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Energistyrelsen får ny direktør

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse:

Energistyrelsens nye direktør hedder Morten Bæk. Han kommer fra en stilling
som afdelingschef i Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement,
hvor han siden ministeriets etablering har opbygget en solid ledelsesmæssig
erfaring som ledende ministersekretær, kontorchef på både det
administrative og det energifaglige område, og senest som afdelingschef.

Energistyrelsen skal i de kommende år stå i spidsen for den
omstillingsproces, som energisektoren skal gennemleve hen imod et
lavemissionssamfund. Det er en spændende men krævende opgave, som
Morten Bæk skal sikre, bliver løftet.

Morten Bæk har et bredt netværk på Slotsholmen, blandt de danske
interesseorganisationer, i EU og internationalt. Han er dermed godt klædt på
til at løfte Energistyrelsens opgaver i tæt samarbejde og dialog med
styrelsens interessenter.

Morten Bæk vil indgå i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets
koncernledelse, hvor han vil bidrage til udviklingen af det samlede
ministerium.

Morten Bæk har en baggrund i konsulentbranchen og Udenrigsministeriet.
Han er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Morten Bæk tiltræder den 2. januar 2014.



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.
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