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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 5. december 2016 stillet mig 

følgende spørgsmål 95 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Jens Joel (S). 

 

Spørgsmål 95 

 
Vil ministeren redegøre for størrelsen af offentlig finansiering, der samlet set 
er anvendt og anvendes til energiteknologisk forskning i regi af alle relevante 

forsknings- og udviklingsprogrammer i hvert af årene 2015, 2016 og 2017? 

 

Svar 

 

De relevante forsknings- og udviklingsprogrammer omfatter:  

 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)  

 PSO-ordningerne ForskEL og ELFORSK  

 Danmarks Innovationsfond  

 

Oversigt over midler til energiforskning 2015-2017 

Mio. kr. (pl-2017) 2015 2016 2017 

EUDP* 406 187 321 

ForskEL** 132 131 - 

ELFORSK*** 25 25 25 

Danmarks Innovationsfond****  

(strategisk og udfordringsdrevet forskning)  

216 69 103 

Danmarks Innovationsfond*****  30 71 50 

I alt 809 483 499 
* Bevillingen til EUDP er inkl. tidsbegrænsede særpuljer fra FL-aftaler og energiaftaler, men er ekskl. 
typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologier.  
** Bevillingen korrigeres ikke for inflation. I Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016 
er der opnået enighed om, at ForskEL-programmet flyttes til finansloven fra og med 2017, og at midler-
ne omprioriteres til EUDP.  
*** Bevillingen korrigeres ikke for inflation. 
****For 2015 og 2016 viser tallene Danmarks Innovationsfonds udmøntede grundbevilling til energi.  For 
2017 er der en grundbevilling på finansloven på 103 mio. kr. til energi. 
*****Vedr. midler fra Danmarks Innovationsfond, som ikke er øremærket energi i de enkelte års finanslo-
vene. For 2016 er beløbet foreløbigt opgjort til ca. 70 mio. kr. Beløbet for 2017 er skønnet af Danmarks 
Innovationsfond.  
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Beløbene for Danmarks Innovationsfond er oplyst af Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet, der har indhentet oplysninger fra Danmarks Innovationsfond. 

 

Derudover hjemtager Danmark støttemidler til energiteknologisk forskning under 

EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst følgende: 

"Styrelsen for Forskning og Innovation opgør Danmarks hjemtag fra EU’s ramme-

program for forskning og innovation Horizon 2020 to gange årligt, typisk i marts og 

oktober/november. Opgørelserne er baseret på EU-Kommissionens data om an-

søgninger og bevillinger. Hjemtaget opgøres akkumuleret, og det er vanskeligt at 

inddele bevillingerne på de enkelte år, da processen fra lancering af opslag til bevil-

lingsafgørelse ofte foregår mellem kalenderår. Der er desuden en vis forsinkelse på 

bevillingsopgørelsen inden for de enkelte år. Hjemtaget for kalenderåret 2016 kan 

således afvige fra det beløb, der er opgjort per oktober 2016. Endelig skal det 

nævnes, at budgettet for opslag under Horizon 2020 varierer fra år til år, hvilket har 

betydning for det danske hjemtag, herunder fra Energiprogrammet.   

 

Af nedenstående tabel fremgår Danmarks hjemtag fra Horizon 2020’s energipro-

gram ved statusopgørelserne i henholdsvis november 2015 og oktober 2016:  

 

Oversigt over EU-hjemtag under Horizon 2020’s energiprogram 

Periode  EU-tilskud til Danmark  

November 2015  

(akkumuleret 2014-2015) 

442,98 mio. kr. (59,4 mio. euro) 

Oktober 2016  

(akkumuleret 2014-2016) 

557,12 mio. kr. (74,9 mio. euro) 

 

Et estimat for hjemtaget i 2017 er behæftet med stor usikkerhed. Budgettet afsat til 

de konkurrenceudsatte midler under Energiprogrammet i 2017 er ca. 645 mio. eu-

ro, svarende til 5,2 mia. kr. Såfremt det danske hjemtag fra Energiprogrammet på 

4,43 % fastholdes (oktober 2016), vil det danske EU-hjemtag i 2017 være ca. 29 

mio. euro, svarende til ca. 215 mio. kr."  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


