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Energinet får analyseforudsætninger til
planlægning af infrastruktur

Energistyrelsen offentliggør ”Analyseforudsætninger til Energinet 2019”,
som er grundlaget for Energinets planlægning. Samtidig offentliggør
Energistyrelsen de modtagne høringssvar fra energibranchen og
Energistyrelsens respons herpå.

Energistyrelsen udarbejder årligt et sæt analyseforudsætninger til brug for
Energinets opgave med at udvikle energisystemets infrastruktur.
Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems
udvikling frem mod 2040.

Analyseforudsætningerne udgør grundlaget for analyserne af de fremtidige,



langsigtede netinvesteringer og bliver desuden brugt som grundlag for en
lang række analyser og årlige rapporter fra Energinet, herunder
investeringsplaner, forsyningssikkerhedsredegørelser, indrapporteringer til de
europæiske TSO-netværk, ENTSO-E og ENTSO-G, business cases af konkrete
investeringsprojekter m.m.

Læs ”Analyseforudsætninger til Energinet 2019” samt de bagvedliggende
dataark og offentliggjorte høringssvar”. 

Kontakt: Specialkonsulent Mette Larsen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 69, e-
mail: mela@ens.dk

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
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.

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet
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