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Abstract

This paper examines the effects of the PSO initiative (Pulic Service Obligation) - a
Danish support scheme for renewable energy. The analysis is made on a theoretical
level using a microeconomic foundation with which we seek to internalize the negative
externality of global warming on a regional scale. First, we consider the PSO regula-
tion on the Danish electricity market. We find that the PSO regulation instruments
are sufficient to restore market efficiency. Secondly, we observe Danish households in
their decisionmaking on whether to use oil burners or heat pumps for heating. The
PSO leads to an unintended incentive structure which prolongs the phasing out of fossil
fuel-intensive oil burners in Denmark. Last, the European Union provides the political
framework - the European Emission Trading System - in which we examine the Danish
support scheme. EU ETS brings with it economic properties which, it is shown, removes
the positive utility effects of national regulation. Accordingly, the paradox appears as
a Danish as well as aggregate utility loss coursed by good climate intentions.

Opdeling

Opgaven skal ifølge reglementet opdeles i individuelle bidrag. Denne opdeling lavet i
nedenstående.
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1 Indledning

En eksternalitet optræder, når et individs nytte er direkte påvirket af andre indivi-
ders handlinger i markedsøkonomien1. Alle individer udleder drivhusgasser og bidrager
dermed til den globale opvarmning2, som fører utilsigtede konsekvenser med sig3. Heri
består eksternaliteten, som er af global og negativ karakter. Eksternaliteter leder til
markedsfejl, der angiver inefficiens i allokeringen af ressourcer i markedsøkonomien - i
dette tilfælde verdensøkonomien. Efficiens i markedet kan genoprettes med den rigtige
økonomiske politik4. Ved genopretning af markedsefficiens siges eksternaliteten at være
internaliseret.
Klimaforandringer er en global udfordring, som kræver en global løsning. Internationale
aftaler er en nødvendighed for at undgå freeriding i reduktionen af drivhusgasser. En
global aftale eksisterer endnu ikke, men der er taget internationale initiativer; det mest
markante i Kyoto-protokollen (1997). Reduktionskravene i Kyoto førte til oprettelsen
af det fælleseuropæiske kvotehandelssystem, EU ETS. Kvotehandelsystemet skaber et
marked for forureningen og er dermed i stand til at internalisere eksternaliteten. EU
ETS kritiseres for at udbyde for mange kvoter, hvorfor udledningen af drivhusgasser
ikke reduceres tilstrækkeligt. Derfor har medlemslande af systemet vist interesse for
selvstændigt at reducere udledningen af drivhusgasser yderligere. Et eksempel herpå
er den danske grønne energipolitik, PSO-initiativet, som subsidierer vedvarende energi
finansieret ved en afgift på elforbrug.
I professor i økonomi Claus Thustrup Kreiners note5 analyseres anvendeligheden af
kvotemarkedet og pigouafgifter som klimaøkonomiske instrumenter. I denne opgave vil
vi undersøge PSO-initiativet som efficient klimaøkonomisk værktøj på et isoleret dansk
plan og i det europæiske kvotehandelssystem. Vi har derfor udvidet modellen til at
inkludere skellet mellem vedvarende energi og fossile brændsler som inputs i elpro-
duktionen, hvorved vi muliggør anvendelsen af flere reguleringsinstrumenter samtidig.
Endvidere evaluerer opgaven teknologisammensætningen i energiproduktionen som kli-
mapolitisk målestok. Til sidst vil vi fremholde et paradoks i den danske klimapolitik.

Strukturen i opgaven er opbygget således, at afsnit (2) præsenterer den teoretiske
modelramme, som ligger til grund for undersøgelsen. Det teoretiske fundament skabes i

1Hendriks, J. & Myles, G.D. (2006) p. 176
2IPCC (2013)
3Stern, N. (2008)
4Pigou, A.C. (1920)
5Kreiner, C.T. (2012)
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afsnit (3), hvor markedsinefficiens og samfundsoptimalitet defineres. Dertil testes anven-
deligheden af pigovianske afgifter og subsidier på en negativ eksternalitet i markedet. I
afsnit (4) analyseres PSO-initiativet i VE-modellen, som afbilder det danske elmarked.
O-modellen i afsnit (5) beskriver markedet for opvarmning af danske boliger, hvorpå
PSO-initiativets effekter undersøges. Afsnit (6) anvender EU ETS som ramme for en
undersøgelse af PSO-initiativet på et internationalt plan. Afsnit (7) anfægter politisk
higen efter en “first mover”-fordel. Der konkluderes i afsnit (8).

2 Modelpræsentation

Claus Thustrup Kreiners (CTK) undervisningsnote “Externalities and Regulation Po-
licy with Application to European and Danish Climate Policy” udgør det teoretiske
udgangspunkt, som vores opgave foretager en udvidelse af. Selve udbygningen af mo-
dellen vil fremgå af nedenstående gennemgang af modellens specifikationer.

2.1 Nyttefunktionen

Alle individer i økonomien antages at have identiske præferencer. Disse er givet ved
nedenstående kvasilineære nyttefunktion

u(i) = c(i) + v
�
E(i)

�
− e

Individets nytte afhænger lineært af forbruget af andre varer, c(i). c(i) omfatter
således alle de goder, som individet måtte efterspørge udover energi. Denne variabel
kan også blot anskues som værende penge. Variablen E(i) er en generel betegnelse
for produceret energi. Den funktionelle form v(E(i)) angiver således individets nytte
ved forbrug af én ekstra enhed energi. Individet i har en aftagende nytte fra energi -
funktionen v(·) er strengt konkav v�(·) > 0, v��(·) < 0. Da der i denne opgave er tale om
en negativ eksternalitet, er fortegnet på eksternaliteten, e, ligeså.

Med den kvasilineære nyttefunktion følger en række antagelser om de goder, der
indgår.

• Forbruget af andre goder, c(i), varierer med individets initialbeholdning

• Forbruget af energi, E(i), er konstant ved variation i initialbeholdningen. Efter-
spørgslen efter energi siges at være indkomstuafhængig
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• c(i) og E(i) kategoriseres som essentielle goder, da individet i optimum altid vil
vælge en kombination af de to goder

Ingen af disse antagelser er anfægtet i vores setup med forbrug af andre goder og energi.
Der kan således sættes lighedstegn mellem tilbageværende beholdning efter forbrug af
energi og forbruget af andre goder. Derudover virker det ikke usandsynligt, at energi-
forbruget tenderer henimod at være konstant ved ændringer i indkomst. Dertil er det
almindeligt anerkendt, at energi er en uundværlig faktor i det moderne menneskes liv.

Modellen udvides nu med et udtryk for produktionen af energi. For at give et me-
re nuanceret billede af energitilførslen til økonomien differentieres der imellem fossile
brændsler og vedvarende energi. Disse to energikilder indgår som produktionsinputs i
produktionsfunktionen

E(i) = x(i)αz(i)1−α

Der anvendes en Cobb-Douglas produktionsfunktion. Her angiver x(i) fossile brænds-
ler og z(i) vedvarende energi. Outputelasticiteterne er givet ved α og (1 − α) for hhv.
fossile brændsler og vedvarende energi. Outputelasticiteten angiver den procentvise
stigning i output ved en stigning i et input på 1 procent. Produktionen antages at
have konstant skalaafkast, hvorfor summen af outputelasticiteterne er α+(1-α)=1, hvor
α ∈ [0; 1]. Individet er derfor ikke længere blot forbruger, men vil også bestemme den
teknologiske sammensætning i produktionen af energi.

Når produktionsfunktionen indsættes, er nyttefunktionen givet ved

u(i) = c(i) + v
�
x(i)αz(i)1−α

�
− e

Nyttefunktionen fremstår dermed som en kvasilienær funktion med en Cobb-Douglas
produktionsfunktion i det kvasilineære led.

For at kunne opnå resultater i absolutte værdier, antages den funktionelle form v(·),
at være kvadratrodsfunktionen. Kvadratrodsfunktionen opfylder alle krav til en strengt
konkav funktion og er dermed et oplagt valg.

Den endelige nyttefunktion er dermed givet ved

u(i) = c(i) +
�
x(i)αz(i)(1−α)

� 1
2 − e (2.1)
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2.2 Budgetbetingelsen

Budgetbetingelsen er til for at begrænse individernes forbrugsmuligheder. Alle priser
og initialbeholdninger er normaliseret til 1. Budgetbetingelsen for hvert enkelt individ
i er givet ved

c(i) + z(i) + x(i) ≤ 1 (2.2)

Hvert individ i har således en initialbeholdning på 1, som forbruges mellem de tre goder.
Det kan ikke lade sig gøre at forbruge en negativ mængde af et gode.

Modellen simplificeres til at bestå af identiske individer uniformt fordelt i intervallet
[0, 1]. Denne antagelse har den gavnlige effekt, at et enkelt individs forbrug af et gode
vil være lig med både det i økonomien aggregerede og gennemsnitlige forbrug af samme
gode. Dette lader sig gøre, da individets initialbeholdning er 1, hvormed individets
forbrug af de tre goder vil ligge i intervallet [0, 1]. Hvert enkelt individ i økonomien
agerer ens og populationens uniforme fordeling betyder, at den samlede population
udgør størrelsen 1. Derfor gælder det, at der for at finde det aggregerede niveau skal
ganges med hele populationen, som er 1. Det gennemsnitlige forbrug findes derefter
ved at dividere det aggregerede forbrug med hele populationen, 1. Individets forbrug er
dermed lig det aggregerede og gennemsnitlge forbrug. Nedenfor ses sammenhængen for
forbruget af x(i)

´ 1
0 x(i) di´ 1

0 di
=

ˆ 1

0

x(i) di = x(i)

2.3 Eksternaliteten

I vores opgave består eksternaliteten af den disnytte individet har ved produktion af
energi med fossile brændsler og dertilhørende udledning af drivhusgasser gennem øget
luftforureningen og global opvarmning. Eksternaliteten er i modellen givet ved

e =

ˆ 1

0

bx(i) di = b

ˆ 1

0

x(i) di = bx(i) (2.3)

Parameteren b er positiv og angiver størrelsen af den eksterne effekt, som individet
påfører resten af økonomien ved forbrug af x(i). Den negative eksternalitet er af global
karakter. I denne opgave fokuseres der dog kun på eksternaliteten på et regionalt plan.
Denne forsimplende antagelse muliggør teoretisk internalisering af eksternaliteten.
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3 Teoretisk fundament

3.1 Markedsinefficiens

Markedsøkonomien er ramt af en negativ eksternalitet. Et individs forbrug af det ek-
sternalitetsskabende gode har således en direkte negativ effekt på resten af individernes
nytteniveau i økonomien. Der tages ikke højde for denne negative eksterne effekt, når
det enkelte individ bestemmer sin egen optimale allokering af de tre goder - et tilfælde
af “Tragedy of the Commons”6. Der opstår derfor en inefficiens i det ellers kompetetive
marked - en såkaldt markedsfejl. For at opnå en forståelse af individernes valg, når den
negative eksternalitet overses, optimeres nyttefunktionen (2.1) mht. budgetbetingelsen
(2.2). Lagrangefunktionen opstilles

L = c(i) + (x(i)αz(i)1−α)
1
2 − e+ λ

�
1− c(i)− x(i)− z(i)

�

De dertilhørende førsteordensbetingelser udledes

Lc =
∂L

∂c(i)
= 1− λ = 0 ⇒ λ = 1

Lx =
∂L

∂x(i)
=

1

2
(x(i)αz(i)1−α)−

1
2αx(i)α−1

z(i)1−α − λ = 0

Lz =
∂L

∂z(i)
=

1

2
(x(i)αz(i)1−α)−

1
2 (1− α)x(i)αz(i)−α − λ = 0

Lλ =
∂L

∂λ
= 1− c(i)− x(i)− z(i) = 0

Skyggeprisen er λ = 1, hvilket udtrykker den marginale nyttegevinst ved at ’løsne’
budgetbegrænsningen og lade den samlede allokering overstige 1 marginalt. Hermed
har vi et ligningssystem med fire ligninger og fire ubekendte. Dette løses ved en række
algebraiske manipulationer7, og den optimale allokering fremkommer

x∗ =
1

4
α1+α(1− α)1−α (3.1)

z∗ =
1

4
αα(1− α)2−α (3.2)

hvor x(i) = x∗ og z(i) = z∗ for ethvert individ i. Størrelserne på forbruget af de to
6Varian, H. (2010) p. 659
7Se bilag 1 for mellemregninger
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produktionsinputs afhænger udelukkende af outputelasticiteterne i optimum. Outpute-
lasticiteternes indflydelse på størrelserne er beskrevet af nedenstående forhold mellem
de to inputs i optimum

x∗

z∗
=

α

1− α

Teknologisammensætningen er givet ved forholdet mellem outputelasticiteterne. Det
fremholdes, at x∗/z∗ → ∞ for α → 1 , hvilket viser, at modellen konvergerer mod C.T.
Kreiners model, idet individerne i økonomien herved ikke vil efterspørge det tredje gode,
z(i). Ved at indsætte (3.1) og (3.2) i budgetbetingelsen (2.2), får vi

c∗ = 1− x∗ − z∗

hvor c(i) = c∗ for alle individer. Allokeringen i markedsligevægt er dermed fundet.
Individernes optimale allokering indsættes i nyttefunktionen (2.1), hvorved vi finder

individets nytteniveau i markedsligevægt

u∗ = 1− (1 + b)x∗ − z∗ + (xα
∗ z

1−α
∗ )

1
2

3.2 Samfundsoptimalitet

Nu betragtes økonomien gennem en samfundsplanlæggers øjne. Samfundsplanlæggeren
vil, i modsætning til markedsøkonomiens individer, have fokus på den negative ekster-
nalitet og medtage denne i sin nyttemaksimering af den sociale velfærd. Den samlede
sociale velfærd er udtrykt ved en social velfærdsfunktion. To anvendte velfærdsfunktio-
ner er den utilitaristiske (W =

�
n

i=1 ui = u1 + u2 + ...un), der maksimerer summen af
alle individers nytte, og den Rawlsianske (W = min {u1, u2, ..., un}), der maksimerer
nytten for det ringest stillede individ i økonomien8. I vores model har alle individer
ens præferencer og initialbeholdninger, hvorfor resultatet vil være det samme, om vi
benytter den utilitaristiske eller Rawlsianske velfærdsfunktion. Derved vil den sociale
velfærdsfunktion være lig med det enkelte individs nyttefunktion, hvori eksternaliteten
medtages. Samfundsplanlæggeren maksimerer nyttefunktionen (2.1) mht. ressourcebe-

8Hendriks, J. & Myles, G.D. (2006) p. 371

6



grænsningen c+ x+ z = 1 og eksternaliteten (2.3). Lagrangefunktionen opstilles

L = c+ (xα
z
1−α)

1
2 − bx+ λ(1− c− x− z) (3.3)

Eksternaliteten, b, optræder nu i nyttemaksimeringen. Denne ændring i optimerin-
gen leder til resultaterne

xSO =
1

4
(1 + b)−1−αα1+α(1− α)1−α (3.4)

zSO =
1

4
(1 + b)−ααα(1− α)2−α (3.5)

hvor x(i) = xSO og z(i) = zSO for alle individer i. Forbruget af det eksternalitetsska-
bende og det eksternalitetsneutrale gode falder med størrelsen på eksternaliteten. Det
eksternalitetsneutrale gode falder, da det indgår i produktionsfunktionen sammen med
det eksternalitetsskabende gode. Forholdet mellem de to produktionsinputs er givet ved

xSO

zSO
=

α

1− α

1

1 + b

Under den samfundsoptimale allokering forskydes produktionens teknologisammen-
sætning med størrelsen på b. En større negativ eksternalitet vil således mindske andelen
af det eksternalitetsskabende gode i produktionen.

cSO findes ved at indsætte (3.4) og (3.5) i ressourcebegrænsningen c+ x+ z = 1

cSO = 1− xSO − zSO

hvor c(i) = cSO for ethvert individ i. Den samfundsoptimale allokering er dermed givet.
Forbrug af andre varer c(i) stiger som følge af faldet i forbruget af produktionsinputs.

Den samfundsoptimale nytte bliver

uSO = 1− (1 + b)xSO − zSO + (xα
SO

z
1−α
SO

)
1
2

Proposition A

(i) Er markedsøkonomien udsat for en eksternalitet, vil allokeringen af goderne i mar-
kedsligevægten ikke være efficient. Det samfundsoptimale nytteniveau fremkommer ved
samfundsplanlæggerens allokering af goder. Følgelig er uSO > u∗.
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Bevis

Se appendiks A. �

3.3 Regulering af markedet

Hvis en eksternalitet observeres, ønskes det fra politisk hånd at internalisere eksternali-
teten. Eksternaliteten er internaliseret, såfremt man ved hjælp af afgifter eller subsidier
er i stand til at påvirke individerne i økonomien til at vælge den samfundsoptimale
allokering, der blev udledt i forrige afsnit. Inefficiensen i markedsøkonomien ville der-
med ophøre. Til at modificere individernes valg, anvendes pigouafgifter eller -subisidier,
der påvirker de relative priser i økonomien. Formålet er at fjerne divergensen mellem
individets og de samfundsmæssige omkostninger, der er kilden til inefficiens i markedet.

3.4 Pigoviansk afgift

Det mest oplagte værktøj til at internalisere den negative eksternalitet er en afgift
pålagt direkte på forbruget af det eksternalitetsskabende gode. Pigouafgiftens indførsel
danner en ny budgetbetingelse

c(i) + (1 + τP )x(i) + z(i) ≤ 1 + sL (3.6)

hvor τP angiver pigouafgiften, og sL er en lumpsum tilbagebetaling af indtægten fra
afgiften til forbrugerne. Den eneste forvridende effekt af reguleringen på markedet er
ændringen i det relative prisforhold mellem de to produktionsinputs, x(i) og z(i), idet
lumpsum-subsidiet ikke har nogen forvridende effekt. Nyttefunktionen (2.1) maksimeres
mht. budgetbetingelsen (3.6). Lagrangefunktionen opstilles

L = c(i) +
�
x(i)αz(i)1−α

� 1
2 − e+ λ

�
1 + sL − c(i)− (1 + τP )x(i)− z(i)

�

Afgiftens påvirkning af de relative priser fører til resultaterne

xP =
1

4
(1 + τP )

−1−αα1+α(1− α)1−α

zP =
1

4
(1 + τP )

−ααα(1− α)2−α

Afgiften mindsker ikke blot forbruget af det eksternalitetsskabende gode; det ekster-
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nalitetsneutrale gode falder ligeledes, dog ikke med samme intensitet. Forholdet imellem
de to produktionsinputs er givet ved

xP

zP
=

α

1− α

1

1 + τP

Ved regulering forskydes produktionens teknologisammensætning med størrelsen på
afgiften, τP . En større afgift mindsker således andelen af det eksternalitetsskabende
gode i produktionen.

Subsidiet i den regulerede markedsligevægt er

sL = τP

ˆ 1

0

x(i)di = τP

ˆ 1

0

xPdi = τPxP

Forbruget af andre varer, c(i), er dermed

cP = 1 + sL − (1 + τP )xP − zP = 1 + τPxP − (1 + τP )xP − zP = 1− xP − zP

Forbruget af andre varer er højere i den regulerede markedsøkonomi, idet afgiftens
påvirkning af de relative priser mindsker forbruget af x(i) og z(i). Nytten ved afgifts-
regulering er givet ved

uP = 1− (1 + b)xP − zP + (xα
P
z
1−α
P

)
1
2

Propositition B

(i) Den samfundsoptimale allokering er givet ved τP = b. (ii) Derudover vil enhver afgift
τP ∈ ]0, b] øge nytten sammenlignet med markedsligevægten i den uregulerede økonomi.

Bevis

Se appendiks B. �

3.5 Pigoviansk subsidie

En anden mulighed for at modificere det individuelle forbrug er at tildele et subsidie til
det eksternalitetsneutrale gode, z(i). I dette setup pålægges forbrugeren en lumpsum-
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afgift til finansiering af subsidiet. Budgetbetingelsen er givet ved

c(i) + x(i) + (1− sP )z(i) ≤ 1− τL (3.7)

hvor sP er et pigoviansk subsidie til det eksternalitetsneutrale gode, og τL er en
lumpsum-afgift. Det fremgår, at man kun indirekte rammer det eksternalitetsskabende
gode x(i), da de relative priser påvirkes gennem prisen på z(i). Nyttefunktionen (2.1)
maksimeres mht. budgetbetingelsen (3.7). Lagrangefunktionen opstilles

L = c(i) +
�
x(i)αz(i)1−α

� 1
2 − e+ λ

�
1− τL − c(i)− x(i)− (1− sP )z(i)

�

Det pigovianske subsidie fører til allokeringen

xS =
1

4
(1− sP )

α−1α1+α(1− α)1−α

zS =
1

4
(1− sP )

α−2αα(1− α)2−α

Subsidiet forøger begge produktionsinputs i markedsligevægt, dog ikke i samme om-
fang. Det eksternalitetneutrale input stiger mere end det eksternalitetsskabende input.
Forholdet imellem de to produktionsinputs er givet ved

xS

zS
=

α

1− α
(1− sP )

Subsidiet til det eksternalitetsneutrale gode sænker andelen af det eksternalitetsska-
bende gode i produktionen. Den teknologiske sammensætning af produktionen afhænger
således af størrelsen på sp. Lumpsum afgiften er givet ved

τL = sP

ˆ 1

0

z(i)di = sP

ˆ 1

0

zSdi = sP zS

Dermed kan forbruget af andre goder, c(i), udledes

cS = 1− τL − xS − (1− sP )zS = 1− sP zS − xS − (1− sP )zS = 1− xS − zS

Forbruget af andre goder er i den samfundsoptimale allokering lavere end i den
uregulerede markedsligevægt, da subsidiet forøger forbruget af begge produktionsinputs.
Det fremholdes, at for sP < 0 vil forbruget af andre goder være højere end i den
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uregulerede markedsligevægt. Nytten er givet ved

uS = 1− (1 + b)xS − zS + (xα
S
z
1−α
S

)
1
2

Proposition C

(i) Det pigovianske subsidie internaliserer ikke den negative eksternalitet og skaber der-
med ikke efficiens i markedsøkonomien. (ii) Den nyttemaksimerende størrelse på subsi-
diet er negativ - og fungerer dermed som en afgift.

Bevis

Se appendiks C. �

Det er ikke muligt at ramme den samfundsoptimale allokering med et subsidie på det
eksternalitetsneutrale gode. Subsidiet vil i optimum være negativt og dermed fungere
som en afgift. Resultatet betyder, at det er nyttemaksimerende at pålægge det eksterna-
litetsneutrale gode en afgift fremfor at subsidiere det. Således mindskes forbruget af det
eksternalitetsskabende gode gennem Cobb-Douglas-produktionsfunktionen. Dette er et
resultat af subsidiets manglende evne til at modificere det relative prisforhold mellem
det eksternalitetsskabende gode og andre goder.

3.6 Teoretiske resultater

Den negative eksternalitet medfører, at markedsligevægten i den uregulerede markeds-
økonomi er inefficient. Der forbruges for meget af det eksternalitetsskabende gode. Den
negative eksternalitet betyder desuden, at den samfundsoptimale markedsligevægt om-
allokerer forbrug fra begge produktionsinputs over til andre goder. Markedsøkonomien
kan genoprette en efficient markedsligevægt ved at pålægge det eksternalitetsskabende
gode en afgift på størrelse med eksternaliteten. Det kan derimod ikke lade sig gøre at
opnå en samfundsoptimal allokering ved at subsidiere det eksternalitetsneutrale gode,
da prisforholdet imellem det eksternalitetsskabende gode og andre forbrugsgoder ikke
påvirkes heraf.
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4 Det danske PSO-initiativ

PSO står for Public Service Obligation (offentlige serviceforpligtelser) og er et dansk
initiativ, der tilsigter at modvirke afbrænding af fossile brændsler i Danmark. PSO-
initiativet består af en afgift pålagt al forbrug af el i Danmark og en række subsidier
tildelt producenter af vedvarende energi. PSO-afgiften blev indført i 1998 som følge af
en aftale om liberalisering af elmarkedet, da producenter af vedvarende energi ikke kun-
ne overleve på de nye markedsvilkår9. Staten greb derfor ind i markedet og subsidierede
vedvarende energi. Vedvarende energi er en såkaldt børneindustri, som er karakterise-
ret ved nødvendigheden af støtte i opstartsperioden, da indtrædelse på markedet er
forbundet med store faste omkostninger. Af denne årsag argumenteres der for, at det
offentlige må varetage opgaven, da private investorer ikke vil drive en sådan virksomhed.
Den offentlige støtte bør kun fungere midlertidigt, da argumentet om børneindustrien
indbefatter, at industrien før eller siden kan fungere på rene markedsvilkår. Børneindu-
striargumentet taler for det danske PSO-initiativ10.

Det offentligt ejede selskab Energinet.dk blev oprettet i 2005 med henblik på admi-
nistration af bl.a. PSO-initiativet. Selskabets indtægt fra PSO-afgiften kanaliseres ud til
producenter af vedvarende energi. Energinet.dk subsidierer producenter af vedvarende
energi på følgende tre måder

1. Energinet.dk aftager al produceret el til en fast afregningspris og sælger det videre
på det nordiske energimarked, Nord Pool Spot. Underskuddet dækkes af PSO-
afgiften.

2. Energinet.dk betaler differencen mellem den fastsatte pris og prisen på markedet.
Producenten sælger selv elektriciteten, men er sikret imod at komme under en
fastsat pris.

3. Elproducenten sælger elektriciteten på markedet til markedspris. Energinet.dk
supplerer indtægterne hos producenten, således at et garanteret provenu opnås11.

PSO-initiativet sikrer herved en rentabel forretning for de virksomheder, der anven-
der vedvarende energi i produktionen. PSO-afgiften finansierer desuden forskning og
udvikling af vedvarende energi og dennes indpasning i det danske elsystem. Størrel-
sen på PSO-afgiften fastsættes af Energinet.dk på baggrund af den kommende måneds

9Energinet.dk
10Det Miljøøkonomiske Råd (2013) p. 35
11Energinet.dk
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forventede elpriser, såkaldte forwardpriser, på Nord Pool Spot. PSO-afgiften afhænger
således af den internationale elpris. En høj markedspris på el vil alt andet lige føre til
en lavere PSO-afgift, da den nødvendige støtte til producenter af vedvarende energi
er lavere. Det modsatte gør sig gældende for en lav markedspris på el. Udviklingen i
PSO-afgiften (2005-12) samt den gennemsnitlige månedlige elpris (2005-13) fremgår af
nedenstående figurer. Den førnævnte negative korrelation imellem de to størrelser ses
især i årene 2008-12.

Figur 1: Udvikling i PSO-afgift (mio. kr.) Figur 2: Udvikling i den danske elpris (kr./MWh)

Kilde: Statistikbanken, tabel: MREG21 Kilde: Nord Pool Spot, Elspot månedlige priser

På de danske forbrugeres elregning fremgår en PSO-post. Afgiften pålægges en enhed
el, opgjort i kilowatt-timer (kWh). En gennemsnitlig dansk husholdning på fire personer
boende i et parcelhus forbrugte i 2012 5.181 kWh og ville i 2012 have betalt 798 kr. i
PSO-afgift12.

Med vores modelramme ønsker vi at undersøge PSO-initiativets evne til at reducere
udslippet af drivhusgasser i den danske elproduktion.

4.1 Tilpasning af modelrammen

For at kunne analysere PSO-afgiftens effekter på økonomien i vores modelramme an-
vendes en række forsimplende antagelser. Det antages, at markedet for elektricitet er
fuldt ud kompetetivt, det vil sige, at elprisen er lig med de marginale omkostninger ved
elproduktion. Dette er en nødvendighed, da modellen vil illustrere, at subsidiet til ved-
varende energi har en effekt på de relative priser. Hvis subsidiet tilfaldt et monopol ville
det ikke med sikkerhed gøre udslag i elprisen. Antagelsen er stærk, idet elmarkedet i
Danmark har relativt få aktører, de såkaldte naturlige monopoler. Naturlige monopoler

12Dong Energy & Energinet.dk (2012) p. 46
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opstår, når et marked er karakteriseret ved høje faste omkostninger, hvorfor markedet
fremstår utilkommeligt for nye aktører13.

De tre forskellige subsidiestrukturer, der tilbydes producenterne, vil i denne model
være begrænset til kun at omfatte en enkelt ordning. Producenterne modtager såle-
des et subsidie pr. enhed vedvarende energi anvendt i produktionen af el. Subsidiets
afhængighed af de internationale elpriser er undtaget i vores model.

PSO-afgiften bruges, som før nævnt, til bl.a. at understøtte forskning og udvikling
indenfor vedvarende energi. Man må formode, at der derfor på lang sigt vil være nyt-
tegevinster for forbrugeren ved eksempelvis billigere energi eller mindre luftforurening.
Disse effekter medtages ikke i modellen, da de på kort sigt antages at være begrænsede.

4.2 VE-modellen

Vi ønsker nu at belyse effekterne af PSO-afgiften ved brug af vores tidligere præsente-
rede model. Tilføjelserne fra ovenstående afsnit kommer til at påvirke individets bud-
getbetingelse på følgende måde

c(i) + x(i) + (1− sV E)z(i) ≤ 1− τV Ex(i)
α
z(i)1−α (4.1)

Vedvarende energi, z(i), tildeles et subsidie finansieret af PSO-midlerne med størrel-
sen, sV E. Outputtet fra elproduktionen pålægges PSO-afgiften, τV E. Reguleringssetup-
pet i PSO-initiativet anvender således to instrumenter - både en afgift og et subsidie.
Det kan konstateres, at instrumenterne modificerer de tre relative prisforhold goderne
imellem. Det forventes derfor, at det med PSO-afgiften vil være muligt at internalisere
den negative eksternalitet og opnå den samfundsoptimale allokering af goderne. Omend
optimalitet kan opnås med en afgift på fossile brændsler som input i elproduktionen,
jf. teoriafsnit (3.4).

Nyttefunktionen (2.1) maksimeres mht. budgetbetingelsen (4.1). Lagrangefunktio-
nen opstilles

L = c(i) +
�
x(i)αz(i)1−α

� 1
2 − e+ λ

�
1− τV Ex(i)

α
z(i)1−α − c(i)− x(i)− (1− sV E)(z(i)

�

Igennem en række algebraiske manipulationer vil afgiftens og subsidiets påvirkning
13Hendriks, J. & Myles, G.D. (2006) p. 232
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af de relative priser føre til resultaterne

xV E =
1

4
α1−α(1− α)α−1(1− sV E)

1−α
�
α−α(1− α)α−1(1− sV E)

1−α + τV E)
−2

zV E =
1

4
α−α(1− α)α(1− sV E)

−α(α−α(1− α)α−1(1− sV E)
1−α + τV E)

−2

PSO-afgiften, τV E, mindsker det danske forbrug af både fossile brændsler og vedva-
rende energi i optimum. Subsidiet har derimod to effekter på hvert produktionsinput.
Subsidiet øger således andelen af vedvarende energi i teknologisammensætningen og den
samlede efterspørgsel efter el i økonomien.

Forholdet imellem de to produktionsinputs er her givet ved

xV E

zV E

=
α

1− α
(1− sV E)

PSO-afgiften har ingen effekt på forholdet mellem de to produktionsinputs, da af-
giften rammer de to inputs ligeligt. Subsidiet vil derimod øge andelen af vedvarende
energi i produktionen. Dette resultat viser, at politikere kan modificere teknologisam-
mensætningen direkte, hvilket ofte er i fokus i miljøpolitiske tiltag. Man må her hæfte
sig ved, at subsidiet i optimum kan fremstå som værende negativt, jf. teoriafsnit (3.5).

Regeringens budgetbetingelse er forpligtet til at gå i nul, hvorfor størrelsen på subsi-
diet er lig med indtægterne fra PSO-afgiften

sV EzV E = τV Ex
α
V E

z
1−α
V E

Forbruget af andre varer, c(i), er dermed i optimum givet ved

cV E = 1 + τV Ex
α
V E

z
1−a

V E
− xpso − (1− sV E)zV E = 1− xV E − zV E

PSO-allokeringen indsættes i nyttefunktionen (2.1). Hermed er den optimale nytte
ved det danske PSO-initiativ givet ved

uV E = 1− (1 + b)xV E − zV E + (xα
V E

z
1−α
V E

)
1
2

Proposition D

(i) Der findes en optimal sammenætning af PSO-reguleringen, så størrelserne på afgif-
ten, τV E, og subsidiet, sV E, resulterer i den samfundsoptimale allokering af goderne.
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Bevis

Se Appendiks D �

PSO-initiativets kombination af en afgift og et subsidie modificerer individets valg til
det samfundsoptimale, jf. resultat (i). Baggrunden for dette skal findes i reguleringsse-
tuppets påvirkning af alle relative prisforhold. PSO-afgiften, τV E, mindsker det danske
forbrug af både fossile brændsler og vedvarende energi - forbrugeren substituerer fra el-
forbrug henimod forbrug af andre varer, c(i). Herfra opstår der et bedre udgangspunkt
for subsidiet end i teoriafsnittet om det alenestående pigovianske subsidie. Det relative
prisforhold mellem forbrug af andre varer og el er således tilpasset, at subsidiet kan
påvirke produktionsinputs på en hensigtsmæssig måde - nemlig ved at øge andelen af
vedvarende energi i produktionen. Dette står i kontrast til afsnittet om det pigovianske
subsidie, hvori vedvarende energi blev forfordelt i nyttemaksimeringsprocessen for at
mindske forbruget af fossile brændsler.

PSO-initiativet tager en ’omvej’ til den samfundsoptimale allokering af goder, da
denne potentielt kan opnås blot ved en afgift på fossile brændsler, jf. teoriafsnit (3.4).
PSO-afgiften rammer elforbruget, hvilket i sig selv er uhensigtmæssigt, da el indgår i
den danske økonomi som en stadig vigtigere produktionsfaktor. Man bør derfor ikke
fremme incitamentet til reduktion af elforbrug, men kun den el, der er produceret ved
afbrænding af fossile brændsler14. Det står klart, at man ved tildeling af subsidiet op-
vejer denne effekt og til sidst ender i den samfundsoptimale allokering af goder, men
man kan formode, at den nævnte ’omvej’ i praksis har kostet samfundet væsentligt i
bureaukrati og kontrol.

I Energiaftale 2012 fremstilles en række miljøpolitiske mål i form af en specifik tek-
nologisammensætning i den danske elproduktion15. Denne politiske fremgangsmåde vil
ikke med sikkerhed føre til en efficient allokering af goderne i økonomien. Det er således
uhensigtsmæssigt at fastsætte PSO-størrelserne efter et ønske om en given teknologi-
sammensætning. I stedet bør størrelsen på afgiften og subsidiet bestemmes ud fra, hvad
der optimerer danskernes nytte.

14Det Miljøøkonomiske Råd (2013) p. 52
15Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 (2012)
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5 Oliefyr i Danmark

I år 2012 indgik det danske Folketing en energiaftale for perioden 2012 til 2020. Et mål i
denne aftale var en komplet udfasning af oliefyr i private boliger i 2030. Oliefyr udleder
væsentligt flere drivhusgasser end de gængse alternativer til opvarmning af boligen16.
Oliefyret ønskes derfor udfaset. Selve udfasningen vil bestå i at forbyde installeringen
af oliefyr i nyopførte bygninger fra år 2013 og i eksisterende bygninger fra 201617. Af
Danmarks Statistikbank fremgår det, at der i 2012 var 314.165 boliger, der anvendte
opvarming med oliefyr i Danmark mod i alt 2.583.373 registrerede boliger18. Det drejer
sig således om 12, 2% af det samlede antal boliger i Danmark, der skal finde en alternativ
opvarmningsform i løbet af de næste 17 år. Størstedelen af boliger opvarmet med oliefyr
er placeret i Udkantsdanmark uden tilkobling til hverken fjernvarme- eller naturgasnet-
tet19. Det oplagte alternativ til oliefyret er derfor varmepumper, som kan installeres
uafhængigt af et centralt kraftværk. Varmepumpen udleder færre drivhusgasser end
oliefyret og vil derfor, af miljøhensyn, være at foretrække. Varmepumpen drives af elek-
tricitet, og det er i denne kontekst, at oliefyret bliver interessant i PSO-sammenhæng.
Man kan formode, at PSO-afgiften på elforbrug skaber en uhensigtsmæssig incitaments-
truktur, idet tilskyndelsen til at fravælge oliefyret reduceres. Med vores modelramme
ønsker vi at undersøge, hvordan udfasningen af oliefyr påvirkes af PSO-initiativet.

5.1 Tilpasning af modelrammen

Produktionsfunktionen overgår nu fra at producere el til at producere opvarmning i
de danske boliger. Individerne, der nyttemaksimeres for, begrænses til at udgøre de
individer, hvis bolig ikke er tilkoblet et centralt kraftværk. Produktionsinputs er givet
ved oliefyr, q(i), og varmepumper, p(i). Cobb-Douglas-produktionsfunktionen antager,
at den nyttemaksimerende allokering altid vil indeholde en kombination af de to pro-
duktionsinputs, såfremt outputelasticiteterne er mellem nul og én. Dette stemmer ikke
overens med en komplet udfasning af det ene input. Det kan dog omgås ved at antage,
at politiske kræfter reducerer outputelasticiteten til forbrug af oliefyr frem til i 2030 at
være nul.

Da oliefyret fyrer med fossile brændsler, og varmepumper drives af el, der hovedsage-
16Energistyrelsen, Pilotprojekt (2012)
17Ibid
18Danmarks Statistikbank, Tabel BOL102
19Energistyrelsen, Notat (2011)
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ligt produceres ved afbrænding af fossile brændsler, knyttes der en negativ eksternalitet
til begge produktionsinputs. Det står klart, at den negative eksternalitet - udledning af
drivhusgasser - for de to inputs ikke vil være ens i realiteten. I praksis er varmepumper
mere miljøvenlige end oliefyr, men dette ses der bort fra i modellen. Denne forsimplende
antagelse vil ikke påvirke vores resultater.

5.2 O-modellen

I nyttefunktionen (2.1) indsættes de to nye produktionsinputs

u(i) = c(i) + (q(i)αp(i)1−α)
1
2 − e (5.1)

Eksternaliteten er nu, som det fremgik af ovenstående, givet ved forbrug af både
o(i) og p(i)

e =

ˆ 1

0

b
�
q(i) + p(i)

�
di = b

� ˆ 1

0

q(i) +

ˆ 1

0

p(i)
�
di = b

�
q(i) + p(i)

�
(5.2)

Samfundsoptimum

Ændringen af eksternaliteten betyder, at den samfundsoptimale allokering af goder
er ændret, hvorfor et nyt samfundsoptimum skal fastlægges. Samfundsplanlæggerens
budgetbetingelse er givet ved

c+ q + p ≤ 1 (5.3)

Samfundsplanlæggeren maksimerer nyttefunktionen (5.1) mht. eksternaliteten (5.2)
og budgetbetingelsen (5.3). Lagrangefunktionen opstilles

L = c+ (qαp1−α)
1
2 − b(q + p) + λ

�
1− c− q − p

�

Den samfundsoptimale allokering findes gennem en række algebraiske manipulatio-
ner

qSO =
1

4
α1+α(1− α)1−α(1 + b)−2 (5.4)

pSO =
1

4
αα(1− α)2−α(1 + b)−2 (5.5)
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Forbruget af oliefyr og varmepumper påvirkes dermed identisk med størrelsen på
eksternaliteten.

Det samfundsoptimale forhold mellem oliefyr og varmepumper er da givet ved

qSO

pSO
=

α

1− α

Eksternaliteten påvirker ikke det relative forhold mellem oliefyr, q(i), og varme-
pumper, p(i). Dette skyldes, at forbruget af begge goder påfører individet en negativ
eksternalitet.

Forbruget af andre varer, c(i), er i den samfundsoptimale allokering givet ved

cSO = 1− qSO − pSO

Den samfundsoptimale nytte for individet i er da givet ved

uSO = 1− qSO − pSO + (qα
SO

p
1−α
SO

)
1
2 − b(qSO + pSO)

PSO-initiativets indvirkning

PSO-afgiften, τO, pålægges forbruget af varmepumper p(i). PSO-initiativet subsidierer
vedvarende energi, men da denne størrelse ikke indgår i O-modellen, vil subsidiet, sL,
blot indgå som et lumpsum-subsidie til forbrugeren - og kunne anses som værende renere
luft fra en mere miljøvenlig produktion af el. Forbrug af oliefyr er betegnet, q(i). Der-
udover fremstår modellen, som den er præsenteret i afsnit (2) om modelpræsentation.
Budgetbetingelsen er givet ved

c(i) + q(i) + (1 + τO)p(i) ≤ 1 + sL (5.6)

Spørgsmålet er nu, om man ved regulering af markedet kan modificere individets
forbrug til den samfundsoptimale allokering af goder. Individet i maksimerer nyttefunk-
tionen (2.1) mht. budgetbetingelsen (5.6)

L = c(i) + (q(i)αp(i)1−α)
1
2 + λ

�
1 + sL − c(i)− q(i)− (1 + τO)p(i)

�

19



Den optimale allokering findes gennem en række algebraiske manipulationer

qO =
1

4
(1 + τO)

α−1α1+α(1− α)1−α (5.7)

pO =
1

4
(1 + τO)

α−2αα(1− α)2−α (5.8)

PSO-afgiften reducerer forbruget af både oliefyr og varmepumper. Forbruget af var-
mepumper aftager mere intensivt ved en stigning i PSO-afgiften end forbruget af oliefyr.
Forholdet mellem de to produktionsinputs i optimum

qO

pO
=

α

1− α
(1 + τO)

PSO-afgiften øger andelen af oliefyr i teknologisammensætningen.
Lumpsum-subsidiet er givet ved

sL = τOzO

Forbruget af andre varer, c(i), er givet ved

cO = 1 + sL − qO − (1 + τO)pO = 1− qO − pO

Individets nytte i optimum ved en pålagt PSO-afgift er da givet ved

uO = 1− (1 + b)(qO + pO) + (qα
O
p
1−α
O

)
1
2 (5.9)

Proposition E

(i) PSO-afgiften resulterer ikke i den samfundsoptimale allokering af goderne. (ii) PSO-
afgiften øger nytten.

Bevis

Se appendiks E. �

PSO-afgiften formår ikke at modificere de relative priser således, at den socialopti-
male allokering af goderne opnås, jf. resultat (i). Problemet svarer til situationen i det
pigovianske subsidie, hvor reguleringen ikke påvirker alle relative prisforhold. I dette
tilfælde er det manglen på regulering af de relative priser mellem forbruget af oliefyr,
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q(i), og andre goder, c(i). PSO-afgiften rammer kun indirekte eksternaliteten ved brug
af oliefyr gennem produktionsfunktionen, hvilket fører til en allokering, der er forskellig
fra den samfundsoptimale. Resultat (ii) viser, at det på trods af PSO-afgiftens mang-
lende egenskab i forhold til at opnå samfundsoptimalitet stadig vil være gavnligt at
indføre afgiften. Man vil herved nå et ’second best’-resultat. Det fremgår af forholdet
i samfundsoptimum, at forbruget af oliefyr og varmepumper skal være ens. En pålagt
PSO-afgift vil dog føre til, at andelen af oliefyr vil udgøre en større del af opvarmningen
af danske boliger end varmepumper, og dermed vil bryde den samfundsoptimale tekno-
logisammensætning. Dette resultat oversætter til en reduktion i incitamentet i danske
husholdninger til at udskifte oliefyret med en varmepumpe. Dette forhold fremstår som
en utilsigtet effekt af PSO-initiativet.

5.3 Isolerede danske resultater

I VE-modellen internaliserer PSO-initiativet den negative eksternalitet og opnår derved
den samfundsoptimale allokering. PSO-afgiften fører således til et fald i forbruget af
el, mens VE-subsidiet øger andelen af vedvarende energi i den danske elproduktion.
Resultatet er en reduktion af udledning af drivhusgasser i Danmark.

I O-modellen formår PSO-initiativet ikke at skabe en efficient markedsligevægt, da
den negative eksternalitet ikke er komplet omfattet af reguleringen. O-modellen an-
giver PSO-initiativets utilsigtede effekter på teknologisammensætningen i opvarmning
af danske boliger. De utilsigtede effekter består i, at PSO-initiativet skaber en incita-
mentstruktur, der reducerer tilskyndelsen til udfasning af oliefyr i danske hjem.

Af begge modeller fremgår det, at PSO-initiativet øger nytten for danske individer.
Ud fra et isoleret dansk perspektiv er PSO-initiativet derfor velbegrundet.

6 EU Emission Trading System (ETS)

Det europæiske CO2-kvotehandelssystem blev etableret af EU i 2005 for at hjælpe med-
lemslandene til at nå deres respektive mål fastsat i Kyoto-protokollen (1997)20. Før Kyo-
to havde internationale klimakonventioner ikke anvendt retsligt bindende aftaler, hvilket
afstedkom begrænsede incitamenter til nedbringelse af udledningen af drivhusgasser på
tværs af de deltagende lande. I Kyoto-protokollen forpligtede 39 industrialiserede lande
(inkl. EU) sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med fem pct. i forhold til

20UNFCCC (1997)
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1990-niveau i årene 2008-12. EU blev pålagt en gennemsnitlig nedbringelse på otte pct.
og Danmark, isoleret set, en nedbringelse på 21 pct. Forskellen på nedbringelseskrav
på tværs af EU-lande skyldes, at der i Kyoto-protokollen differentieres mellem højt- og
lavtudviklede lande. Der plæderes for, at nationer, der ved hjælp af et højt forbrug af
fossile brændsler har opnået et økonomisk forspring, skal bruge de ekstra ressourcer, de
har til rådighed, til at reducere deres udslip af drivhusgasser mere end lavtudviklede
lande. For lavtudviklede lande lempes nedbringelseskravene, således at disse stadig kan
udnytte fossile brændsler i produktionen. Derved tilstræber man, at klimakravene ikke
sænker den økonomiske vækst i lande, der i forvejen er tilbagestående.

EU ETS indledtes i perioden 2005-07 med først fase, som havde til formål at te-
ste systemet. Herefter anden fase fra 2008-2012, hvori de konkrete CO2-reduktioner
skulle opnås - og forventes opnået21. EU har i december 2012 i anden udgave af Kyoto-
protokollen forpligtet sig til i 2020 at have reduceret udledningen af drivhusgasser med
20 pct. i forhold til 1990-niveau. Dette er et af de såkaldte 20-20-20 mål, som også inde-
holder forpligtelser til at øge andelen af vedvarende energi i energiforbruget til 20 pct,
samt reducere energiforbruget med 20 pct. i 2020 i forhold til 2020-niveauet fremskrevet
i 200522. For at imødekomme disse forpligtelser, indføres tredje fase af EU ETS, der vil
strække sig fra 2013-20, og hvor rammerne for udledningen af drivhusgasser er skærpet
yderligere. Loftet for udledningen af drivhusgasser er således mindsket i udgangspunk-
tet til tredje fase og vil lineært aftage frem til 202023.

Kvotehandelssystemet tager udgangspunkt i et politisk fastsat loft over mængden
af udledte drivhusgasser. Loftet opdeles i et antal kvoter, som hver især svarer til et
ton CO2-ækvivalent. Enhver virksomhed, der agerer indenfor rammerne af EU ETS, er
forpligtet til at købe og aflevere en kvote for hvert ton CO2-ækvivalent, der udledes.
Kvotehandelssystemet omfatter ikke alle energiforbrugende sektorer i økonomien, da det
ikke er alle sektorer, der egner sig til at indgå på markedet. EU ETS omfatter primært
sektorer, der er karakteriseret ved få aktører på markedet, energikrævende produktion
og begrænsede lækagemuligheder. Lækageproblematikken dækker over virksomheders
interesse i at flytte produktionen til lande med lavere klimakrav. EU ETS omfatter
bl.a. sektorerne el, olie, gas etc. Et eksempel på en ikke-EU ETS omfattet sektor er
transport, da denne består af tusindvis af små og mellemstore virksomheder, som i så

21Europa-Kommissionen (2013), I
22Europa-Kommissionen (2012)
23Europa-Kommissionen (2010)
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fald skulle pålægges at købe CO2-kvoter ved antallet kilometer kørt i lastbiler i Eu-
ropa. En tilstrækkelig kontrol af et sådan system ville være svært at indføre i praksis.
Transportsektoren tegner sig for 32 pct. af det samlede energiforbrug i EU. Det anslås,
at kvotehandelssystemet dækker omkring halvdelen af EU’s samlede udledning af driv-
husgasser24.

De kvoteomfattede virksomheder enten tildeles eller pålægges at købe kvoterne på
auktioner afholdt af de enkelte medlemslandes klimamyndigheder. I EU-regi er der op-
rettet børser til køb og salg af kvoter, som anvendes, hvis en virksomhed har kvoter
i overskud eller omvendt mangler kvoter til produktionen. Kvotehandelssystemet er et
omkostningseffektivt værktøj til reduktion af drivhusgasser. Dette kommer til udtryk,
når en virksomhed med reduktionsomkostninger for et ekstra ton CO2-ækvivalent, der
er højere end kvoteprisen, kan købe en kvote i stedet for at mindske udslippet i produk-
tionen og herved opnå en gevinst. Tilsvarende vil en virksomhed med reduktionsom-
kostninger under kvoteprisen reducere udslippet i produktionen og sælge virksomhedens
tildelte kvoter på en kvotebørs og ligeledes opnå en gevinst. Denne sammenhæng be-
tyder, at kvoteprisen vil tilsvare reduktionsomkostninger ved nedbringelse af et ton
CO2-ækvivalent. Man sikrer sig herved, at de virksomheder, som billigst kan reducere
deres udslip, vil gøre det. Endvidere bevirker kvotehandelssystemet, at omkostningerne
ved anvendelse af fossilt brændstof i virksomhedernes produktion bliver relativt dyrere
sammenlignet med mindre CO2-intensiv produktion. Dette må, alt andet lige, tilskynde
til en reduktion af den CO2-tunge produktion25.

Et af mange kritikpunkter af EU ETS er, at udbuddet af kvoter er for stort i forhold
til de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udledningen af drivhusgasser.
Udgangspunktet for vores teoretiske EU-model er derfor en situation, hvori loftet over
den udledte mængde drivhusgasser er sat for højt, hvorfor kvotemarkedet ikke alene
kan internalisere den negative eksternalitet. Markedsligevægten er derfor i et ’second
best’-stadie, da kvotemarkedet har en gavnlig men ikke tilstrækkelig effekt på udlednin-
gen af drivhusgasser. Af denne grund udviser flere medlemslande af EU ETS interesse
for at gøre en yderligere indsats for at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Med vores modelramme ønsker vi at analysere effekterne af landespecifikke miljøtil-
24Det Miljøøkonomiske Råd (2013) p. 47
25Ibid p. 60
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tag under forudsætning af, at det europæiske kvotesystem ikke fuldstændigt internali-
serer den negative eksternalitet ved udledningen af drivhusgasser.

6.1 Tilpasning af modelramme

Den yderligere landespecifikke indsats fremgår af vores modelsetup som en regional
pigouafgift på fossile brændsler. Det danske PSO-initiativ er et eksempel herpå. Omend
reguleringsstrukturen i PSO-initiativet ikke er en direkte afgift på fossile brændsler, vil
effekterne af PSO-initiativet tilsvare en pigouafgift i vores EU-model, jf. PSO-afsnit.

I forbindelse med modelleringen af EU ETS indføres nye parametre til den eksi-
sterende model fra PSO-afsnittet. Heriblandt indgår θ, som angiver størrelsen af det
pågældende medlemsland, der nyttemaksimeres for. θ angiver således den regionale
økonomiske andel af hele EU målt i BNP eller et andet nøgletal for en given økonomis
størrelse. Det politisk fastsatte loft over udledningen af drivhusgasser fører til antallet
af kvoter, xETS. Kvoteloftet er som før nævnt for højt, hvorfor antallet af kvoter og
dermed den totale udledning af fossile brændsler er over det samfundsoptimale niveau,
xETS > xso. Nedenstående sammenhæng sikrer det konstante totale forbrug af fossile
brændsler

x
ETS = θxDK + (1− θ)x/O (6.1)

Sammenhængen betyder, at et fald i forbrug af fossile brændsler i Danmark nødven-
digvis vil føre til en stigning i forbrug i de resterende lande, der indgår i kvotemarkedet.
Prismekanismen, der sikrer dette forhold, indgår i nyttemaksimeringen af såvel Dan-
marks som de resterende medlemslandes nytter. Prisen på en CO2-kvote er givet ved
prisen pEU . Se figur 3 på side 27 for grafisk fremstilling af problemstillingen.

I modellen skelnes der i nyttemaksimeringen mellem Danmark og de øvrige EU-lande
(angives med et ’Ø’). Der fremgår derfor regionalspecifikke budgetbetingelser.

6.2 EU-modellen

Den danske budgetbetingelse er givet ved

c(i) + z(i) + (1 + τDK + pEU)x(i) ≤ 1 + sDK + sEU (6.2)
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Den danske regering pålægger fossile brændsler en pigouafgift og vil derved forsøge
at intensivere nedbringelsen af drivhusgasser yderligere.

Budgetbetingelsen for de øvrige EU-lande er givet ved

c(i) + z(i) + (1 + pEU)x(i) ≤ 1 + sEU

De øvrige EU-lande agerer efter status quo - ’second best’-løsningen.
Et dansk individ i maksimerer nyttefunktionen (2.1) mht. den danske budgetbetin-

gelse (6.2)

L = c(i) +
�
x(i)αz(i)1−α

� 1
2 − e+ λ

�
1 + sDK + sEU − c(i)− z(i)− (1 + τDK + pEU)x(i)

�

Kvotemarkedet og den danske regulering fører tilsammen til følgende danske nytte-
maksimerende allokering

xDK =
1

4
α1+α(1− α)(1−α)(1 + τDK + pEU)

−1−α (6.3)

zDK =
1

4
αα(1− α)(2−α)(1 + τDK + pEU)

−α (6.4)

Pigouafgiften, τDK , og den europæiske kvotepris, pEU , indgår symmetrisk i optimum
for xDK og zDK . Begge reguleringsinstrumenter bidrager til nedbringelse af forbruget
af begge produktionsinputs. Forholdet mellem de to produktionsinputs er givet ved

xDK

zDK

=
α

1− α

1

1 + τDK + pEU

Den danske pigouafgift og den europæiske kvotepris nedbringer andelen af fossile brænd-
stoffer i produktionen af el i Danmark. Et isoleret dansk politisk ønske om at opnå en
specifik andel af vedvarende energi i elproduktionen kan opnås - også under kvotesy-
stemet.

De danske, såvel som EUs centrale myndigheder, skal opretholde deres respektive
budgetbetingelser, hvorfor tilbagebetalingen af de opkrævne afgifter og indtægter fra
salg af kvoter foregår med lumpsum-subsidier af tilsvarende størrelse

sDK = τDK

ˆ 1

0

x(i)di = τDK

ˆ 1

0

xDKdi = τDKxDK

sEU = pEUx
ETS
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Antallet af udbudte kvoter, xETS, fremgår af (6.1).
Hermed kan den samlede danske allokering i optimum fastslås

cDK = 1 + sDK + sEU − zDK − (1 + τDK + pEU)xDK

= 1 + τDKxDK + pEUx
ETS − zDK − (1 + τDK + pEU)xDK

= 1− zDK − xDK + pEU(x
ETS − xDK)

Kvotemarkedet bevirker, at forbruget af andre goder, cDK , i optimum afhænger af
differencen imellem det europolitisk fastsatte forbrug af fossile brændsler og det danske
forbrug. Den danske nytte er i optimum givet ved

uDK = cDK + (xα
DK

z
(1−α)
DK

)− bx
ETS (6.5)

Udledningen af drivhusgasser er konstant, og det samme er eksternaliteten.
Tilsvarende findes den optimale allokering for de øvrige EU-lande

x/O =
1

4
α1+α(1− α)(1−α)(1 + pEU)

−1−α (6.6)

z/O =
1

4
αα(1− α)(2−α)(1 + pEU)

−α (6.7)

c/O = 1 + sEU − z/O − (1 + pEU)x/O

= 1− z/O − x/O + pEU(x
ETS − x/O)

Nytten for de øvrige EU-lande er givet ved

u/O = c/O + (xα
/O
z
(1−α)
/O

)− bx
ETS

Proposition F

(i) En stigning i den danske afgift, τDK, reducerer det danske forbrug af dels fossile
brændsler, xDK, og dels vedvarende energi, zDK. Reduktionerne i xDK og zDK ved en
dansk afgift er disproportionale. xDK reduceres mest, hvilket leder til en forvridning af
forholdet mellem de to energikilder i elproduktionen. (ii) Endvidere reduceres prisen på
CO2-kvoter, pEU , som følge af en dansk afgiftsstigning. (iii) En dansk afgiftstigning
påvirker ikke det aggregerede forbrug af fossile brændsler. (iv) Den optimale danske
afgift er τDK = 0.
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Bevis

Se appendiks F. �

EU ETS har i princippet potentiale til at internalisere den negative eksternalitet ved
afbrænding af fossile brændsler, hvis eksternaliteten ikke var global, men begrænset til
kun at omfatte EU-landene. Dette ville være tilfældet for xETS = xso. Situationen er
nu den, at xETS > xso, hvormed eksternaliteten ikke internaliseres komplet. EU ETS
påvirker dog markedsligevægten til en mere efficient allokering end i den uregulerede
økonomi, hvad der fremgår af figur 3. Nytten for samtlige EU-lande er dermed øget med
EU ETS.

Figur 3: XETS fastsættes til Figur 4: PSO-afgiften i EU ETS
’Second best’-allokering

Resultat (i) viser, at elforbruget falder i Danmark, når vi pålægger fossile brændsler
en afgift. Dertil kommer, at andelen af vedvarende energi i elproduktionen tiltager
ved en dansk afgift. Isoleret set udgør disse effekter, hvad danske klimamyndigheder
tilstræber, jf. PSO-initiativets opbygning26. Resultaterne viser sig dog, når man ser ud
over de danske landegrænser, at have nogle knapt så ønskværdige effekter. Resultat (iii)
fortæller, at det aggregerede forbrug af fossile brændsler i EU er uændret. Danmarks
indsats er altså forgæves, hvis det ultimative mål er en nedbringelse af forbruget af fossile
brændsler. Envidere påvises det i resultat (iv), at den for Danmark nyttemaksimerende
afgift er nul. Samlet set bidrager en dansk afgift på fossile brændsler udelukkende til
et dansk nyttetab forårsaget af højere energipriser til forbrugeren. De øvrige EU-lande
opnår derimod en nyttegevinst, da kvoteprisen falder, jf. resultat (ii), hvilket medfører,
at energipriserne i de øvrige EU-lande vil falde. Den aggregerede nytte i EU vil falde,

26Energinet.dk
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da en dansk afgift skaber en uhensigtsmæssig forvridning af fordelingen af kvoter -
Danmark får for få og de øvrige EU-lande får for mange, jf. figur 4. En dansk afgift vil
således flytte EU længere væk fra den samfundsoptimale allokering.

6.3 PSO-afgift og EU ETS

Det europæiske kvotehandelssystem reducerer udledningen af drivhusgasser i Euro-
pa, men begrænser samtidig de enkelte medlemslandes handlefrihed til yderligere at
nedbrinde udledningen af drivhusgasser. Mekanismen er som følger: Det danske PSO-
initiativ medfører et fald i den danske efterspørgsel efter fossile brændsler (og dermed
kvoter), jf. ligning (6.3). Da mængden af kvoter er konstant, vil kun prisen variere
som følge af en ændring i efterspørgsel. Derfor falder prisen på kvoter, jf. resultat (ii).
Prisfaldet øger de øvrige EU-landes efterspørgsel på kvoter, jf. ligning (6.6). Faldet i
dansk efterspørgsel er ækvivalent med de øvrige EU-landes stigning i efterspørgsel efter
fossile brændsler. Det aggregerede forbrug af fossile brændsler og dermed den samlede
udledning af drivhusgasser er dermed uændret.

Med resultaterne fra EU-modellen vil PSO-initiativet nu ingen effekt have på den ne-
gative eksternalitet, hvorfor resultaterne fra VE- og O-modellen skal revideres. Den
danske nyttegevinst er forsvundet i begge modeller som følge af forsøget på en inter-
nalisering. Hvis det antages, at PSO-initiativets prisændringer i den danske økonomi
står ved magt, betyder det for VE-modellen, at forbruget af el er for lavt, samt at
andelen af vedvarende energi i den danske elproduktionen er for høj. Den optimale
danske elproduktion og teknologisammensætning fremgår af ’second best’-allokeringen
i EU-modellen. For O-modellen vil forbrug af opvarmning af boligen tilsvarende være
for lavt. Dertil kommer, at tilskyndelsen til udskiftning af oliefyret i de danske boliger
til stadighed er begrænset. PSO-initiativet skaber samlet set et dansk nyttetab og en
langsommere udfasning af oliefyr. Det er et paradoks.

7 “First mover”-fordel

Kvotemarkedet har den ulempe, at det ikke tilskynder til yderligere regionale nedbrin-
gelser af udledning af drivhusgasser. Ikke desto mindre foregår der klimapolitiske tiltag
i stort set alle industrialiserede lande i Europa, jf. Figur 6. Af figuren fremgår det, at
en række af de største økonomier i EU støtter miljøvenlig elproduktion i et betragteligt
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omfang. Baggrunden herfor kan bl.a. findes i klimamyndighedernes ønske om at væ-
re foregangsland indenfor miljøvenlig teknologi. Derfor subsidieres virksomheder, der
producerer og forsker i vedvarende energi. Den politiske forhåbning er, at den hjemlige
industri vil få et forspring og dermed en gevinst ved at være først i den teknologiske
udvikling - en såkaldt “first mover”-fordel. Dette giver anledning til en international
kappestrid, der fører til et ufunktionelt kvotehandelssystem, hvilket udmønter sig i for
lave kvotepriser, jf. EU-modellens resultat (ii). Den lave pris på udledning af drivhus-
gasser reducerer virksomheders incitament til at investere i grøn teknologi. De enkelte
medlemslandes klimamyndigheder ender med at stå for kanaliseringen af midler til ud-
vikling af nye teknologier og agerer dommere over for hvilke områder, der har størst
vækstpotentiale. Der er ikke belæg for, at politikere skulle have et bedre udgangspunkt
for at udvælge grønne investeringsområder end virksomheder, som tværtimod må for-
ventes at have en informationsfordel, idet de agerer på de pågældende markeder til
daglig27. Teoretisk set bør beslutningerne om hvilke teknologier, der skal investeres i
overlades til virksomhederne, jf. EU-modellens resultat (iv). Dette ville være effekten
af politisk tilbageholdenhed overfor indgriben i markedet. Kvotehandelsystemets mar-
kedskonforme regulering ville hermed i højere grad udnyttes til at skabe miljøvenlige
incitamenter hos virksomhederne. EU ETS kvoteprisen i perioden 2008-13 fremgår af
figur 5.

Figur 5: Prisudvikling på CO2-kvoter (euro) Figur 6: Offentligt støttet vedvarende energi
af total elproduktion, 2010 (pct.)

Kilde: ECOWIN, Point Carbon og EEX Kilde: CEER. Ref: C12-SDE-33-03. Tabel 5

I et aktuelt kommunikationsbrev udviser Europa-Kommissionen bekymring for net-
op nationale subsidieordninger møntet på vedvarende energi i elproduktionen og efter-
spørger koordinerede indsatser. EU adviserer desuden medlemslandene til at designe de

27Det Miljøøkonomiske Råd (2013) p. 36
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selvstændige indsatser efter retningslinjer, der tilskynder til markedskonforme løsnin-
ger28.

8 Konklusion

Formålet med denne opgave var at belyse PSO-initiativets indvirkning på det danske
såvel som europæiske elmarked. I afsnit (4) finder vi, at PSO-initiativet isoleret i den
danske markedsøkonomi skaber en efficient samfundsallokering, men fremstår upraktisk,
da et enkelt reguleringsinstrument - en afgift pålagt direkte fossile brændsler - skaber
samme efficiente allokering af goder. O-modellen i afsnit (5) påviser, at PSO-afgiften
øger individernes nytte på et dansk plan, men effekten heraf er en utilsigtet forlængelse
af udfasningen af oliefyr i Danmark. Samlet set øger PSO-initiativet individets nytte
på et dansk plan. PSO-initiavets reguleringsmuligeder af teknologisammensætningen
i dansk produktion af både el og opvarmning af hjemmet muliggør politisk indblan-
ding heri. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt, da teknologisammensætning bør være
et resultat af individernes nyttemaksimering. En aktiv politik for en given teknologi-
sammensætning vil derfor ikke afstedkomme en efficient allokering af goder. EU ETS
udvider modellens platform i afsnit (6) og viser, at PSO-initiativets indvirkning på den
danske efterspørgsel efter fossile brændsler blot fører til en lavere kvotepris og samme
mængde drivhusgas udledt. Danske individer lider et nyttetab ifht. vores europæiske
naboer på trods af øget andel af vedvarende energi i den danske elproduktionen. Pa-
radokset i dansk klimapolitik består i PSO-initiativets negative påvirkning af danske
individers nytte og udfasningen af oliefyr i Danmark.

28Europa-Kommissionen (2013), II
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9 Appendiks

A

(i) Individets nyttefunktion (2.1) mht. eksternaliteten (2.3) totaldifferentieres

du(i) =− (1 + b)dx(i)− dz(i) +
1

2

�
x(i)αz(i)1−α

�− 1
2 · (9.1)

�
αx(i)α−1

z(i)1−α
dx(i) + (1− α)x(i)αz(i)−α

dz(i)
�

Den kvasilineære form medfører, at du(i) = 0 er optimum.
Vi anvender Envelope-teoremet, hvormed det bliver muligt at evaluere en nyttefunk-

tion i den optimale allokering. Dette gøres ved at anvende førsteordensbetingelserne til
nyttemaksimeringen, som ved simple omskrivninger er givet ved

dx∗ =
1

2

�
x
α
∗ z

1−α
∗

�− 1
2
�
αxα−1

∗ z
1−α
∗

�
dx∗ (9.2)

dz∗ =
1

2

�
x
α
∗ z

1−α
∗

�− 1
2
�
(1− α)xα

∗ z
−α
∗

�
dz∗ (9.3)

Når optimalitetsbetingelserne (9.2) og (9.3) indsættes i (9.1) fås resultatet du∗ = −bdx∗.
Det står dermed klart, at den optimale allokering i den uregulerede økonomi ikke opti-
merer nytten.

Tilsvarende ser vi på førsteordensbetingelserne til samfundsplanlæggerens nytte-
maksimering

(1 + b)dxSO =
1

2

�
x
α
SO

z
1−α
SO

�− 1
2
�
αxα−1

SO
z
1−α
SO

�
dxSO (9.4)

dzSO =
1

2

�
x
α
SO

z
1−α
SO

�− 1
2
�
(1− α)xα

SO
z
−α
SO

�
dzSO (9.5)

Når optimalitetsbetingelserne (9.4) og (9.5) indsættes i (9.1), står duSO = 0 tilba-
ge. Hvormed vi kan konkludere, at den samfundsoptimale allokering optimerer nytten.
Bemærk, at for b = 0 vil duSO = du∗ = 0. QED
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B

(i) Forbruget af det eksternalitetsskabende gode sættes lig det samfundsoptimale ni-
veau, xP = xSO.

1

4
(1 + τP )

−1−αα1+α(1− α)1−α =
1

4
(1 + b)−1−αα1+α(1− α)1−α

Det ses, at τP og b indgår symmetrisk i ovenstående, hvorfor afgiften skal være lige
med størrelsen på eksternaliteten, τP = b.

Den samfundsoptimale allokering er opnået, hvis forbruget af z(i) ligeledes er sam-
fundsoptimal for τP = b, hvorfor τP indsættes på b’s plads i markedsligevægten

zP |τP=b =
1

4
(1 + b)−ααα(1− α)2−α = zSO

Det står dermed klart, at en afgift sat lig med størrelsen på eksternaliteten vil skabe
efficiens på markedet. Man siger, at afgiften er sat til pigoviansk niveau.

(ii) Nyttefunktionen i reguleret markedsligevægt er givet ved

uP = 1 + τPxP − (1 + τP + b)xP − zP + (xα
P
z
1−α
P

)
1
2

Nyttefunktionen differentieres mht. afgiften, τp.

∂uP

∂τP
= xP + τP

∂xP

∂τP
− xP − (1 + τP + b)

∂xP

∂τP
− ∂zP

∂τP

+
1

2

�
x
α
P
z
1−α
P

�− 1
2
�
αxα−1

P
z
1−α
P

∂xP

∂τP
+ (1− α)xα

P
z
α
P

∂zP
∂τP

�

Førsteordensbetingelserne for hhv. x(i) og z(i) i den regulerede markedsøkonomi
omskrives

1

2
(xα

z
1−α)−

1
2αxα−1

z
1−α∂xP

∂τP
= (1 + τP )

∂xP

∂τP
1

2
(xα

z
1−α)−

1
2 (1− α)xα

z
−α∂zP

∂τP
=

∂zP
∂τP

Disse to optimalitetsbetingelser pålægges nu den differentierede nyttefunktion. Til-
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bage står

∂uP

∂τP
= (τP − b)

∂xP

∂τP
≥ 0

hvor τP ∈ [0, b]. Af ovenstående ses

lim
τP→b

∂uP

∂τP
= 0

Da ∂uP/∂τP = 0 er optimum, kan det konkluderes, at for τP ∈ ]0, b] er nytten højere
end i den uregulerede markedsligevægt. QED

C

(i) Forbruget af det eksternalitetsneutrale og subsidierede gode sættes lig det samfunds-
optimale niveau, zS = zSO

1

4
(1− sP )

α−2αα(1− α)2−α =
1

4
(1 + b)−ααα(1− α)2−α

(1− sP )
α−2 = (1 + b)−α

sP = 1− (1 + b)
α

2−α

Hvis denne størrelse på subsidiet medfører, at xS = xSO, er der tale om et pigoviansk
subsidieniveau og efficiens på markedet.

xS |
sP=1−(1+b)

α
2−α

=
1

4

�
1− (1− (1 + b))

α
2−α

�
α−1α1+α(1− α)1−α �= xSO

Det står dermed klart, at vi ikke kan ramme den samfundsoptimale allokering med
dette reguleringssetup.

(ii) Individetes totaldifferentierede nyttefunktion ved (9.1) genanvendes. Førsteor-
densbetingelserne er ved simple omskrivninger givet ved

dxS =
1

2

�
xS

α
zS

1−α
�− 1

2
�
αxS

α−1
zS

1−α
�
dxS (9.6)

(1− sP )dzS =
1

2

�
xS

α
zS

1−α
�− 1

2
�
(1− α)xS

α
zS

−α
�
dzS (9.7)
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Optimalitetsbetingelserne (9.6) og (9.7) indsættes i (9.1)

duS =− bdxS − sPdzS

hvilket viser, at et negativt subsidie vil øge nytten i forhold til den uregulerede
markedsligevægt.

D

(i) Forbruget af det eksternalitetsneutrale gode sættes lig det samfundsoptimale niveau,
zV E = zSO og τV E(z) isoleres

1

4
α−α(1− α)α(1− sV E)

−α
�
α−α(1− α)α−1(1− sV E)

1−α + τV E(z)

�−2
=

1

4
(1 + b)−1−αα1+α(1− α)1−α

τV E(z) = α−α(1− α)α−1
�
(1− sV E)

− 1
2α(1 + b)

1
2α − (1− sV E

�
1−α)

Det tilsvarende gøres for det eksternalitetsskabende gode xV E = xSO

1

4
α1−α(1− α)α−1(1− sV E)

1−α
�
α−α(1− α)α−1(1− sV E)

1−α + τV E(x)

�−2
=

1

4
(1 + b)−1−αα1+α(1− α)1−α

τV E(x) = α−α(1− α)α−1
�
(1− sV E)

1
2−

1
2α(1 + b)

1
2+

1
2α − (1− sV E)

1−α
�

De to optimale afgifter sættes lig hinanden τV E(z) = τV E(x) og den optimale størrelse
på subsidet, sV E, isoleres

α−α(1− α)α−1
�
(1− sV E)

− 1
2α(1 + b)

1
2α − (1− sV E)

1−α
�
=

α−α(1− α)α−1
�
(1− sV E)

1
2−

1
2α(1 + b)

1
2+

1
2α − (1− sV E)

1−α
�

1− sV E = (1 + b)−1 ⇒

sV E =
b

1 + b

Den nyttemaksimerende PSO-afgift, τV E, findes ved at indsætte sV E i τV E(z) (eller
τV E(x))

τV E(z) |sV E= b

1+b

= α−α(1− α)α−1
�
(1 + b)α − (1 + b)α−1

�
= τV E

Hermed har vi påvist, at der findes en afgift, τV E, og et subsidie, sV E, som interna-
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liserer den negative eksternalitet og medfører, at VE-modellen rammer den samfunds-
optimale allokering af goderne. Bemærk, at for b = 0 vil τV E = sV E = 0. QED.

E

(i) Forbruget af varmepumper, pO, sættes lig det samfundsoptimale niveau, pO = pSO

og PSO-afgiften, τO, isoleres

1

4
(1 + τO)

α−2αα(1− α)2−α =
1

4
(1 + b)−2αα(1− α)2−α

(1 + τO) = (1 + b)
2

2−α

τO = (1 + b)
2

2−α − 1

Afgiften indsættes i qO og sættes lige det samfundsoptimale niveau for qO = qSO

qO |
τO=(1+b)

2
2−α−1

=
1

4
((1 + b)

2
2−α )α−1α1+α(1− α)1−α �= qSO

Hermed er det vist, at PSO-afgiften ikke internaliserer eksternaliteten, hvorfor der
ikke opnås en samfundsoptimal allokering af goderne. QED.

(ii) Nyttefunktionen (5.9) differentieres mht. til PSO-afgiften, τO

duO

dτO
=− (1 + b)(

dqO

dτO
+

dpO

dτO
) +

1

2
(qα

O
p
1−α
O

)−
1
2
�
αqα−1

O
p
1−α
O

dqO

dτO
+ (1− α)qα−1

O
p
1−α
O

dpO

dτO

�

(9.8)

Førsteordensbetingelserne anvendes, hvorved vi evaluerer nytten i individets opti-
mum

dqO

dτO
= αqO

α−1
pO

1−α1

2
(qO

α
pO

1−α)−
1
2
dqO

dτO

(1 + τO)
dpO

dτO
= αqO

α−1
pO

1−α1

2
(qO

α
pO

1−α)−
1
2
dpO

dτO

Disse optimalitetsbetingelser indsættes i (9.8)

duO

dτO
=(τO − b)

dpO

dτO
− b

dqO

dτO
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Det står klart, at dqO/dτO < 0 og dpO/dτO < 0, hvorfor den afledte nyttefunktion,
evalueret i τO = 0, må være

duO

dτO
|τO=0>0

Individets nytte er således højere med PSO-afgiften end uden. QED

F

Totaldifferentiationer af ligningerne (6.3), (6.4), (6.6), (6.7) og (6.1) anvendes i disse
beviser

dxDK = −1

4
(1 + α)α1+α(1− α)1−α(1 + pEU + τDK)

−2−α(dpEU + dτDK) (9.9)

dzDK = −1

4
α1+α(1− α)2−α(1 + pEU + τDK)

−1−α(dpEU + dτDK) (9.10)

dx/O = −1

4
(1 + α)α1+α(1− α)1−α(1 + pEU)

−2−α
dpEU (9.11)

dz/O = −1

4
α1+α(1− α)2−α(1 + pEU)

−1−α
dpEU

θdxDK + (1− θ)dx/O = 0 (9.12)

(i) Vi ønsker at bestemme fortegnet på dxdk/dτDK og dzDK/dτDK. Derfor udledes netop
disse udtryk fra (9.9) og (9.10)

dxDK

dτDK

= −1

4
(1 + α)α1+α(1− α)1−α(1 + pEU + τDK)

−2−α(
dpEU

dτDK

+ 1) (9.13)

dzDK

dτDK

= −1

4
α1+α(1− α)2−α(1 + pEU + τDK)

−1−α(
dpEU

dτDK

+ 1) (9.14)

Størrelsen på dpEU/dτDK er afgørende for at finde eksakte størrelser af ovennævnte udtryk.
Derfor udledes dpEU/dτDK fra (9.11)

dpEU

dτDK

= −
dx/O

1
4(1 + α)α1+α(1− α)1−α(1 + pEU)−2−α

1

dτDK

(9.15)

Herefter isoleres dx/O i (9.12)

dx/O = − θ

1− θ
dxDK
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og indsættes i (9.15)

dpEU

dτDK

=
θ

1− θ

1
1
4(1 + α)α1+α(1− α)1−α(1 + pEU)−2−α

dxDK

dτDK

(9.16)

Vi har nu et udtyk for dpEU/dτDK som funktion af dxDK/dτDK. Dette indsættes i (9.13),
hvorefter dxDK/dτDK kan isoleres

dxDK

dτDK

= −
1
4(1 + α)α1+α(1− α)1−α

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α + (1 + pEU + τDK)2+α

< 0 (9.17)

Det ses, at dxDK/dτDK er negativ, hvormed det kan konkluderes, at det danske forbrug
af fossile brændsler falder som følge af en dansk afgift.

Dernæst gælder det spørgsmålet om, hvorvidt det danske forbrug af vedvarende
energi, zDK , ligeledes falder, når der pålægges fossile brændsler en afgift i Danmark.
Først findes den eksakte størreste af dpEU/dτDK - (9.17) indsættes i (9.16)

dpEU

dτDK

=
θ

1− θ

1
1
4(1 + α)α1+α(1− α)1−α(1 + pEU)−2−α

−1
4(1 + α)α1+α(1− α)1−α

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α + (1 + pEU + τDK)2+α

dpEU

dτDK

= −

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α + (1 + pEU + τDK)2+α

(9.18)

Dernæst indsættes (9.18) i (9.14), hvorved det eksate udtryk for dzDK/dτDK fremkommer

dzDK

dτDK

= −1

4
α1+α(1− α)2−α(1 + pEU + τDK)

−1−α(−

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α + (1 + pEU + τDK)2+α

+ 1)

= −
1
4α

1+α(1− α)2−α(1 + pEU + τDK)
θ

1− θ
(1 + pEU)2+α + (1 + pEU + τDK)2+α

< 0

Det ses, at det danske forbrug af vedvarende energi falder som følge af en dansk
afgiftstigning på fossile brændsler.
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Forholdet imellem de to marginale reduktioner er givet ved

dxDK

dτDK

�dzDK

dτDK

=
(1 + α)

(1− α)

1

1 + pEU + τDK

Det ses, at størrelsen på disproportionaliteten i reduktionerne afhænger af outpute-
lasticiteten, α - forholdet går mod 1 for α gående mod 0. Niveauerne for kvoteprisen
og en eventuel dansk afgift spiller ligeledes en rolle og mindsker forvridningen af ener-
gikilder til elproduktionen.

(ii) Fortegnet på dpEU/dτDK ønskes fundet. Udtrykket er udledt i (i) ved (9.18)

dpEU

dτDK

= −

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α + (1 + pEU + τDK)2+α

< 0

Det ses, at kvoteprisen vil falde ved en dansk afgift på fossile brændsler. QED
(iii) Aggregeret forbrug af fossile brændsler θxDK + (1− θ)x/O er lig med antallet af

kvoter, xETS. Det ses af (9.12), at et fald i dansk forbrug blot vil føre til en tilsvarende
stigning i forbruget i de øvrige EU-lande. Det står dermed klart, at aggregeret forbrug
af fossile brændsler ikke vil påvirkes af en dansk afgift. QED

(iv) Størrelsen på den optimale danske afgift ønskes fundet. Til det totaldifferentieres
den danske nyttefunktion (6.5)

duDK

dτDK

=− dzDK

dτDK

− (1 + pEU)
dxDK

dτDK

+
dpEU

dτDK

(xETS − xDK)+

1

2
(xα

DK
z
1−α
DK

)−
1
2
�
αxα−1

DK
z
1−α
DK

dxDK

dτDK

+ (1− α)xα
DK

z
−α
DK

dzDK

dτDK

�

Ovenstående udtryk simplificeres ved anvendelse af envelope-teoremet. Førsteor-
densbetingelserne til nyttemaksimeringen af den danske forbrugers nytte fremgår om-
skrevet af nedenstående

(1 + τDK + pEU)
dxDK

dτDK

=
1

2
(x(i)αz(i)1−α)−

1
2αx(i)α−1

z(i)1−αdxDK

dτDK

dzDK

dτDK

=
1

2
(x(i)αz(i)1−α)−

1
2 (1− α)x(i)αz(i)−αdzDK

dτDK
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Optimalitetsbetingelserne indsættes i det danske individs afledte nyttefunktion

duDK

dτDK

=τDK

dxDK

dτDK

+
dpEU

dτDK

(xETS − xDK)

For at finde det eksakte udtryk indsættes dxdk/dτDK og dpEU/dτDK fra hhv. (9.17) og
(9.18)

duDK

dτDK

= −

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α(xETS − xDK) +

1
4(1 + α)α1+α(1− α)1−ατDK

θ

1− θ
(1 + pEU)2+α + (1 + pEU + τDK)2+α

I en situation hvor τDK > 0, da vil det danske forbrug af fossile brændsler være min-
dre end det europolitisk fastsatte niveau, xDK < xETS. Dette står klart som følge af
sammenhængene (6.1), (6.3) og (6.6). Denne situation vil lede til duDK/dτDK < 0, hvilket
medfører, at det ville være optimalt at sænke afgiften. I det modsatte tilfælde, hvor
τDK < 0, da vil det gælde, at xDK > xETS, hvilket fører til duDK/dτDK > 0, som inde-
bærer, at det ville være optimalt at lade afgiften stige. Ved τDK = 0 vil duDK/dτDK = 0,
som dermed kan konkluderes at være optimum. QED

10 Bilag

Vi ønsker at maksimere individets nyttefunktion (2.4) mht. budgetbetingelsen (2.5).
Vi anvender Lagrangemetoden til at løse det betingede optimeringsproblem. Lagrange-
funktionen opstilles

L = c(i) + (x(i)αz(i)1−α)
1
2 − e+ λ

�
1− c(i)− x(i)− z(i)

�

Lagrangefunktionen differentieres mht. de fire variable c(i), x(i), z(i) og λ. De dertil-
hørende førsteordensbetingelser er

Lc =
∂L

∂c(i)
= 1− λ = 0 ⇒ λ = 1 (10.1)

Lx =
∂L

∂x(i)
=

1

2
(x(i)αz(i)1−α)−

1
2αx(i)α−1

z(i)1−α − λ = 0 (10.2)
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Lz =
∂L

∂z(i)
=

1

2
(x(i)αz(i)1−α)−

1
2 (1− α)x(i)αz(i)−α − λ = 0 (10.3)

Lλ =
∂L

∂λ
= 1− c(i)− x(i)− z(i) = 0

(10.1) medfører at λ = 1. I førsteordensbetingelserne mht. x(i) ogz(i) rykkes λ over
på højreside af lighedstegnet og de to udtryk divideres, Lx/LZ

1
2(x(i)

αz(i)1−α)−
1
2αx(i)α−1z(i)1−α

1
2(x(i)

αz(i)1−α)−
1
2 (1− α)x(i)αz(i)−α

=
λ

λ
⇒

λ = 1 indsættes og x(i) isoleres

α

1− α

z(i)

x(i)
= 1 ⇔ x(i) =

α

1− α
z(i) (10.4)

10.4 indsættes i førsteordensbetingelsen Lz (10.3) og z(i) isoleres

1

2

�
(

α

1− α
z(i))αz(i)1−α

�− 1
2 (1− α)

� α

1− α
z(i)

�α
z(i)−α = 1 ⇔

1

2

�
(

α

1− α
)αz(i)

�− 1
2αα(1− α)1−a = 1 ⇔

�
(

α

1− α
)αz(i)

�− 1
2 = 2α−α(1− α)a−1 ⇔

(
α

1− α
)αz(i) =

1

4
α2α(1− α)2−2a ⇔

z(i) = z∗ =
1

4
αα(1− α)2−a

z∗ indsættes i (10.4)

x(i) =
α

1− α

1

4
αα(1− α)2−a ⇒

x∗ =
1

4
α1+α(1− α)1−a

De optimale størrelser er hermed givet ved z∗ og x∗.
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