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1. Resumé
ForskEL har til formål at støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for en fremtidig
miljøvenlig og energieffektiv transmission og distribution af elektricitet. ForskVE har til formål at støtte
udbredelse af små VE-teknologier. Begge programmer bidrager til at indfri gældende klima- og energimål
og denne miljøvurdering er en vurdering af, hvordan og i hvor høj grad det sker.

De vigtigste konklusioner på miljøvurderingen er:


Overordnet set er de forventede miljømæssige konsekvenser af programmet positive:
De støttede projekter angiver, at de i høj grad bidrager væsentligt til politiske mål,
væsentlige negative miljøpåvirkninger planlægges at blive håndteret og projekterne
har defineret en række milepæl for miljøarbejdet i projekterne.



De udvalgte projekter i ForskEL og ForskVE programmerne opfylder i høj grad programmernes målsætning om at 40 % af projekterne skal indebære væsentlige bidrag
til nationale miljørelaterede energi- og klimamål. Der mangler dog ofte begrundelser
for væsentligheden, så det har kun i begrænset omfang været muligt at kontrollere
rigtigheden.



De udvalgte projekter opfylder i udgangspunktet ikke ForskEL og ForskVE programmernes målsætning om, at 40 % af projekterne skal have en milepæl relateret til miljøperformance. Det sker kun i 29 % af projekterne. Andelen kan efterfølgende ændres ved kontraktforhandlingerne med ansøgerne.



Projekterne angiver at de håndterer alle de
n væsentlige negative miljøpåvirkninger,
der forventes at opstå. Derudover håndterer de en stor andel af de mindre væsentlige
negative og positive miljøpåvirkninger. Målet om 40 % håndtering er således i høj
grad opfyldt og der ses en markant opmærksomhed på miljøpåvirkninger i projekterne.



Arbejdet med miljøpåvirkningerne og håndtering af uventede miljøpåvirkninger skal
beskrives i de rapporter, der udarbejdes senere i projektets levetid. Der vil derfor være en mulighed for at følge op på de forventede miljøpåvirkninger afrapporteret i denne miljøvurdering



Fremadrettet gives følgende anbefalinger til miljøvurderingsprocessen:
o

o

At der sker en opstramning på ansøgeres begrundelser i ansøgningsskemaet, så angivelserne i højere grad kan vurderes. Herved vil miljøvurderingen
stå som et endnu stærkere redskab i udvælgelsesprocessen.
At der sættes større fokus på miljømæssige milepæle som et redskab til at
styrke miljøfokus i programmerne og gøre miljøarbejdet mere målbart.
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2. Indledning
ForskEL og ForskVE er PSO-finansierede programmer, der støtter den danske energiforskning og udvikling. ForskEL, som har til formål at støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for en
fremtidig miljøvenlig og energieffektiv transmission og distribution af elektricitet (§ 28 i BEK af lov om
elforsyning), udmønter årligt 130 mio. kr. ForskVE støtter udbredelse af små VE-teknologier og udmønter
årligt 25 mio. kr. i årene 2008-15. Hvert år defineres indsatsområder, så det sikres at ForskEL- og ForskVE-programmerne bidrager til at indfri de overordnede nationale ambitioner på klima- og energiområdet,
samt programmets formål i øvrigt. 'Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL udbud 2015' og
'Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud 2015' er således udarbejdet med det for
øje.
Planer for udmøntning af ForskEL- og ForskVE-programmerne er ikke omfattet af Bekendtgørelse af lov
om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013), idet de ikke sætter rammer for
fremtidige aktiviteter (jf. § 3). En del af de støttede projekter vil på et tidspunkt blive reguleret gennem
anden planlægning og her vil projekternes karakterer muligvis udløse krav om miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven og/eller VVM-bekendtgørelsen.
ForskEL- og ForskVE-programmerne støtter forsknings- og udviklingsprojekter som både kan have positive og negative væsentlige påvirkninger af miljøet. I den henseende er det vigtigt at vurdere de projekter,
der prioriteres til støtte gennem ForskEL og ForskVE-programmerne, for at få adresseret de problemstillinger, der ligger i de negative miljøpåvirkninger og uudnyttede potentialer for positive miljøpåvirkninger.
Miljøvurderingen er foretaget på basis af spørgeskemaer integreret i ansøgningerne. Oplysninger om
miljøpåvirkninger angivet i ansøgningerne og en foreløbig miljøvurdering har således været en del af
evalueringen og har haft indflydelse på planens sammensætning. Miljøvurderingen foretages dels for at
vurdere om ForskEL og ForskVE opfylder deres miljøformål, dels for at styrke opmærksomheden på miljøpåvirkninger i projekterne såvel som i programadministrationen. Som noget nyt er der for udbud 2015
sat konkrete mål for programmernes miljøperformance, hvilket også har haft indflydelse på udvælgelsen
af projekter til støtte. Derudover bidrager miljøvurderingen til at opbygge viden til en mere proaktiv miljøindsats i programmet og erfaringerne fra miljøvurderingen giver således indspil til udvælgelsen af indsatsområder for de næste udbud i ForskEL- og ForskVE-programmerne.
Som en del af udvælgelsen af projekter til støtte bliver ansøgningernes forretningsmæssige og forskningsmæssige kvaliteter vurderet. Miljøvurderingen er et supplement til disse vurderinger og indeholder
derfor ikke vurderinger af markedsmæssigt potentiale mv.
Planerne for udmøntning af ForskEL og ForskVE indeholder i alt 24 projekter, der er indstillet til støtte.
Projekterne er meget forskellig karakter, dels støttes en bred palette af teknologier dels befinder projekterne sig på forskellige stadier i kæden fra forskning til demonstration. Det giver nogle metodiske udfordringer, der er beskrevet i slutningen af dokumentet.
Selvom planenerne for ForskEL og ForskVE ikke er omfattet af Miljøvurderingsloven, er denne miljøvurdering inspireret af fremgangsmåden og systematikken i Miljøvurderingsloven, der i vid udstrækning er
relevant for denne plan. Miljøvurderingen er delvist målstyret i forhold til nationale målsætninger for klima og energisammensætning og delvist orienteret mod projekternes direkte miljøpåvirkninger. Miljøvurderingen er desuden handlingsorienteret med opmærksomhed på, hvordan projekterne påtænker at arbejde med identificerede påvirkninger.
Miljøvurderingen er udarbejdet i et samarbejde mellem Energinet.dk og Det Danske Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet. Dette års miljøvurdering som gælder både ForskEL og ForskVE lægger i forlængelse af miljøvurderingerne af de fire seneste års ForskEL-udbud.
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2.1

Målsætninger for ForskEL og ForskVE ’15

Det grundlæggende mål med ForskEL-programmet er at støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter, som
er nødvendige for en fremtidig miljøvenlig og energieffektiv transmission og distribution af elektricitet.
ForskVE programmets mål er at udbrede små udvalgte VE-teknologier. ForskEL- og ForskVEprogrammerne spiller derfor en vigtig rolle i at fremme teknologier, der kan indfri ambitiøse mål for vedvarende energi og klima. De nationale energi- og klimamål, som ForskEL og ForskVE primært retter sig
mod tager udgangspunkt i EU's 20-20-20 mål samt i Energiaftalen fra marts 2012.
For ForskEL og ForskVE programmerne er der opsat 3 konkrete mål for programmernes samlede performance. Målene har været meldt ud i vejledningerne og har haft til formål at øge opmærksomheden på
miljøperformance i ansøgningerne. Målene er også foranlediget af at Rigsrevisionen efter gennemgang af
energiforskningsprogrammerne havde et ønske om at der blev fastsat nogle konkrete mål for de enkelte
programmer. Målsætningerne er fastsat på basis at de seneste 2 års miljøvurderinger.

Tabel 1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE programmerne
Målsætning

Baggrund

40 % af de forventede væsentlige negative konsekvenser fra projekterne skal håndteres i de
støttede projekter.

Væsentlige negative konsekvenser kan ikke altid undgås, men det er vigtigt, at de bliver håndteret. Målsætningen på 40 % er en stigning i forhold til sidste
års gennemsnit på 35 %. Samtidig anerkendes det, at
det kan være mere relevant at behandle væsentlige
konsekvenser andre steder i F&U-processen end i det
konkrete projekt

At 40 % af projekterne indeholder milepæle
relateret til deres miljøperformance.

Milepæle for miljøperformance er vigtigt i forhold til
programmernes formål. Målsætningen på 40 % er en
stigning i forhold til sidste års gennemsnit på ca. 30
%. Samtidig anerkendes det, at det ikke er relevant at
lave milepæle for miljøforhold i alle projekter.

For hvert af de angivne nationale mål skal 40 %
af projekterne have et væsentligt bidrag.

De 40 % er på niveau med sidste års gennemsnit for
væsentlige bidrag. Samtidig anerkendes det, at det
langt fra er et krav, at det enkelte støttede projekt har
væsentlige bidrag til hvert nationalt mål.

De nationale mål angivet i ansøgningsskemaerne er:

20 % energieffektivisering i 2020

20 % reduktion af CO2-udslippet i 2020

Integration af 50 % vind i 2020

Kul udfaset af kraftværker og oliefyr udfaset i 2030

El og varmesektor dækket af VE i 2035

Hele energiforsyningen dækket af VE i 2050
Denne miljøvurdering vil følge op på i hvor høj grad, at programmerne opfylder deres mål for miljøperformance.
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2.2

Udmøntning af ForskEL’15 og ForskVE’15

I ’Strategi 2014+ ForskEL og ForskVE programmerne’ er der fastlagt overordnede fokusområder for både
ForskEL og ForskVE. Hvert år defineres så yderligere specifikke indsatsområder til udbuddet af ForskEL
for at tilpasse programmet de gældende politiske behov. Miljøvurdering 2015 er baseret på strategiske
indsatsområder fastlagt i ’Strategi 2014+ ForskEL og ForskVE programmerne’:

Tabel 2 Strategiske fokusområder for ForskEL og ForskVE
ForskEL




ForskVE

Energilagring og energisystemer
SmartGrid og integration af VE
Miljøvenlig elproduktion

Indsatsområderne udvides til at dække andre produktionsteknologier og teknologier der er af betydning for
udbredelsen af VE-elektricitet, ud over solceller, bølgekraft og biomaseforgasning som hidtil har været støttet.

Udmøntningen af ForskEL-programmet for 2015 fordelt på enkelte teknologiområder er vist i Tabel 3
herunder. I alt er 20 projekter blevet tildelt 133,1 mio. kr. i støtte.

Tabel 3 Udmøntning af ForskEL udbud 2015
ForskEL 2015: Ansøgninger prioriteret til støtte
Teknologiområde

Antal

Ansøgt totalbudget
mio. kr.

PSO støtte
mio. kr.

Bioenergi

4

35,9

23,4

Brændselsceller

2

37,5

30,7

Solceller (PV)

1

3,9

2,9

Bølgekraft

3

35,2

18,1

Vindkraft

2

10,0

8,8

Smart Grid

4

17,7

13,9

Lagring

2

85,2

34,1

Europæiske projekter

2

1,5

1,2

Samlet*

20

226,9

133,1

Reinvestering af uforbrugte midler

(3,1)

* Totalbudget og støttebeløb afhænger af den endelige forhandling med ansøger i forbindelse med projektaftale.

Udmøntningen af ForskVE-programmet for 2015 fordelt på de enkelte teknologiområder er vist i Tabel 4
herunder. I alt er 4 projekter blevet tildelt 26,4 mio. kr. i støtte

Tabel 4 Udmøntning af ForskVE’15
ForskVE 2015: Ansøgninger prioriteret til støtte
Teknologiområde

Antal

Ansøgt totalbudget
mio. kr.

PSO støtte
mio. kr.

Bioenergi og affald

1

6,1

2,0

Solceller (PV)

1

34, 6

5,9

Bølgekraft

1

11,6

7,5

Lagring

1

19,3

11,0

Samlet*

4

71,6

26,4

Reinvestering af uforbrugte midler

(1,4)

* Totalbudget og støttebeløb afhænger af den endelige forhandling med ansøger i forbindelse med projektaftale.
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3. Miljøvurdering i forhold til programmets miljømål
De følgende analyser og vurderinger tager udgangspunkt i de nævnte miljømål for ForskEL og
ForskVE programmerne. Analyserne omfatter 21 projektansøgninger ud af i alt 24;
3 støttede projektansøgninger er udeladt, fordi de har været underlagt andre ansøgningsskemaer, eksempelvis EU ansøgninger, og derfor ikke er sammenlignelige med de andre projektansøgninger.

3.1

Målanalyse: 40 % af projekterne skal have milepæle for miljø

Der er blandt de støttede projekter 29 % med milepæl relateret til miljøperformance. Udmøntningen af udbud’15 lever således ikke op til målet om 40 % ud af ansøgningerne alene, men
målopfyldelsen vil kunne sikres gennem kontraktforhandlingerne mellem Energinet.dk og ansøgningerne. Det er kun projekter indenfor vindkraft og bølgekraft, som ikke har angivet milepæle relateret til miljøperformance i deres ansøgning, se figur 3.
Den lave andel indikerer, at miljøperformance ikke er et særskilt mål i projekterne, hvilket enten kan skyldes, at projekterne ikke har fokus på den del eller at miljøperformance er en integreret del af projektet. Et projekt med udvikling af en miljøvenlig elproduktionsteknologi kan
eksempelvis godt udelukkende have tekniske milepæle.
For det samlede antal ansøgere var andelen med milepæl relateret til miljøperformance på 40
%, så de fravalgte projekter har performet bedre på dette mål. Det gør dem dog ikke nødvendigvis til mere miljøvenlige projekter, men indikerer, at der har været større bevidsthed om
milepæle blandt de fravalgte projekter.

Vindkraft
Bølgekraft
Solceller (PV)
Har ikke milepæl

Brændselsceller

Har milepæl

Lagring
Smart Grid
Bioenergi
0

1

2

3

4

5

Figur 1: Projektansøgninger med milepæle relateret til deres miljøperformance opgivet på teknologiniveau og angivet i antal.
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3.2

Målanalyse: 40 % af de væsentlige negative konsekvenser skal håndteres

Der er blandt de støttede projekter 3 væsentlige negative miljøpåvirkninger. De indebærer
udfordringer ved særlige arbejdsmiljøforhold, omfang af byggematerialer, og specialbehandling
af affald. De tre væsentlige negative miljøpåvirkninger håndteres ifølge projektansøgningerne
og målet er derfor opfyldt.
Hertil kommer en række negative miljøpåvirkninger, som ansøgerne har angivet som mindre
væsentlige, men dog stadigvæk kan være værd at bemærke. Den fulde oversigt over miljøpåvirkninger gives i afsnit 4. Som det ses af figur 1, håndteres godt 60 % af de mindre væsentlige negative miljøpåvirkninger ifølge projektansøgningerne. Denne andel vurderes at være
endog meget høj, idet det i mange R&D udviklingsprocesser kan være mere relevant at håndtere miljøpåvirkninger i andre led i forsknings- og udviklingsprocessen.

Håndtering af negative påvirkninger på programniveau

Mindre miljøpåvirkninger
Håndteres i projeket
Håndteres ikke i projektet

Væsentlige miljøpåvirkninger

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 2: Håndtering af negative miljøpåvirkninger i ansøgningerne opgjort på programniveau.
Sammenlignet med den samlede mængde af indkomne ansøgninger, er der ikke forskel på
miljøperformance på dette mål. 4 væsentlige negative miljøpåvirkninger er blevet frasorteret,
der dog alle var håndteret ifølge projektansøgningerne.
Opdelt på teknologiniveau, er det i høj grad bølgekraft og bioenergi, der håndterer deres mindre væsentlige miljøpåvirkninger, se figur 2. Antallet af registrerede påvirkninger er dog så
begrænset, at der ikke lægges større vægt på fordelingen.
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Håndtering af mindre væsentlige miljøpåvirkninger
Lagring
Vindkraft
Bølgekraft
Uhåndteret

Solceller (PV)

Håndteret

Brændselsceller
Smart Grid
Bioenergi
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figur 3: Håndtering af mindre væsentlige miljøpåvirkninger i de støttede projekter analyseret
på teknologiniveau og opgivet i antal (n=29).
3.3

Målanalyse: 40 % væsentlige bidrag til hvert nationalt mål

For hvert af de angivne nationale mål bidrager mere end 45 % ifølge projektansøgningerne
væsentligt til opfyldelsen, se figur 4. For de bredere mål er andelen med væsentlige bidrag på
over 75 %. Der er - helt naturligt - stor variation indenfor de enkelte teknologier.

Programmets bidrag til de nationale energi- og klimamål
20 % energieffektivisering i 2020
Væsentlig
miljøbidrag

20 % reduktion af CO2-udslippet i 2020
Integration af 50 % vind i 2020

Mindre
miljøbidrag

Kul udfaset af kraftværker og oliefyr udfaset i 2030
El og varmesektor dækket af VE i 2035
Hele energiforsyningen dækket af VE i 2050
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Figur 4: Programmets bidrag til udvalgte nationale energi- og klimamål opgjort som andel af
projektansøgninger med angivet bidrag.
De fleste projektansøgerne har dog ikke beskrevet deres bidrag i detaljer og det har derfor
ikke været muligt at kontrollere rigtigheden af, om deres bidrag er væsentlige. Om ikke andet
indikerer de store andele et engagement i at bidrage til opfyldelsen af nationale energi- og
klimamål.
Det er meget positivt at målene i høj grad er blevet opfyldt og det giver anledning til at overveje om målsætningerne skal justeres fremadrettet.
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4. Miljøvurdering af forventede påvirkninger på miljøet
I projektansøgningerne angives både positive og negative miljøpåvirkninger for en lang række
af kategorier. Påvirkningerne dækker påvirkninger fra forsknings- og udviklingsaktiviteter i
støtteperioden for ForskEL og ForskVE projekterne, men også projektets potentielle påvirkning
på teknologiens miljømæssige egenskaber. I det følgende vurderes miljøpåvirkninger indenfor
de tre grupper: Påvirkninger fra valg af materialer; Påvirkninger fra processer; Påvirkninger i
forhold til energisystemet
4.1

Forventede påvirkninger fra valg af materiale
Blandt de 21 projekter undersøgt i denne miljøvurdering er der væsentlige og mindre væsentlige negative påvirkninger fra valg af materialer. Påvirkningerne er typisk fra fysiske konstruktioner såsom solceller og bølgekraftanlæg. De primære negative påvirkninger kommer fra brug
af byggematerialer og sjældne metaller samt produktion af restprodukter og specialbehandling
af affald. Den ene væsentlige negative miljøpåvirkning relateret til bygningsmasse er en ekstra
investering af byggematerialer for at skabe øget fleksibilitet i forhold til et smart grid. Den anden er brug af sjældne metaller i en omformer til solceller. Begge væsentlige påvirkninger er
grundlag for en miljørelateret milepæl. De mindre væsentlige miljøpåvirkninger har samme
niveau som de foregående års programmer.

Blandt de støttede projekter arbejder 45 % med at øge muligheden for at genbruge eller genindvinde emner. Det er både i emner anvendt i den støttede projektperiode og muligheder for
genbrug eller genanvendelse i teknologien som helhed.
Uanset om det er positive eller negative påvirkninger, er det positivt at over 60 % af projekterne håndterer påvirkningerne fra valg af materialer.

Ansøgningernes positive og negative miljøpåvirkninger fra valg af materialer
Mulighed for at genbruge eller genvinde emner
Produktion af restprodukter og affald, herunder
spildevand, samt behov for specialbehandling af affald
Brug af miljøskadelige stoffer (f.eks. formaldehyd, PCB)
samt andre forbrugsstoffer
Brug af byggematerialer (f.eks. stål, cement)
Brug af sjældne metaller og grundstoffer (f.eks. i
magneter, katalysatorer, solceller)
0
Væsentlige positive

Mindre positive

5
10 15 20
Væsentlige negative

25

30 35 40
Mindre negative

45

%

Figur 5: Andel af projekterne med specifikke miljøpåvirkninger relateret til valg af materialer
opgjort på baggrund af angivelserne i projektansøgningerne.
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4.2

Forventede påvirkninger fra processer

I forhold til processer har de støttede projekter miljøpåvirkninger indenfor arbejdsmiljøforhold,
energiforbrug og lokalitetsspecifikke konsekvenser. Projekterne indebærer både forbedringer af
processer i eksisterende teknologier i form af positive miljøpåvirkninger, men også negative
påvirkninger.
Den væsentlige negative miljøpåvirkning er et arbejdsmiljøproblem i forbindelse med risici for
ulykker, der håndteres i projektet. Mens de væsentlige påvirkninger er færre end de foregående år, er de mindre væsentlige miljøpåvirkninger på et tilsvarende niveau.

Ansøgningernes positive og negative miljøpåvirkninger fra processer
Lokalitetsspecifikke konsekvenser, herunder ulempe
for folk i omegnen og påvirkning af natur (f.eks. støj,
lugt, udledninger)
Særlige arbejdsmiljøforhold ved produktion og drift,
herunder håndtering af kemikalier og risiko for ulykker
Energiforbrug og udledning til luften (fra rejser og fra
produktion, transport og drift af udstyr)
0
Væsentlige positive

Mindre positive

5

10

15

20

Væsentlige negative

25

30

35

Mindre negative

40

45

%

Figur 6: Andel af projekterne med specifikke miljøpåvirkninger relateret til processer opgjort
på baggrund af angivelserne i projektansøgningerne.
4.3

Forventede påvirkninger i forhold til energisystemet

Projekterne er også bedt om at angive deres påvirkninger i forhold til energisystemet, herunder ændring i fleksibilitet på en række områder. Den eneste negative miljøpåvirkning er et
projekt om bølgekraft, der i sin implementering kan kræve ny infrastruktur til at tilkoble bølgekraftanlæggene. De resterende påvirkninger er positive og det er endda en ret stor andel, hvor
de positive påvirkninger er væsentlige. Det stemmer godt overens med en et nationalt og internationalt fokus på smart grid. Det er også værd at bemærke, at næsten halvdelen af projekterne forventer at bidrage med en positiv ændring i virkningsgrad/effektivitet.

9

Ansøgningernes positive og negative miljøpåvirkninger af energisystemet
Ændring i fleksibilitet i forhold til produkt (fx el/varme)
Ændret fleksibilitet i forhold til brændselstyper
Ændring i virkningsgrad/effektivitet (både teknologi og
system)
Fleksibilitet i forbindelse med brændsel, regulering,
intelligent grid og klima forandringer
Påvirkning af eksisterende infrastruktur (behov for
ny/forstærkning eller reduktion/undgå)
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Figur 7: Andel af projekterne med specifikke miljøpåvirkninger relateret til energisystemet opgjort på baggrund af angivelserne i projektansøgningerne.

5. Anbefalinger
Miljøvurderingen er baseret på projekternes angivelser og anbefalingerne er derfor rettet mod
disse. De mere strategiske overvejelser om programmets indsatsområder udarbejdes og evalueres i andet regi.
På baggrund af miljøvurderingen anbefales det:


At der sættes større fokus på miljømæssige milepæle som et redskab til at styrke
miljøfokus i programmerne og gøre miljøarbejdet mere målbart. Det kan også ske
som led i kontraktforhandlingerne.



At de programmæssige målsætninger fastholdes på det nuværende niveau, selvom
en målsætning ikke blev opfyldt.



At der sker en opstramning på ansøgeres begrundelser i ansøgningsskemaet, så angivelserne i højere grad kan vurderes. Herved vil miljøvurderingen stå som et endnu
stærkere redskab i udvælgelsesprocessen.
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6. Metodiske overvejelser
Miljøvurdering af F&U projekter er ikke en simpel øvelse. Det er hårde afvejninger mellem krav
til detaljeringsgrad og tidsforbrug blandt ansøgere, mellem hvor dækkende miljøkategorierne
er i forhold til overskuelighed af skemaerne, osv. Nærværende miljøvurdering er led i en udviklingsproces mod en god balancering af hensyn.
Miljøvurderingen baseres på ansøgeres oplysninger i ansøgningen. Disse oplysninger er en del
af den evaluering af kvalitet og egnethed, som Energinet.dk’s tilknyttede evaluatorer foretager. Oplysningerne danner grund for en foreløbig miljøvurdering, som indgår i udvælgelsen af
projekter, hvorved der gives et grundlag for at lade miljøforhold spille en væsentlig rolle i udvælgelsen. Efter udvælgelsen af projekter udarbejdes den endelige miljøvurdering. Den følges
op af spørgsmål til miljøforhold og miljømæssige milepæle i årsrapporter og slutrapport.
Som led i udviklingsarbejdet har ansøgere og evaluatorer været spurgt til deres erfaringer.
Mens der er en del positive træk ved den nuværende tilgang, er det også klart, at ansøgerne
ikke i tilstrækkelig høj grad har givet detaljer, der kan anvendes som et reelt evalueringsgrundlag. I vejledningen er ansøgere blevet bedt om kort at beskrive miljøpåvirkningerne, men
det er kun sket i en begrænset andel af ansøgningerne. Det er derfor anbefalet at gøre ansøgeres oplysninger til et fokuspunkt forud for næste års udbud.
En anden central metodisk overvejelse er ansøgeres villighed til at angive negative aspekter af
deres ansøgte forsknings- og udviklingsprojekt forud for tilkendegivelse om støtte. Det er en
afvejning af, at lade miljøforhold være en parameter i udvælgelsen i forhold til hvor godt
grundlag, det kan gøres på. Der er bemærkelsesværdigt få væsentlige negative miljøpåvirkninger blandt de mange ansøgninger på trods af eksempelvis deres forbrug af ressourcer. Det
har været understreget i vejledningen, at det ikke er diskvalificerende at beskrive negative
miljøpåvirkninger i ForskEL- og ForskVE-ansøgninger, men at det tværtimod er en fordel for et
projekt, hvis der er opmærksomhed på de negative miljøpåvirkninger, især hvis der er opstillet
milepæle med henblik på at arbejde med påvirkningerne.
De metodiske overvejelser er yderligere beskrevet i:
- Lyhne, I & Byriel, IP 2013, 'Environmental Assessment of R&D Programmes: The Case of
the Danish ForskEL Programme' Journal of Environmental Assessment Policy and Management, vol 15, no. 2., 10.1142/S1464333213400024
- Lyhne, I 2012, Questions on environment in the ForskEL application template.
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7.

Bilag 1: Afkrydsningsskemaer brugt i ansøgningsformularen

Miljøpåvirkninger og milepæle for miljøforbedringer
Karakter af miljøpåvirkning
(Slet ikke dette skema og uddyb efterfølgende)

Påvirkninger fra valg af
materialer

Eksempel på indtastning

Ikke
En mindre (X)
relevant eller væsentlig (XX) påvirkning
XX

Handling i projektet

Positiv (+)
eller negativ
(-) påvirkning

Håndteres En
i projektet milepæl i
projektet

-

X

Brug af sjældne metaller og grundstoffer (f.eks. i magneter,
katalysatorer, solceller)
Brug af byggematerialer (f.eks. stål, cement)

Brug af miljøskadelige stoffer (f.eks. formaldehyd, PCB) samt
andre forbrugsstoffer
Mulighed for at genbruge eller genvinde emner

Påvirkninger fra
processer

Energiforbrug og udledning til luften (fra rejser og fra produktion, transport og drift af udstyr)
Særlige arbejdsmiljøforhold ved produktion og drift, herunder
håndtering af kemikalier og risiko for ulykker
Lokalitetsspecifikke konsekvenser, herunder ulempe for folk i
omegnen og påvirkning af natur (f.eks. støj, lugt, udledninger)

Påvirkninger i forhold til
energisystemet

Produktion af restprodukter og affald, herunder spildevand,
samt behov for specialbehandling af affald
Ændring i virkningsgrad/effektivitet (både teknologi og system)
Påvirkning af eksisterende infrastruktur (behov for
ny/forstærkning eller reduktion/undgå)
Miljøkonsekvens af ændret fleksibilitet i forhold til brændselstyper
Miljøkonsekvens af ændring i fleksibilitet i forhold til produkt
(fx el/varme)

Angiv en kortfattet vurdering af grundlaget for beskrivelsen af miljøkonsekvenser, herunder usikkerhed og erfaringsgrundlag.

Bidrag til en mere miljøvenlig strømforsyning
Mål for et mere miljøvenligt energisystem

Ikke relevant

Mindre miljøpåvirkning

Væsentlig
miljøpåvirkning

Hele energiforsyningen dækkes af vedvarende energi i 2050
Elektricitet og varme dækkes af vedvarende energi i 2035
Udfasning af kul på kraftværker og udfasning af oliefyrede kedler i 2030
Integration af 50 pct. vindkraft i 2020
20 pct. reduktion af CO2 udledning i 2020
20 pct. energieffektivisering i 2020

12

