
 

 
 

 
Rapport om udviklingen i elektricitet produceret fra vedvarende 
energikilder  
 
I medfør af EU-direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001, artikel 3, skal 
medlemsstaterne for første gang senest den 27. oktober 2003 og siden 
hvert andet år offentliggøre en rapport, der skal indeholde en analyse af, i 
hvilket omfang det er lykkedes at nå de vejledende, nationale mål for 
fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder. Analysen skal 
foretages under hensyntagen til især klimatiske faktorer, der vil kunne 
påvirke gennemførelsen af disse mål. 
 
Produktion af VE-elektricitet 
Det fremgår af tabellen, at den faktiske andel af vedvarende energi i 
elproduktionen i perioden 1995-2002 steg fra 6 % til 20 % af 
bruttoelforbruget, og at der i 2002 er sket en forøgelse med ca. 3 % i 
forhold til 2001.  
 
Vindkraft udgjorde i 2002 den største andel med knap 14 % og 
producerede således ca. 2/3 af den samlede elektriciteten fra vedvarende 
energikilder. Året var vindmæssigt lidt under middel og i et vindmæssigt 
normalår ville produktionen derfor være lidt højere.  
 
Enhed: GWh 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Vindkraft 1.177 1.227 1.934 2.820 3.029 4.242 4.299 4.877
Vandkraft 30 19 19 27 31 29 29 32
Halm+træ 205 295 314 387 505 387 550 875
Biogas 112 113 158 190 197 208 214 233
Affald1 473 602 647 666 825 947 1007 1017
Totalt fra VE 1.997 2.256 3.072 4.090 4.587 5.813 6.099 7.033
Bruttoelforbrug 33.766 35.526 34.633 34.895 34.710 35.111 35.570 35.244
Andel fra VE, % 5,9 6,4 8,9 11,7 13,2 16,6 17,1 20,0
Kilde: Energistyrelsens energistatistik 2002 
                                                 
1 For affald er kun medregnet den bionedbrydelige del, jf. VE-direktivets artikel 2, stk. 
Den bionedbrydelige del er vurderet til 80 % af den samlede affaldsmængde, målt i 
energiindhold. 
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Forventninger til udviklingen i VE-elektricitet i Danmark. 
De forhold, der er mest bestemmende for den fremtidige udvikling i 
elproduktionen fra vedvarende energi i Danmark, er nævnt nedenfor. 
 
Vindkraft: 
Den første af to større havvindmølleparker på hver ca. 150 MW blev sat i 
drift i slutningen af 2002 og den næste forventes i drift inden udgangen af 
2003. Den fortsatte udbygning med havvindmøller er planlagt at foregå 
ved udbud og det forventes at det første udbud kan ske inden udgangen af 
2003. Med den forventede vindmølleudbygning på land og med de to 
nævnte havmølleparker forventes elproduktionen fra vindkraft at stige 
med ca. 2 TWh frem til 2005 i et vindmæssigt normalt år. Dette svarer til 
en forøgelse af vindandelen med 5-6 % af bruttoelforbruget. 
 
Halm og træ og biogas: 
I forhold til 2002 kan der som følge af den igangværende omlægning 
forventes en stigning i andelen af elproduktionen fra halm, træ og biogas 
på 3-4 % i perioden frem til 2005. 
 
Affald: 
Der er igangsat en udbygning med kraftvarmeanlæg på affald. Dette 
forventes at øge andelen af elproduktionen fra affald frem til 2005 med 
ca. 1 %. 
 
Opfyldelse af vejledende mål frem til 2010. 
Med færdiggørelse af de allerede igangsatte udbygninger mv. forventes 
det, at andelen af el fra vedvarende energi stiger fra 20 % i 2002 til 
omkring 29 % efter 2005, hvilket er Danmarks vejledende nationale mål 
for 2010 ifølge direktivet. Dette skøn baserer sig på uændret elforbrug og 
normale vejrforhold. Da vindandelen er dominerende, vil afvigelser fra 
vindmæssige normalår have stor indflydelse på de faktiske VE-andele i 
de enkelte år.  
 


