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Kristoffer Böttzauw udnævnes som
direktør for Energistyrelsen

Ny direktør for Energistyrelsen bliver Kristoffer Böttzauw.

Kristoffer Böttzauw kommer fra en stilling som afdelingschef i Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriets departement. Han har tidligere været
vicedirektør i Energistyrelsen og har derfor et godt kendskab til styrelsens og
ministeriets arbejde.

Om ansættelsen af Kristoffer Böttzauw som direktør for Energistyrelsen, siger
departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Morten Bæk:



”Energistyrelsen får med Kristoffer en stærk, ny direktør med dyb indsigt i energi
og forsyning, og med klare visioner for styrelsens fortsatte faglige udvikling. Jeg
glæder mig meget til samarbejdet med Kristoffer som direktør, og til at følge,
hvordan han med sin vindende ledelsesstil vil præge styrelsens videre udvikling
og ikke mindst samarbejdet med interessenter og omverden”.

Kristoffer Böttzauw tiltræder stillingen som direktør for Energistyrelsen
snarest.

”At stå i spidsen for Energistyrelsen er et helt særligt privilegium. Styrelsens
opgaveportefølje er fundamentalt meningsfuld både på kort og lang sigt, og jeg
kender medarbejderne som meget kompetente og dedikerede. Jeg glæder mig
derfor meget til sammen med resten af styrelsen at bidrage til udformning af
fremtidens energi- og forsyningspolitik“, udtaler Kristoffer Böttzauw.

Kristoffer Böttzauws erhvervskarriere

2016-2018 Afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets
departement

2013-2016 Vicedirektør i Energistyrelsen



2009-2013 Kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet/Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse

2008-2009 Specialkonsulent i Statsministeriet

2005-2008 Sagsbehandler i Finansministeriet

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.
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