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Ukraines energiminister besøger
Danmark

Den ukrainske energiminister, Ihor Nasalyk, besøger i disse dage Danmark for
at markere de gode resultater af myndighedssamarbejdet på energiområdet.
Med sig har ministeren en delegation bestående af viceformanden for
parlamentets energiudvalg, formanden for den ukrainske vindemølleforening
samt embedsmænd og borgemestre fra udvalgte byer i Ukraine.

Den ukrainske energiminister, Ihor Nasalyk, mødes med den danske energi-,
forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til en gensidig status på det



dansk-ukrainske energisamarbejde.

Energisamarbejdet har sat et tydeligt aftryk på den ukrainske energistrategi
2035 og samtidig koblet danske styrkepositioner inden for fjernvarme,
vindenergi, biomasse og energieffektivitet til dansk energiteknologi og
muligheder for eksport.

Under besøget skal den ukrainske energiminister blandt andet besøge
affaldsforbrændingsanlægget Amagerbakke og Energylab Nordhavn - et
storskala demonstrationsprojekt inden for smart energy. Der vil i løbet af
besøget være god mulighed for danske teknologileverandører og rådgivere at
præsentere de danske energiløsninger for delegationen både på site visits
rundt i København og roundtable arrangeret af Dansk Industri.

Nyt læsestof til kaffen

De to ministre vil under mødet lancere en bog med titlen A small book about
transforming the energy market, der er blevet til i et samarbejde mellem
ukrainske og danske myndigheder, danske kommunikationskonsulenter og en
ukrainsk illustrator. Hovedbudskabet i bogen er, at samarbejdet har hjulpet
med at skabe ny og bedre forståelse mellem de to lande. Samarbejdet har
været så velfungerende, at det vil fortsætte frem til foreløbigt 2020.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/Short_materials/final-02_udec_book_web.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/Short_materials/final-02_udec_book_web.pdf


Et samarbejde med mange resultater

Det dansk-ukrainske samarbejde har indebåret en række initiativer og blandt
de væsentligste resultater kan nævnes:

• Teknisk assistance fra danske og ukrainske energieksperter til
bl.a. forbedring af datakvaliteten af Ukraines nationale
energibalance der lever op til IEA krav,

• Udvikling af langsigtede scenariemodeller til at understøtte
Ukraines nye energistrategi 2035og nationale handlingsplaner
for vedvarende energi og energieffektivisering

• Forbedring af data og metode for indrapportering af
drivhusgasemissioner til UNFCCC, introduktion til værktøjer der
kan bruges til at forudsige energi produceret af vindmøller med
mulighed for bedre integration i el-nettet

• Udvikling af koncept for en frivillig aftaleordning for
energiintensiv industri efter den danske model

• Kortlægning af muligheden for mere biomasse kombineret med
kraftvarmeproduktion og fjernvarme i det ukrainske energisystem
nationalt og lokalt.

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.

• 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
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 Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.

mailto:nni@ens.dk
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