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Ukraine efterspørger dansk ekspertise om
omstilling af energisystemet

Det dansk-ukrainske samarbejde understøtter Ukraines nuværende nationale
handlingsplaner inden for vedvarende energi og energieffektivisering frem
mod 2020 samt den nye energistrategi 2035, der blev vedtaget af
parlamentet i august 2017. Strategien sigter mod en andel af vedvarende
energi på 25 % i 2035.

Det dansk-ukrainske energisamarbejde har allerede sat et tydeligt aftryk på
den ukrainske energistrategi 2035. Samarbejdet har blandt andet medført
modellering af fremtidsscenarier for energisystemet, der viser, hvordan
Ukraine kan nå deres ambitiøse mål for vedvarende energi mest



hensigtsmæssigt.

For at understrege den fortsatte danske støtte til den ukrainske energistrategi
vil Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw, levere en keynote på det
ukrainske energiministeriums store årlige internationale konference ”9th
International Forum on Energy for Sustainable Development” i Kiev med
præsentation af Danmarks politik og målsætning for omstilling til
vedvarende energi. Konferencen afholdes i samarbejde med United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) og med deltagelse fra bl.a. FN, EU,
Verdensbanken, EBRD, IEA og IRENA.

Energisamarbejdet har koblet danske styrkepositioner inden for fjernvarme,
vindenergi, biomasse og energieffektivitet til dansk energiteknologi og
muligheder for eksport gennem bl.a. afholdelse af en roundtable session hos
Dansk Industri (DI) under den ukrainske energiministers besøg til Danmark i
maj måned. Desuden lancerede ministeren under sit besøg idéen om et
konkret pilotprojekt inden for fjernvarme, hvor danske energivirksomheder
blev inviteret til at bidrage med teknologi og know-how.

Der er under besøget i Ukraine lagt et møde ind med danske
energivirksomheder (bl.a. Danfoss, Grundfos, Kamstrup og Vestas)., for at
blive klogere på, hvilke barrierer virksomhederne oplever på det ukrainske
energimarked i dag, og hvordan det dansk-ukrainske samarbejde kan bidrage
til at reducere disse.

Læs mere om Energistyrelsens energisamarbejde med Ukraine (på engelsk).

Fakta

• Energistyrelsen hjælper en række højvækst-økonomier i verden
med at forene en bæredygtig energiforsyning med økonomisk
vækst. Den danske rådgivning bygger på mere end 40 års
erfaring med energieffektivitet og vedvarende energi fra
Danmarks egen grønne omstilling af energisektoren.

• Budgettet for det ukrainsk-danske energisamarbejde er 20 mio.
DKK, hvilket finansieres af Udenrigsministeriets
naboskabsprogram fra 2018-2021.

https://ens.dk/en/our-responsibilities/global-cooperation/country-cooperation/ukraine


• Det danske naboskabsprogram er en del af den europæiske
naboskabspolitik for at hjælpe EU's nabolande mod øst og
sydøst.

• Det overordnede mål for naboskabsprogrammet er at fremme
menneskerettigheder, retsstatsprincippet, demokrati og
økonomisk integration med EU.

• Energistyrelsens tekniske rådgivning til Ukraine gives gennem
”Ukrainian Danish Energy Centre” (UDEC), der blev etableret i
2015 med deltagelse fra bl.a. Ministry of Energy Coal and
Industry (MoECI) og State Agency on Energy Efficiency and
Energy Saving of Ukraine (SAEE) samt udstationering af en
langtids-energirådgiver til udgangen af 2020.

Kontakt:

Specialkonsulent Nadeem Niwaz, +45 3395 5808, nni@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
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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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