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Dansk energipolitik 1976
• Handelsminister Erling Jensen (S) afgiver
redegørelsen ”Dansk energipolitik 1976” til
Folketinget i maj 1976 med regeringens første
samlede plan for landets energimæssige
udvikling.
• Energikrisen i 1973/74 har nødvendiggjort en
langsigtet planlægning og styring på
energiområdet.
• Forberedelsen til indsatsen blev sat i gang i
april 1974 med Handelsministeriets redegørelse
”Danmarks energiforsyning – mål og midler i
energipolitikken”.
Hovedmålsætningen frem til 1995 er
• at reducere sårbarheden med energiforsyning,
især olie, gennem opbygning af
beredskabslagre og flerstrenget energiforsyning
• at bremse væksten i energiforbruget
• at samordne og intensivere energiforskning og udvikling
Målsætning på lang sigt er
• at bremse udtømningen af ikke-fornyelige
energiråstoffer
• at skabe stabile langtidsløsninger af
energiproblemet, bl.a. ved udnyttelse af
vedvarende energi

Energistyrelsen

24. maj 2016

Side 2

1970’erne - oliekrise
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1972: Lov om naturgasforsyning med bevillingsvilkår for indførelse af naturgas
1973: Oliekrise med 4-dobling af oliepris, bilfrie søndage
1974: 9 steder udpeges som egnede til atomkraftværker. ELSAM beslutter, at det
første værk skal ligge på Gylling Næs ved Horsens Fjord
1975: Barsebäck sættes i drift med 2 enheder på hver 600 MW
1976: Energistyrelsen oprettes under Handelsministeriet - Erling Jensen (S)
1976: Handelsministeriet udgiver energiplanen Dansk Energipolitik 1976
1976: A. P. Møller koncernen får eneret til naturgas fra Nordsøen frem til 1984
1976: Skagerrak-forbindelsen på 250 MW idriftsættes
1977: Elforsyningsloven træder i kraft og har til formål at sikre hensigtsmæssig
indpasning af elforsyningen i landets energiforsyning
1977: Afgift på el (2 øre/kWh) og olie (7 øre/l) indføres
1979: Kontrakt mellem DUC og DONG om naturgas fra dansk kontinentalsokkel
1979: Atomkraftværk på Three Mile Island, Pennsylvania, springer læk
1979: Anlægslov for naturgasforsyning skaber grundlag for at anvende naturgas
1979: Varmeforsyningslov skal fremme samfundsøkonomisk anvendelse af energi
til opvarmning og brugsvand og mindske olieafhængighed
1979: 2. energikrise. Kraftige olieprisstigninger efter revolutionen i Iran
1979: Energiafgifterne forhøjes, så forbrugerpriserne stiger 20 %
1979: Energiministeriet oprettes med Poul Nielson (S) som energiminister
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Energiminister Poul Nielson (S) fremlægger
Energiplan 81 i november 1981.
Regeringen vil
• øge indvindingstakten for kulbrinter og have
statsligt engagement i efterforsknings- og
indvindingsarbejdet
• skærpe energikrav for nybyggeri
• udvide og fortsætte tilskudsordningen til
procesenergiforbrug
• fremlægge beslutningsgrundlag for udvidelse af
gasnettet til Midt- og Nordjylland
• fortsætte tilskudsordninger til VE
• fremme udbygning af kraftvarmeværker,
vindkraft og elforbindelser mellem landsdele
og nabolande og vurdere decentral kraftvarme
• vurdere rensning af røggasser fra kraftværker
• vurdere behovet for kernekraft og i givet fald
lægge op til folkeafstemning
• sikre nødvendige ressourcer til forskning og
udvikling
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1980’erne – kraftvarme og naturgas
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1980: S-regeringen fremlægger krisepakke med forhøjelse af energiafgifterne med 5 mia. kr.
1980: Energiminister Poul Nielson (S) indgår den ”klokkerene” aftale med Saudi-Arabien
1981: DUC gør hidtil største oliefund i Nordsøen
1981: Varmeplanlægning i gang i alle kommuner og amter i hele landet
1981: Lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger - varmesyn, energiattest og tilskud
1981: Aftale med DUC om tilbagelevering af arealer i Nordsøen efter intense drøftelser
1981: Energiplan 81 - energi til lavest mulige omkostninger
1982: Elkraft beslutter 350 MW kraftvarmeenhed på Amager i 1988-89
1982: Energiminister Poul Nielson (S) peger på Avedøre til 350 MW kraftvarmeenhed
1982: Dansk og tysk naturgasnet forbindes og gasforsyning starter i Sønderjylland
1983: Elkraft, CTR og VEKS aftaler AMV3 og AVV1 2x235 MW med energiminister K. Enggaard (V)
1984: Vindmøller får tilskud ved refusion af elafgift på initiativ af energiministeren
1984: Regeringen (K, V, CD og KrF) og S aftaler støtte til naturgasprojektet. Elværkerne skal
aftage overskydende gasmængder. Stop for kulfyrede varmeværker
1984: Naturgasprojektet indvies og gasproduktion fra Nordsøen starter
1985: Folketinget (S, SF, RV og VS) beslutter energiplanlægning uden atomkraft
1985: ”Julepakken”. Olieprisfald udlignes af øgede energiafgifter
1985: Energiminister Knud Enggaard (V) indgår 100 MW-vindmølleaftale med elværkerne
1986: ”Påskepakken” udligner olieprisfald med øgede energiafgifter. Særlig elvarmesats
1986: Ulykke på atomkraftværket Tjernobyl i Sovjetunionen (det nordlige Ukraine)
1986: Regeringen (K, V, CD og KrF) og S aftaler den fremtidige eludbygning (350 MW FV7 +
VK3 + decentrale forsøgsværker) og forstærket elbesparelsesindsats - Sv. Erik Hovmand (V)
1987: Vores fælles fremtid - Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling
1988: Forbud mod elvarme i FV- og NG-områder - energiminister Jens Bilgrav-Nielsen (RV)
1989: SEAS’ drivhusprojekt indvies. Udnytter overskudsvarme fra Masnedø-værket
1989: SEAS tæt på at blive overtaget af Jomsberg. Lokale aktionærer forhindrer overtagelsen
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ENERGI 2000 – Handlingsplan for en
bæredygtig udvikling fremlægges af
energiminister Jens Bilgrav-Nielsen (RV) den 4.
april 1990. Verdens første handlingsplan for
CO2-reduktion

Regeringen vil
• internationalt og nationalt arbejde for en 20
% reduktion af CO2-udledninger i år 2005
og en reduktion på 50 % inden for 30-50 år
• indføre miljøafgifter på CO2 og SO2
• ændre el- og kraftvarmebeskatningen
• indføre miljøafgifter på erhvervslivets
energiforbrug
• oprette et Elspareråd
• skærpe bygningsreglementet, stramme
kravene om varmesynsrapport og fremme
energistyring i større bygninger
• gennemføre energimærkning og normer
for elektriske husholdningsapparater
• sikre at udbygning med eleffekt sker ved
omstilling til decentral kraftvarme og
yderligere 100 MW vindkraft
• prioritere forsknings- og udviklingsindsatsen
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Energi 21 – Regeringens energihandlingsplan 1996
fremlægges af miljø- og energiminister Svend Auken (S)
den 16. april 1996.
Regeringen vil
• fastlægge en reform af el- og kraftvarmesektoren,
som sikrer miljø- og energipolitikken i et liberaliseret
marked med offentlige forpligtelser (PSO)
• omlægge støtten til naturgassen med afgift på
naturgas på 70 % af olieafgiften
• fortsætte udbygningen med VE med 1 % om året
• gennemføre forsøgsprogram med biobrændstoffer
• udbygge med havplacerede vindmøller
• udpege en vedvarende energi ø
• oprette Elsparefonden – finansieret ved 0,6
øre/kWh
• fremlægge lovforslag om energi- og
vandbesparelser og energimærke bygninger
• etablere obligatorisk energisparepulje til
gennemførelse af energibesparelser i kommuner og
amter og styrke indsatsen i statslige institutioner
• nedbringe energiforbruget i nybyggeri med 50 % i
2005
• fremme energimærkning i EU-regi
• prioritere energiforskning og –udvikling til VEteknologier, energieffektivisering og integrerede
teknologier og systemer
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1990’erne – decentral kraftvarme
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1990: KVR-regeringen og S aftaler øget kraftvarme, naturgas og eludbygning.
Skærbækværket får afslag på kulblok på 350 MW – Jens Bilgrav-Nielsen (RV)
1990: Energi 2000 - mål 20% fald i CO2 frem til 2005 – Jens Bilgrav-Nielsen (RV)
1991: Elsam og S fælleserklæring om 2 x 350 MW SKV3 og NV3
1991: Verdens første havmøllepark ud for Vindeby på Lolland – 5 MW
1991: CO2-afgiftspakke vedtages af S, RV og SF udenom regeringen
1993: Regeringen (S, RV, CD og KrF) indgår biomasseaftalen med K, V og SF
1993: SEAS kan ikke indregne tab fra tomatgartneri på 230 mio. kr. i elpriserne
1995: Øgede grønne afgifter på erhvervenes energiforbrug – CO2- og SO2-afgifter
1996: Pålæg til elværkerne om at bygge yderligere 200 MW vindkraftanlæg
1996: Energi 21 – regeringens energihandlingsplan 1996 – Svend Auken (S)
1996: Dansk Kraftmægling skal have adgang til Elkrafts ledningsnet - lovændring
1996: SK Energi får afslag på AVV2 med kul
1996: Gentofte vil sælge NESA. Lovindgreb reducerer bloktilskud
1997: AVV2 på naturgas og biomasse godkendes
1997: Svend Auken beslutter 750 MW havvindmøller på WWF’s møde i Washington
1997: ELTRA stiftes som systemansvarligt transmissionsselskab
1998: Danmark er nu selvforsynende med energi
1999: Elreformen aftales mellem SR-regeringen og V, KF, SF og KrF
1999: Aftale om vilkår for kraftværkernes overgang til konkurrence betinges af
fusion i henholdsvis ELSAM- og Elkraft-området - hjælpepakke på 8 mia. kr.
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Energistrategi 2025
Perspektiver frem mod 2025 og
Oplæg til handlingsplan for den fremtidige
el-infrastruktur
fremlægges af transport- og energiminister
Flemming Hansen (KF) den 17. juni 2005.
Regeringen vil
• sikre en markant styrkelse af
energispareindsatsen – bred politisk aftale
indgået 10. juni 2005. Net- og
distributionsselskaberne inden for el,
naturgas, fjernvarme og olie skal levere flere
besparelser
• øge fokus på transportsektorens
energiforbrug og oilieafhængighed og
undersøge omlægning af bilbeskatningen.
• sikre øget anvendelse af vedvarende energi
gennem fortsat gode rammebetingelser.
Elinfrastrukturen skal udbygges, så den
understøtter øget anvendelse af vedvarende
energi. Energinet.dk skal indlede
projektering af en elektrisk
Storebæltsforbindelse.
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En visionær dansk energipolitik 2025
fremlægges af transport- og energiminister
Flemming Hansen (KF) den 19. januar 2007.
Regeringen vil:
• på langt sigt frigøre Danmark helt fra
fossile brændsler – kul, olie og naturgas
• frem mod 2025 reducere anvendelsen af
fossile brændsler med mindst 15 %
• effektivt modvirke stigninger i det samlede
energiforbrug. Energispareindsatsen forøges
til 1,25 % årligt
• øge andelen af vedvarende energi til mindst
30 % af energiforbruget i 2025
• øge andelen biobrændstof til transport til
10 % i 2020
• frem mod 2010 fordoble den offentligt
finansierede forskning, udvikling og
demonstration af energiteknologi til at
udgøre 1 mia. kr. årligt
Forhandlinger med energiforligspartierne om
regeringens udspil fører til energiaftalen af 21.
februar 2008 om dansk energipolitik 2008-2012
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2000’erne - liberalisering
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2001: SR-regeringen indgår aftale om liberalisering af naturgasforsyningen
samt om energibesparelser
2003: DONG A/S køber EnergiGruppen Jylland A/S af Herning kommune
2003: Aftale mellem økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF) og DUC om
fortsættelse af eneretsbevillingen i Nordsøen frem til 2042
2003: KV-regeringen aftaler ændring af lex Nesa, ejermæssig adskillelse af
systemansvar og transmission, tilbageføring af bunden kapital
2003: Elsam køber NESA for 10,5 mia.kr.
2004: KV-regeringen indgår aftaler om energiinfrastrukturen, vindenergi og
decentral kraftvarme samt aftale med ELFOR om kapitalforhold i elsektoren og
uafhængighed i den overordnede elinfrastruktur
2004: Elsam indgår aftale om fusion med DONG A/S
2005: Energinet.dk - transmissions- og systemansvarsselskab for el og gas oprettes
2005: DONG A/S køber Elsam og Energi E2 for næsen af Vattenfall
2007: ”En visionær dansk energipolitik 2025” – uafhængig af fossile brændsler
2008: Aftale mellem VK-regeringen, S, DF, SF, RV og NA om den danske
energipolitik i årene 2008-2011 – Connie Hedegaard (KF)
2008: Aftale mellem regeringen, DF og NA om øget biomasseanvendelse og frit
brændselsvalg på centrale kraftværker
2008: Lov om bæredygtige biobrændstoffer - 5,75 % biobrændstof frem mod 2012
2008: Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet
2009: Aftale med energiselskaberne om fordobling af energispareindsatsen
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ENERGISTRATEGI 2050
- fra kul, olie og gas til grøn energi
Fremlægges af VK-regeringen - Lykke Friis
(V) den 24. februar 2011
Regeringen vil
• styrke anvendelsen af vedvarende energi,
primært vind, biomasse og biogas. Der
skal bygges 600 MW havmøller ved Kriegers
Flak, 400 MW kystnære havmøller og sikring
af fortsat udbygning med 500 MW på land
• give mulighed for øget skift til biomasse væk
fra kul og naturgas i kraft-varmeværkerne
• markant øge indsatsen for
energieffektiviseringer i husholdninger og i
erhvervslivet
• indføre stop for nye oliefyr fra 2017 og øget
iblanding af biobrændstof i transportsektoren
i 2020 samt støtte opgradering af biogas til
naturgasnettet og proces
• udrulle intelligente elmålere
• Indføre en forsyningssikkerhedsafgift
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VORES ENERGI fremlægges af SRSFregeringen – Martin Lidegaard (RV) den 25.
november 2011 og bygger videre på VKregeringens Energistrategi 2050
•

Regeringen vil med milepæle i 2020, 2030 og
2035 sikre fremdrift mod det langsigtede mål i
2050
• Målet er, at halvdelen af det traditionelle
elforbrug er dækket af vind i 2020.
• De samlede drivhusgasudledninger skal
reduceres med 40 % i 2020 i forhold til 1990.
Med initiativerne i 'Vores energi' når Danmark
op på en drivhusgasreduktion på 35 % i 2020 i
forhold til 1990.
• I 2030 er målet, at kul er udfaset fra de danske
kraftværker, og at oliefyr er erstattet at
vedvarende energiformer som opvarmning i
husholdninger.
• I 2035 skal el- og varmeforsyningen være
dækket af vedvarende energi. Vedvarende
energi i transportsektoren vil nå op på godt 10
% i 2020.
Med energiaftalen af 22. marts 2012 om
energipolitikken 2012-2020 besluttes en række af
initiativerne i regeringens udspil
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2010’erne – omstilling til vedvarende energi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2010: Energikrav for nye bygninger strammes med 25 %
2010: Center for Energibesparelser oprettes
2010: Elektrisk Storebæltskabel på 600 MW tages i drift
2010: Klimakommissionens rapport om fossil uafhængighed i 2050
2011: VK-regeringen fremlægger Energistrategi 2050
2011: Eksplosion på atomkraftværket Fukushima i Japan efter jordskælv
2011: SRSF-regeringen fremlægger Vores Energi
2012: Aftale mellem S, R, SF-regeringen og V, DF, EL og KF om den danske
energipolitik 2012-2020 – Martin Lidegaard (RV)
2012: Udbygningen med solceller løber løbsk og udløser lovindgreb
2013: Klima-, energi- og bygningsministeren får ”næse” af FT-udvalget for ”hul
i solcelleloven”
2013: Energistyrelsen fremlægger scenarier frem til 2050, der viser, at der er
teknisk og økonomisk muligt at omlægge energiforsyningen til VE
2015: Energikrav for nye bygninger strammes med yderligere 25 %
2016: Én samlet elregning gennemføres med engrosmodellen
2016: Regeringen indgår aftale med S, RV, SF og K om effektivisering af
fjernvarmesektoren med 0,5 mia. kr.
2016: Hasteindgreb for at stoppe massiv udbygning med solceller
2016: Regeringen vil lægge PSO-udgifterne over på finansloven
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Regeringsgrundlag
fra juni 2015:
•

Danmark skal fortsat være et af de
førende lande i den grønne omstilling.

•

Regeringens klima- og energipolitik
bygger på grøn realisme. Det betyder, at
der skal være sammenhæng mellem
målene i energipolitikken og de midler, vi
har til rådighed.

•

Regeringens langsigtede mål er, at vi skal
være uafhængige af fossile brændsler i
2050, så Danmark i 2050 kan producere
vedvarende energi nok til at kunne dække
det samlede danske energiforbrug.
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Bruttoenergi fordelt på brændsler, PJ
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CO2-emissioner fra energiforbruget, mio. ton
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Store varmebesparelser
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Fra central til decentral elproduktion
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Den danske gasinfrastruktur
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Produktion af olie og gas
PJ
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Vindkraftskapacitet og vindkraftens
andel af indenlandsk elforsyning
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Eksport af dansk energi- og miljø teknologi, mia. kr.
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Afgifter på energi og klima i pct. af BNP
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5.3.1 Afgift af benzin

5.3.38 Afgift af elektricitet

5.3.39 Afgift af visse olieprodukter

5.3.42 Afgift af gas

5.3.47 Afgift af stenkul og brunkul mv.

5.3.52 Afgift af CFC

5.3.53 Afgift af kuldioxid (CO2)

5.3.59 Afgift af svovl (SO2)

5.3.61 Afgift af naturgas

5.3.71 Afgift af kvælstofoxider (NOx)

5.3.73 PSO-afgift

6.2.5 CO2-emmissionsskat
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Tak for opmærksomheden
Du kan læse mere i:
Danmarks Energifortider
Hovedbegivenheder på energiområdet
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/dokumenter/publikationer/d
ownloads/danmarks_energifortider_samlet.pdf
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