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Høring af Analyseforudsætninger til
Energinet 2020

Energistyrelsen sender ”Analyseforudsætninger til Energinet 2020” i høring
med henblik på endelig offentliggørelse i august. Høringssvar skal sendes til
styrelsen senest den7. august.

Energistyrelsen udarbejder årligt et sæt analyseforudsætninger til brug for
Energinets opgave med at planlægge udviklingen i el- og
gastransmissionsnettene. Analyseforudsætningerne koncentrerer sig om
udviklingen i el- og gasforbrug samt i el- og
fjernvarmeproduktionskapaciteter.



Analyseforudsætningerne til Energinet 2020 (AF20) indeholder et bud på et
sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2040.
Udviklingsforløbets retning muliggør opnåelse af de mellem- og langsigtede
politiske målsætninger om 70%-drivhusgasreduktion i 2030 og et Danmark
med netto-0 drivhusgasemissioner i 2050.

Offentlig høring af AF20 frem til den 7. august 2020

Energistyrelsen udsender en høringsudgave til AF20 bestående af en
sammenfatningsnotat, baggrundsnotater og dataark.

For at komme med et bedste bud på den fremadrettede udvikling i det
danske el- og gassystem er Energistyrelsen interesseret i at høre synspunkter
fra energibranchen og andre interessenter til de antagelser om udviklingen,
som beskrives i høringsudgaven til AF20. Frist for at tilkendegive synspunkter
er d. 7. august kl. 12.00 til af20@ens.dk.

Læs høringsudgaven af AF20 i form af sammenfatningsnotat,
baggrundsnotater og dataark

Efter høringsperioden gennemgår Energistyrelsen høringssvarene og
udarbejder en kommenteret oversigt over disse. Med høringssvarene for øje
udarbejdes samtidig en endelig version af AF20, som offentliggøres senere i
august.

Kontakt

af20@ens.dk, 

Morten Egestrand, Energistyrelsen, tlf: +45 33 92 68 23, meg@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,
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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.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressekontakt
Pressechef 
Energistyrelsen
tfh@ens.dk
+45 25 13 78 46

Laura Andersen
Pressekontakt
Presserådgiver 
Lrsn@ens.dk
+45 33 95 09 06

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46
mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

