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De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til 
proportionalitet  
 
I forbindelse med BAT godkendelser og anvendelse af proportionalitetsvurderinger har 
Miljøstyrelsen ønsket en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved forskellige kriterier. Dette 
notat tager til formål at beskrive konsekvenserne af forskellige kriterier med udgangspunkt i de 
tidligere notater og pilotprojektet omkring proportionalitetsafvejningen. Miljøstyrelsen har fastsat 
nogle ramme for scenarierne og afskæringskriterier som er beskrevet i notat omkring ”Økonomiske 
konsekvensvurderinger ved fastsættelse af emissionskrav til ammoniak”.  
 
Af dette fremgår blandt andet at alle BAT teknologier skal betragtes som værende driftssikre ved de 
opgjorte økonomioverslag, selvom der kan være teknologier hvor der formodentlig vil være 
meromkostninger i forbindelse med afhjælpningstiltag. Der er for nogle teknologier regnet på 
mulige meromkostninger, men de indgår som udgangspunkt ikke i de samlede omkostninger som 
anvendes her.  
 
Analysen er foretaget således, at der kan stilles de samme krav til alle bedrifter eller at der kan ske 
en opdeling på bedrifter på under eller over 210 DE. Derfor er udregnet en vægtet 
omkostningseffektivitet og meromkostninger for erhvervet for hver gruppe. Gennemsnitstallene er 
vægtet med antallet af dyreenheder i de forskellige bedriftskategorier. Det er således 
gennemsnitsomkostningen for den pågældende teknologi der holdes op imod de opstillede grænser 
for omkostningseffektivitet og øgede driftsomkostninger. Analysen gælder alene bedrifter med over 
75 DE. 
 
Der er i oversigten over teknologier en række foderingstiltag, hvor driftsomkostninger og 
omkostningseffektiviteten ikke er angivet. Såfremt omkostningerne ved disse teknologier kan 
bestemmes kan de indgå. Det antages at omkostningen ikke er 0 kr. De anvendte omkostninger for 
teknologier er blevet ændret over tid, men de seneste er baseret på tal fra den 29.9.2009, hvor bl.a. 
omkostningerne ved foder er justeret.  
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Der er opstillet 3 scenarier: 
Scenarie 1:  Maksimum 40 kr. pr. kg NH3, 1% i øgede omk., og emission på 0,3 kg NH3/sl. svin  
Scenarie 2:    Maksimum 100 kr. pr. kg NH3, 2% i øgede omk. og emission på 0,3 kg NH3/sl. svin 
Scenarie 3: Maksimum 100 kr. pr. kg NH3, 2% i øgede omk. og emission på 0,25 kg NH3/sl. svin  
 
Første trin er at få identificeret de mulige teknologier og deres omkostninger, samt deres 
omkostningseffektivitet. Antallet af DE i analysen fremgår af tabel 1. De anvendte vægte er de 
procenter der indgår i tabel 1, næstsidste kolonne. De er koblet så omkostningen i gruppen 250 DE 
er antallet af dyr placeret i gruppen 210-250 DE og omkostningerne for 500 DE er placeret i 
gruppen 250-500 DE, mens omkostningerne ved 750 DE er placeret i gruppen over 500 DE.  
 
Tabel 1. Slagtesvin opsummeret på henholdsvis besætningsniveau og bedriftsniveau 
 
 Opdelt på besætninger  Opdelt på Bedrifter 
 DE Antal Gns DE Andel (%) Antal 
       
I alt 748.251 9.047 103 748.251 -- 7.260 
Under 75 136.855 5.229 23 91.785 -- 3.958 
75 til 100 74.341 861 87 49.754 8% 574 
100 til 150 156.087 1.298 121 114.623 17% 947 
150 til 210 185.021 1.027 179 142.601 22% 795 
210 til 250 67.878 294 230 61.905 9% 269 
250 til 500 92.775 290 345 207.166 32% 601 
Over 500 35.293 48 693 80.416 12% 116 
I alt    656.465 100%  
                             
Kilde: CHR/GLR data fra Conterra  
 
I tabel 2 er angivet de teknologier der har miljøøkonomiske omkostninger på under 40 kr. pr. kg 
NH3-N som angivet i scenarie 1 og hvor emissionen er under 0,31 kg NH3 pr. slagtesvin.  
 
Som det fremgår, har en del teknologier en meget lav emission pr. slagtesvin på under 0,2 kg, hvor 
en staldteknologi er kombineret med syrerensning eller forsuring. For nogle teknologier er der en 
betydelig forskel i omkostningseffektiviteten for mindre og større bedrifter over 210 DE. Det 
gælder specielt syrerensning og forsuring, hvorimod luftrensning og køling i højere grad har samme 
omkostningseffektivitet i de 2 størrelsesgrupper. Fast gulv alene er klart den billigste af de 
teknologier der opfylder kravene.  
 
Af tabel 3 fremgår at kun fast gulv (50-75%), fast gulv incl. fast overdækning og fast gulv + køling 
har meromkostninger for erhvervet på under 1%. Det kan dog bemærkes, at drænet gulv + 20% 
syrerensning for bedrifter over 210 DE også har en meromkostning på 1%. De teknologier der har 
en emission på under 0,2 kg NH3 pr. slagtesvin medfører en meromkostning på 2,7 – 4,4%. 
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Tabel 2. Omkostninger pr. DE for teknologier der koster under 40 kr. pr. kg NH3 og en 
emission der højest er 0,31 kg pr. slagtesvin.  

 

Emission 
(kg NH3/sl. 
Svin) 

Omkostning 
(75-210 DE) 
(kr/NH3) 
 

Omkostning 
(210-750 DE)  
(kr/NH3) 
 

Gns. 
Omkostning 
(75-750 DE) 
(kr/NH3)

50-75 pct. fast gulv 0,31 -3 -3 -3 
50-75 % fast gulv + fast 
overdækning 0,28 12 8 10 
50-75 % fast gulv + Køling 10 W/m2 
og ingen udnyttelse af varme 0,29 20 16 18 
Drænet gulv + 20 % biologisk 
luftrensning 0,22 22 18 20 
Drænet gulv + 20 % syrerensning 0,26 35 19 27 
50 - 75 pct. fast gulv + forsuring 0,11 50 22 35 
25-49 pct. fast gulv + forsuring 0,14 52 24 37 
Drænet gulv + 60 % syrerensning 0,15 43 33 38 
Drænet gulv + forsuring 0,16 54 25 38 
Drænet gulv + 60 % biologisk 
luftrensning 0,14 40 40 40 
Egne beregninger baseret på data fra MST/NIRAS 
 
 
Samlet er det således kun de 3 øverste teknologier i tabel 3, der opfylder alle krav i scenarie 1. 
Baseret på vægtet gennemsnit vil emissionen blive reduceret til 0,29 kg NH3 pr. slagtesvin. Med 
udgangspunkt i 656.000 DE eller 23 mio. slagtesvin giver dette en reduktion i emissionen i forhold 
til referenceteknologien på 4.750 tons NH3.  
 
Tabel 3. Ændringer i omkostninger for erhverv for teknologier der koster under 40 kr. pr. kg  
NH3.  

 

Emission  
(kg NH3/sl. 
Svin) 

Meromkostni
ng 
(75-210 DE) 
(%)  

Meromkostnin
g  
(210 – 750 
DE)  (%) 

Gns. 
meromkostni
ng 
(75-750) (%) 

50-75 pct. fast gulv 0,31 -0,1% -0,1% -0,1% 
50-75 % fast gulv + fast overdækning 0,28 0,6% 0,4% 0,5% 
50-75 % fast gulv + Køling 10 W/m2 
og ingen udnyttelse af varme 0,29 1,0% 0,8% 0,9% 
Drænet gulv + 20 % biologisk 
luftrensning 0,22 1,4% 1,2% 1,3% 
Drænet gulv + 20 % syrerensning 0,26 1,8% 1,0% 1,4% 
50 - 75 pct. fast gulv + forsuring 0,11 6,2% 2,8% 4,4% 
25-49 pct. fast gulv + forsuring 0,14 6,2% 2,8% 4,4% 
Drænet gulv + 60 % syrerensning 0,15 3,1% 2,4% 2,7% 
Drænet gulv + forsuring 0,16 6,2% 2,8% 4,4% 
Drænet gulv + 60 % biologisk 
luftrensning 0,14 3,3% 3,3% 3,3% 
Omkostning er 419 kr. pr. slagtesvin  
Egne beregninger baseret på data fra MST/NIRAS 
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Såfremt omkostningerne antages at være ligeligt fordelt så bliver de gennemsnitlige omkostninger 
0,4% eller ca. 2 kr. pr. slagtesvin. Den samlede omkostning er således 46 mio. kr. 
Omkostningseffektiviteten er 10 kr. pr. kg NH3.   

Såfremt fast gulv (50-75%) alene ikke vurderes at være tilstrækkelig så stiger omkostningen til 
0,7% eller  2,9 kr. pr. slagtesvin. Med udgangspunkt i 656.000 DE eller 23 mio. slagtesvin giver 
dette en årlig omkostning på 67 mio. kr. Den maksimale omkostning vil ved en grænse på 1% være 
4,19 kr. pr.  slagtesvin og en årlig omkostning på 96 mio. kr.  

I scenarie 2 er grænsen for omkostningerne pr. kg NH3-N sat op til 100 kr. pr. kg NH3. I tabel 4 er 
angivet de teknologier der lever op til disse krav rangordnet efter omkostninger pr. kg NH3, idet 
grænsen på max 0,31 kg NH3-N er fastholdt. Som det fremgår af tabel 5, er det kun de øverste 5 
teknologier, der også opfylder kravet om en maksimal meromkostning på 2%. Udover de allerede 
angivne teknologier er det drænet gulv med henholdsvis 20% biologisk luftsrensning og 20% 
syretilsætning. 
 
Tabel 4. Omkostningseffektivitet for teknologier der koster under 100 kr. pr. kg NH3-N og 
som har en emission under 0,31 kg NH3/sl. svin  

 

Emission  
(kg NH3/ sl
Svin) 

Omkostning 
(75-210 DE) 
(kr/NH3) 
 

Omkostning 
(210-750 DE)  
(kr/NH3) 
 

Gns. 
Omkostning 
(75-750 DE) 
(kr/NH3)

50-75 pct. fast gulv 0,31 -3 -3 -3 
50-75 % fast gulv + fast overdækning 0,28 12 8 10 
50-75 % fast gulv + Køling 10 W/m2 og 
ingen udnyttelse af varme 0,29 20 16 18 
Drænet gulv + 20 % biologisk luftrensning 0,22 22 18 20 
Drænet gulv + 20 % syrerensning 0,26 35 19 27 
50 - 75 pct. fast gulv + forsuring 0,11 50 22 35 
25-49 pct. fast gulv + forsuring 0,14 52 24 37 
Drænet gulv + 60 % syrerensning 0,15 43 33 38 
Drænet gulv + forsuring 0,16 54 25 38 
Drænet gulv + 60 % biologisk luftrensning 0,14 40 40 40 
Drænet gulv + 100 % syrerensning 0,11 53 53 53 
Drænet gulv + 100 % biologisk 
luftrensning 0,11 60 60 60 
Egne beregninger baseret på data fra MST/NIRAS 
 
I scenarie 3 er der to teknologier tilbage fra scenario 2 der har en emission omkring 0,25 kg NH3 pr. 
slagtesvin, nemlig drænet gulv med henholdsvis 20% biologisk luftsrensning og 20% syrerensning.   
 
Omkostningen vurderes at være 1,35% eller 5,7 kr. pr. slagtesvin. Samlet giver dette en omkostning 
på 130 mio. kr. Omkostningseffektiviteten er 22 kr. pr. kg NH3-N, hvilket er relativt lavt i forhold 
til at grænsen er øget til 100 kr. pr. kg NH3-N. Dette viser, at det i højere grad er erhvervets 
omkostninger der er bindende. Maksimalt vil driftsomkostningerne med en grænse på 2% være 8,4 
kr. pr. slagtesvin eller 193 mio. kr. 
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Tabel 5. Meromkostning for erhverv for teknologier der koster under 100 kr. pr. kg NH3-N 
og som har en emission under 0,31 kg NH3/sl. svin  

 

Emission  
(kg NH3/ sl. 
Svin) 

Meromkostning 
(75-210 DE) 
(%) 

Meromkostning 
(210 – 750 DE)  
(%) 

Gns. 
meromkostning 
(75-750) (%) 

50-75 pct. fast gulv 0,31 -0,1% -0,1% -0,1% 
50-75 % fast gulv + fast overdækning 0,28 0,6% 0,4% 0,5% 
50-75 % fast gulv + Køling 10 W/m2 
og ingen udnyttelse af varme 0,29 1,0% 0,8% 0,9% 
Drænet gulv + 20 % biologisk 
luftrensning 0,22 1,4% 1,2% 1,3% 
Drænet gulv + 20 % syrerensning 0,26 1,8% 1,0% 1,4% 
50 - 75 pct. fast gulv + forsuring 0,11 6,2% 2,8% 4,4% 
25-49 pct. fast gulv + forsuring 0,14 6,2% 2,8% 4,4% 
Drænet gulv + 60 % syrerensning 0,15 3,1% 2,4% 2,7% 
Drænet gulv + forsuring 0,16 6,2% 2,8% 4,4% 
Drænet gulv + 60 % biologisk 
luftrensning 0,14 3,3% 3,3% 3,3% 
Drænet gulv + 100 % syrerensning 0,11 4,4% 4,3% 4,3% 
Drænet gulv + 100 % biologisk 
luftrensning 0,11 5,5% 5,5% 5,5% 
Egne beregninger og data fra MST/NIRAS 
 
Ved beregningen af omkostninger pr. kg NH3 gælder, at de i nogle tilfælde tager udgangspunkt i 
effekten i stald og lager, mens der ved fx forsuring også indgår en markeffekt. Endelig er der 
mindre forskelle som skyldes skift i udgangspunkt fra normtal 08/09 til 05/06. Samlet betyder dette, 
at der er mindre forskelle mellem den anvendte omkostningseffektivitet og den 
omkostningseffektivitet, der kan beregnes hvis man alene tager udgangspunkt i stald og lager effekt.   

Analysen viser, at kravet om maksimal emission pr. slagtesvin er et vigtigt tredje element udover 
omkostningseffektivitet og omkostninger for erhvervet. Uden dette krav ville erhvervet foretrække 
en række andre teknologier der ikke reducerer emissionen helt så meget og som er billigere for 
erhvervet, men dyrere i forhold til den opnåede emissionsreduktion. Det er således 
bemærkelsesværdigt, at der i alle scenarier er relativt få teknologier der kan klare kravene. Der er 
således ikke store valgmuligheder, hvis alle krav skal opfyldes. Der er i analysen antaget at 
anvendelsen af teknologierne er ligelig fordelt på de mulige teknologier, men der kan i praksis være 
en præference mod bestemt teknologier der ikke alene relateres til driftsomkostningen pr. 
slagtesvin. Således vil scenario 1 og 2 kunne gennemføres uden meromkostninger for erhvervet, 
hvis valg af fast gulv (50-75%) var tilstrækkeligt og alle bedrifter valgte dette.    
 
Tabel 6 viser som forventet at omkostningerne pr. NH3 stiger fra scenario 1 til scenario 3 og at 
marginal omkostningen for at gå fra scenario 2 til 3 ca. 70 kr. pr. kg NH3. 
 
Differentierede  grænser  

I analysen er der også set nærmere på en mulig opdeling af krav på størrelsesgrupper således at der 
skulle gælder forskellige krav for bedrifter med 75-210 DE og bedrifter med over 210 DE. I 
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analysen er der imidlertid ikke mange eksempler på at dette vil ændre de givne anbefalinger.  I 
scenario 1 ville en grænse betyde, at drænet gulv + 20% syrerensning ville være en teknologi der 
opfylder kravene for bedrifter over 210 DE, idet omkostningerne for erhvervet er 1%. I scenarierne 
er der mange eksempler på at omkostningseffektiviteten er meget bedre for større bedrifter. I 
scenario 2 og 3, er der ikke eksempler på andre teknologier hvor driftsomkostningen for store 
bedrifter er under grænsen på 2%. Der er således ikke andre teknologier der opfylder de opstillede 
krav for store bedrifter i disse scenarier. 

 
Tabel 6. Samlet opgørelse af omkostninger og omkostningseffektivitet med udgangspunkt i 
drænet stalde og 656.000 DE.  
 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 
Maks. Omkostningseffektivitet for teknologier  40 kr./NH3 100 kr,/NH3 100 kr,/NH3 
Maks. Stigning i driftsomkostninger  1% 2% 2% 
Maksimal emission pr. slagtesvin  0,3 kg  pr. sl. svin 0,3 kr. pr. sl. svin 0,25 kr. pr. sl. svin 
    
De samlede omkostninger for erhvervet  46 77 130 
Meromkostning for erhverv (%) 0,4% 1,0% 1,35% 
Reduktion i emission i forhold til reference (%) 42 46 51 
Samlet effekt (kg NH3-N) 4.750 tons H3 5.240 tons NH3 5.980 tons NH3 
Antal teknologier der kan vælges  3 5 2 
Omkostningseffektivitet (kr. / kg NH3-N) 10 15 22 
Kilde: Egne beregninger  
 

Konklusion  

Der er som udgangspunkt en del teknologier til rådighed, når udvælgelseskravet alene er relateret til 
omkostningseffektiviteten. Når man så anvender en maksimumsgrænse for omkostningerne pr. 
slagtesvin og en grænse for maksimum emissionen pr. svin, så reduceres antallet af mulige 
teknologier betydeligt. Der er således i alle scenarier relativt få teknologier til rådighed, der 
opfylder alle krav.  

De teknologier der er til rådighed er i scenario 1 er fast gulv alene eller i kombination med fast 
overdækning eller køling. I scenarie 2 er der 5 teknologier der udover ovennævnte omfatter drænet 
gulv med enten luftrensning eller syrerensning. I scenario 3 er kun drænet gulv med enten 
luftrensning eller syrerensning tilbage da deres emissions niveau er lavt. 

Det vurderes ikke at en opdeling på over og under 210 DE vil give en stor forskel i de teknologier 
der vurderes som relevante.  

Det vurderes, at de fremtidige bedrifter vil være større end de nuværende, hvorfor omkostningerne 
pr. slagtesvin vil være mindre end angivet overfor i gennemsnitsbetragtningerne. Det vurderes også, 
at opstilling af disse krav indirekte vil være en begunstigelse af større bedrifter da de vil have en 
mindre stigning i meromkostningerne end angivet i denne analyse. Kravene vil således fremme 
strukturudviklingen.  


