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Positiv evaluering af
energiforskningsprogrammerne

Ny evaluering viser, at energiforskningsprogrammerne under Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet har skabt eksport og beskæftigelse, ligesom
programmerne har banet vejen for øget energi-effektivisering og fremmet
udbredelsen af vedvarende energi.

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med DAMVAD Analytics og EA Energy
Analyses gennemført en omfattende evaluering af de tre programmer for
forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi under Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet for perioden 2007-14. Der er tale om
programmerne EUDP, ForskEL og ELFORSK.

Evalueringen viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny
energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en
øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi. Hermed har
programmerne medvirket til at styrke den grønne omstilling og skabe en
reduktion i det samlede CO₂-udslip. Endelig har programmerne skabt
omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder.

Læs rapporten: Evaluering af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets
forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Læs det tilhørende faktaark om evalueringsrapporten

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.

https://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrelsen/documents/evaluering-af-energi-forsynings-og-klimaministeriets-forsknings-og-udviklingsprogrammer-for-ny-energiteknologi-62013
https://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrelsen/documents/evaluering-af-energi-forsynings-og-klimaministeriets-forsknings-og-udviklingsprogrammer-for-ny-energiteknologi-62013
https://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrelsen/documents/faktaark-om-evalueringen-af-energiforskningsprogrammerne-62014


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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