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Høring af forudsætningerne for
klimastatus og -fremskrivning 2022

Energistyrelsen sender i dag de væsentligste forudsætninger for klimastatus
og –fremskrivning 2022 i høring. Energistyrelsen inviterer samtidig til et
høringsmøde torsdag den 20. januar, hvor der vil være mulighed for at stille
uddybende spørgsmål.

Det fremgår af klimaloven, at Energistyrelsen skal udarbejde en årlig
klimastatus og -fremskrivning. Klimastatus og -fremskrivning er en teknisk,
faglig vurdering af, hvordan udledning af drivhusgasser samt energiforbrug



og -produktion vil udvikle sig i perioden frem mod 2035 under forudsætning
af et såkaldt ”frozen policy” scenarie. ”Frozen policy” betyder, at udviklingen
beskrives på basis af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag på klima- og
energiområdet. Det fremgår ligeledes af klimaloven, at den årlige klimastatus
og -fremskrivning skal sendes i offentlig høring.

Høringsprocessen løber fra torsdag den 13. januar til torsdag den 27. januar
2022 og vedrører de forudsætninger og de data, der lægges til grund for
klimastatus og -fremskrivning 2022.

Se materiale med udkast til forudsætninger og data, der lægges til grund
for klimastatus og –fremskrivning 2022.

Skriftlig svar på høringen sendes senest den 27. januar 2022 til kf@ens.dk.

Høringsmøde torsdag den 20. januar 2022

Energistyrelsen inviterer samtidig til et online høringsmøde torsdag den 20.
januar 2022 fra 10.00 – 12.00, hvor der vil være mulighed for at stille
uddybende spørgsmål til høringsmaterialet. Tilmelding til høringsmødet
foregår ved at sende en mail med navn og organisation / tilhørsforhold til
kf@ens.dk.

Kontakt:

Specialkonsulent Birgitte Gersfelt-Larsen, tlf. 3392 6830, e-mail: bge@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
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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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