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Åbent Hus: IEA præsenterer Energy
Efficiency Market Report 2016 i
Energistyrelsen

Energistyrelsen inviterer til Åbent Hus om IEA’s Energy Efficiency Market
Report 2016 den 8. november 2016

IEA offentliggjorde den 10. oktober 2016 Energy Efficiency Market Report
2016. Rapporten giver bl.a. et overblik på den aktuelle energieffektivisering
belyst ved en række centrale indikatorer, policy drivers for
energieffektivisering, energiprisernes betydning for energieffektivisering og
investeringer i energieffektivisering. Herudover er der særlig fokus på
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energieffektivisering i Kina.

Brian Motherway, som er chef for IEA’s nye energieffektiviseringsdivision,
præsenterer rapporten ved et offentligt møde i Energistyrelsens kantine
tirsdag den 8. november 2016 kl. 14.15. Alle er velkomne.

Program:

• Velkomst og introduktion
• Energi-, forsynings- og klimaministeriet
• Præsentation af Energy Efficiency Market Report 2016
• Brian Motherway, IEA
• Kommentarer til rapporten fra to danske ”opponenter”
• Spørgsmål og diskussion

Tilmelding senest fredag den 4. november 2016 til se3@ens.dk

Kontakt: 

Chefkonsulent Peter Bach, Energistyrelsen, mobil:20 68 93 89, e-mail:
pb@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
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brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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