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Lille stigning i eksporten af
energiteknologi- og service

Pressemeddelelse af DI Energi, Dansk Energi og Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet:

Danske virksomheder eksporterede i 2017 energiteknologi og –service for 85
mia. kr. Det er en stigning i forhold til 2016 på 1,5 pct. Halvdelen af
eksporten af energiteknologi kommer fra grønne teknologier.

Opgørelsen over eksporten af energiteknologi og –service er lavet i et
samarbejde mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, DI Energi og



Dansk Energi. Den offentliggøres i forbindelse med DI Energis årsdag i
Industriens Hus i København.

Opgørelsen viser, at den samlede eksport var på 85 mia. kr. i 2017. Det er en
lille stigning i forhold til året før, og det skyldes, at eksporten af service og
øvrig energiteknologi er steget.

Eksporten af energiteknologi, som i 2017 var på 75 mia. kr., faldt med 0,5 pct.
fra 2016 til 2017, mens eksporten af energiservice, som i 2017 var på 9,9 mia.
kr. steg med 20,7 pct. i samme periode.

- Danmark er europamestre i eksport af energiteknologi, og det er regeringens
ambition at øge eksporten til mindst 140 mia. kr. i 2030. Derfor har regeringen i
dag præsenteret et udspil til en ny energiaftale, hvor vi vil bruge 170 mio. kr. på
at sætte turbo på eksporten og hjælpe danske energivirksomheder med at sælge
deres varer ude i verden. Energisektoren er vigtig for Danmark, og en fortsat
styrkeposition på området vil være med til at skabe beskæftigelse og velfærd for
samfundet, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Storbritannien har overtaget pladsen som Danmarks største eksportmarked.
Tyskland og USA er på henholdsvis en anden og tredjeplads. Den danske
eksport til Tyskland er faldet markant fra næsten 27 mia. kr. i 2015 til 12 mia.
kr. i 2017. Faldet i eksporten til Tyskland skyldes ikke mindst et fald i
eksporten af vindmølleteknologi. Der var i 2017 en mindre stigning i
eksporten til USA af energiteknologi og -service sammenlignet med året før.

- Der er behov for et ambitiøst energiforlig, som styrker virksomhedernes
muligheder for at eksportere. De seneste år er eksporten af energiteknologi
stagneret, selvom der har været stigende internationale investeringer i grøn
teknologi. Vi risikerer at tabe til konkurrenterne i udlandet, hvis ikke politikerne
lægger en ambitiøs kurs, der fastholder Danmark som et grønt foregangsland,
siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Energiteknologiens andel af den samlede vareeksport er højere end fra noget
andet land i EU. Tyskland og Finland placerer sig på henholdsvis en anden-
og tredjeplads. Danmark er det eneste land, hvor energiteknologiens andel af
den samlede vareeksport er steget sammenlignet med 2010.Tyskland og
Finland har oplevet et fald i andelene i samme periode.



- Den danske energibranche hiver mange penge hjem til Danmark. Men når
eksporten af netop grøn energiteknologi falder på et tidspunkt, hvor resten af
verden køber grønt, kræver det handling. Energiforskningen skal have et markant
løft, så Danmark er på forkant med de produkter, som verden kommer til at
mangle, og vi skal være ambitiøse i forhold til elektrificering, vedvarende energi
og energieffektivitet”, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i
Dansk Energi.

Læs analysen "Eksport af energiteknologi og -service 2017".

Fakta:

• Eksport af energiteknologi dækker både eksport af grøn
energiteknologi og anden energiteknologi.

• Eksport af energiservice dækker både energirådgivning og
service leveret af vareproducerende virksomheder som f.eks.
serviceaftaler på en vindmøllepark eller andre former for service
og vedligeholdelsesaftaler.

• Eksport af grøn energiteknologi udgjorde i 2017 5,8 pct. af den
samlede vareeksport, mens øvrig energiteknologi udgjorde 5,3
pct.

• De største aftagere af dansk energiteknologi er fortsat de
europæiske nærmarkeder, hvor Storbritannien alene aftager 18,4
mia. kr. svarende til 25 pct. af den samlede danske eksport af
energiteknologi.

Kontaktinformationer

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis træffes gennem pressekoordinator i DI
Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829

Vicedirektør i Dansk Energi, Anders Stouge træffes på 2275 0490.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt træffes via Lasse
Bendtsen lasab@efkm.dk eller 4172 3884.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og

https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/groen-vaekst-i-danmark
mailto:clkn@di.dk


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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