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Dansk-hollandsk energisamarbejde skal
accelerere grøn omstilling

Både Danmark og Holland har ambitiøse 2030-klimamål, og et samarbejde
kan give grønne kvantespring. Derfor vil de to lande i endnu højere grad dele
viden og erfaringer på en række energiområder i et netop formaliseret
samarbejde om grøn omstilling. 

Et bredt energisamarbejde mellem Holland og Danmark har fået officielle
ben at gå på. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen indgik i
fredags en formel samarbejdsaftale med minister for økonomiske anliggender



og klimapolitik i Haag, Eric Wiebes.

Både Danmark og Holland har ambitiøse klimamålsætninger, der sigter mod
hhv. 70 og 49 pct. emissionsreduktion inden 2030.

Med den nye aftale bliver samarbejdet mellem Danmark og Holland
accelereret, så der kommer endnu mere vidensudveksling og samarbejde
inden for grøn varme, havvind, energieffektivitet, dekarbonisering af
gasinfrastruktur, EU’s klimaambitioner og Power-to-X.

Energistyrelsen har det seneste halvandet år opbygget et tæt og fortroligt
samarbejde med Holland om grønne varmesystemer. Samarbejdet dækker
både det hollandske energiministerium, andre myndigheder og
interesseorganisationer.

Samarbejdet har indtil nu særligt fokuseret på fjernvarme, da Holland sigter
efter at konvertere landets varmeforsyning til op mod 1,5 mio. husholdninger
fra individuelle naturgasfyr til bæredygtig varme såsom grøn fjernvarme
inden 2030.

Holland har i de seneste år udviklet sig til at være Danmarks tredjestørste
eksportmarked for energiteknologi. En udvikling, som gerne skal fortsætte, og
som Energistyrelsens myndighedssamarbejde understøtter. 

Se selve samarbejdsaftalen her. 

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.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/memorandum_of_understanding_on_cooperation_in_the_energy_transition.pdf


Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
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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