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Energistyrelsen præsenterer ny
basisfremskrivning

Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019 viser, at andelen af vedvarende
energi i elforbruget ventes at overstige 100 pct. i 2028 og nå 109 pct. i
2030.

Basisfremskrivning 2019 er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan
energiforbrug og energiproduktion samt udledning af drivhusgasser vil
udvikle sig i perioden frem mod 2030 under forudsætning af et såkaldt
”Frozen Policy” scenarie. ”Frozen Policy” betyder, at udviklingen er betinget af
et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag. BF19 tjener dermed til at
undersøge i hvilket omfang, Danmarks klima- og energimålsætninger og –
forpligtelser vil blive opfyldt inden for rammerne af gældende regulering.



Fremskrivningen viser, at forbruget af kul, naturgas og olie til produktion af el
og fjernvarme forventes at være reduceret med 86 pct. i 2030 i forhold til
2017, og den fortsatte udbygning med havvind, landvind og solceller
fortrænger central kulfyret og decentral gasfyret
kraftvarmeproduktionskapacitet.

Som konsekvens af det lavere forbrug af fossile brændsler stiger VE-andelen i
elforbruget fra 64 pct. til over 100 pct. i 2028 og når 109 pct. i 2030 med de
tiltag, der allerede er besluttet. Den voksende elproduktion ventes at betyde,
at Danmark i stigende grad bliver nettoeksportør af el til vores nabolande.
Samtidig ventes 54 pct. af det samlede energiforbrug at blive dækket af
vedvarende energi i 2030.

Figur: VE-andele 2017-2030 i procent for energiforbruget, elforbruget,
transporten og fjernvarmen.

El- og fjernvarmesektorens høje andel af vedvarende energi betyder, at
sektoren i 2030 skønnes at stå for 7 pct. af Danmarks samlede udledning af
drivhusgasser, mens transporten og landbrugets andel vil være henholdsvis
34 pct. og 27 pct. af de samlede emissioner.

Læs Basisfremskrivningen 2019 og dens baggrundsbilag.
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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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