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Basisfremskrivning 2018 – nu på engelsk

Energistyrelsens Basisfremskrivning 2018, som blev offentliggjort den 13.
april 2018, kan nu fås i en engelsk oversættelse.

Energistyrelsen offentliggør i dag den engelske oversættelse af
Basisfremskrivning 2018, som har titlen: “Denmark’s Energy and Climate
Outlook 2018 - Baseline Scenario Projection Towards 2030 With Existing
Measures (Frozen Policy)”.

Basisfremskrivningen er en opdateret fremskrivning af Danmarks
energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser frem mod
2030. I fremskrivningen indgår den forventede effekt af eksisterende tiltag og



politik på offentliggørelsestidspunktet.

Basisfremskrivning 2018 blev offentliggjort den 13. april 2018 og blev blandt
andet brugt i forbindelse med forberedelsen af den nye Energiaftale, der blev
indgået den 29. juni 2018. Effekterne af energiaftalens elementer indarbejdes
i næste års Basisfremskrivning. Basisfremskrivning 2018, og den engelske
oversættelse, viser således, hvordan udviklingen forventeligt forløber før
initiativerne i den nye Energiaftale indregnes.

“Denmark’s Energy and Climate Outlook 2018” tjener som eksempel overfor
internationale partnere på, hvordan Energistyrelsen arbejder og skaber
værdifulde løsninger, der danner grundlag for samfundets politikudvikling og
planlægning på energi- og klimaområdet.

Læs “Denmark’s Energy and Climate Outlook 2018 - Baseline Scenario
Projection Towards 2030 With Existing Measures (Frozen Policy)”
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
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forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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