraffinaderier mv.

Kvægbrug, økologisk

Mio.tCO2e (UNFCCC)

Coal and coke

Diesel for transport

Gasoline for transport

Jet petroleum
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Oil products
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http://www.dst.dk/groenreform


• Illustrativ beregning af 
aftale om afgiftsreform juni 
2022.
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Grøn skattereform for industri mv.

[Foreløbige beregninger]
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• Illustrativ beregning af 
aftale om afgiftsreform juni 
2022.
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Grøn skattereform for industri mv.

[Foreløbige beregninger]
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• Illustrativ beregning af 
aftale om afgiftsreform juni 
2022.
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Grøn skattereform for industri mv.

[Foreløbige beregninger]
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• Illustrativ beregning af 
aftale om afgiftsreform juni 
2022.
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Grøn skattereform for industri mv.

[Foreløbige beregninger]
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• Illustrativ beregning af 
aftale om afgiftsreform juni 
2022.
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Sektorforskydninger og grønne jobs

[Foreløbige beregninger]
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• GrønREFORM er 
grundlag for 
Energistyrelsens 
fremskrivning af 
forbrugsbaseret 
klimaaftryk til Global 
afrapportering 2023

Forbrugsbaseret klimaaftryk
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• Det globale 
klimaaftryk vokser 
med vores forbrug, 
hvis udlandet 
fortsætter med at 
producere som i dag

• En vigtig del af 
Energistyrelsens 
arbejde er at 
indarbejde effekter 
af andre landes 
klimapolitik.

Forbrugsbaseret klimaaftryk
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• Del af GREASE-
projektet:

Fremskrivning af affaldsmængder og 
genanvendelse

• Årlig affaldsfremskrivning:
• Genanvendelse
• Forbrænding
• Bortskaffelse

• Sammenhæng mellem forbrug 
og affaldsmængder

• Opfyldelse af målsætninger
• fx. genanvendelsesprocent 

• Effektvurdering af tiltag
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Tak for i dag
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