
 
  

Side 1/2 

Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Allonge til Energistyrelsens Mål- og Resultatplan 2020 
 
 

Ad resultatmål 2: Havvind og verdens første energiø 
 
Resultatmålet består i, at Energistyrelsen i 2020 opfylder to delmål: 
 
2.1: Energistyrelsen bidrager til udarbejdelsen af regeringens klimahandlingsplan 
med analyser af mulighederne for etablering af verdens første energiø.  
2.2: Energistyrelsen har inden medio 2020 offentliggjort en vejledende udbudsbe-
kendtgørelse for den næste havvindmøllepark, Thor.  
 
Tilføjelser som følger af klimaaftalens implementering: 
Efter klimaftalens tilblivelse tilføjes der et ekstra delmål 2.3, hvor følgende to mi-
lepæle er gældende:  
 

Milepæl 2.3.1.4: ”Energistyrelsen har bidraget med analyser mv. om placering, 

konstruktionstyper og ejerskab for energiøer til brug for en politisk beslutning 

herom i 4. kvartal 2020.” 
 

Milepæl 2.3.2.4: ”Energistyrelsen har i samarbejde med departementet afrap-

porteret analyser af støtte-/betalingsmodeller for Hesselø havvindmøllepark, som 

kan udgøre grundlaget for en politisk beslutning herom.” 
 

 
Ad resultatmål 3: Udvikling af energisystemet 

 
Resultatmålet består i, at Energistyrelsen i 2020 opfylder tre delmål: 
 
3.1: Energistyrelsen bidrager til udarbejdelsen af regeringens klimahandlingsplan 
for så vidt angår tiltag vedrørende Power to X 
 
3.2: Energistyrelsen samarbejder med departementet om en elektrificeringsstra-
tegi for det danske samfund som helhed. 
 
3.3: Energistyrelsen arbejder med en gasstrategi inden for de politiske rammer.    
 
Tilføjelser som følger af klimaaftalens implementering: 

 

Milepæl 3.1.4: Energistyrelsen udarbejder oplæg til betingelser for udbud af PtX. 

 

Milepæl 3.2.4: Energistyrelsen udarbejder oplæg til en midlertidig løsning for ud-

ligningsordningen. 
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Milepæl 3.3.4: Energistyrelsen udarbejder fagligt grundlag for en regeringsbe-

slutning om udbud af biogas. Grundlaget består i en række analyser i form af no-

tater, der danner baggrund for KEFM’s forelæggelse for GU i december 2020. 

Analyserne vedrører prismodel, bæredygtighed, udbudsvilkår og statsstøtte-

aspekter mv. 
 

Ad resultatmål 5: Energieffektiviseringsindsatsen 
 
Resultatmålet består i, at Energistyrelsen i 2020 opfylder fire delmål: 
 
5.1: Energistyrelsen bidrager til udarbejdelsen af regeringens klimahandlingsplan 
med indspil til krav til energibesparelser i offentlige bygninger.  
5.2: Energistyrelsen leverer grundlag for at styrke rammerne for udnyttelse af data 
og digitalisering i energieffektiviseringsindsatsen.  
5.3: Energistyrelsen leverer lov- og administrationsgrundlag i forhold til Energiaf-
talens puljer til erhverv, bygninger og skrotning af oliefyr.  
5.4 Energistyrelsen bidrager til klimahandlingsplanen gennem udarbejdelsen af en 
langsigtet renoveringsstrategi. 
 
Tilføjelser som følger af klimaaftalens implementering: 
Efter klimaftalens tilblivelse tilføjes der følgende allonge til delmål 5.3: 
 
”Milepæl 5.3 og dertilhørende delmilepæle er fortsat gældende med ændringerne 
foretaget med Klimaaftalen. Tidsfristerne er imidlertid fremrykket for at imøde-
komme en tidligere ikrafttrædelse af puljerne.  

 
NYT resultatmål 10: CCUS som klimavirkemiddel 

  
Resultatmålet består i, at Energistyrelsen i 2020 opfylder tre delmål: 
  
10.1: Energistyrelsen bidrager til beskrivelser og analyser af de tekniske/juridiske 
og regulatoriske udfordringer, som CCUS stiller Danmark over for. Herunder del-
tager styrelsen i evt. internationale CCUS-fora. 
  
10.2: Energistyrelsen gennemfører en indledende juridisk vurdering af forhold ved 
udmøntning af klimaaftalens CCUS-pulje, herunder også i forhold til EU’s stats-
støtteregler. 
  
10.3: Energistyrelsen bidrager med data, økonomiske beregninger og klimaeffekt-
analyser til brug for en dansk PtX- og CCUS strategi. 

 


