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Danmarks internationale samarbejder på
energiområdet: Hvordan gavner de min
virksomhed?

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen og DI Energi
inviterer til informationsmøde om Danmarks energisamarbejder. Hør om
Energistyrelsens erhvervs- og eksport relaterede initiativer i Danmarks
myndighedssamarbejder med Indonesien, Kina, Mexico, Sydafrika, Tyrkiet,
Ukraine og Vietnam.

Arrangementet finder sted: 

Onsdag den 2. marts 2016 kl. 14:00-16:30 i Energistyrelsens
kantine, Amaliegade 44 1256 København K.

Arrangementet vil fokusere på synergier mellem ministeriets
myndighedssamarbejder og Eksportrådet, Dansk Industri og virksomheders
eksportindsats på energi- og klimaområderne, med følgende indhold:

• Velkomst og introduktion af ministeriets erhvervs- og
eksportdagsorden for energibranchen, ved Energi-, Forsynings og
Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

• Energibranchens behov for myndighedssamarbejder som en del
af en offensiv eksportstrategi for virksomhederne og branchen,
ved branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

• Orientering om den energipolitiske dagsorden og
markedsudsigter i samarbejdslande ved Danmarks udsendte
rådgivere til Indonesien, Kina, Mexico og Ukraine.

• Introduktioner af Danmarks internationale
myndighedssamarbejder på energi- og klimaområderne ved
kontorchef Rasmus Abildgaard Kristensen, Energi-, Forsynings-



og Klimaministeriet, og kontorchef Anton Beck, Energistyrelsen.
• Overblik over eksportrelaterede indsatser, værktøjer og tilbud fra

Kontorchef Svend Olling, Eksportrådet; Chefkonsulent Hans Peter
Slente, DI Energi, Vicedirektør Anders Stouge, Dansk Energi;
Governmental Affairs Manager Ask Møller-Nielsen, Grundfos og
Global Vice President for Public Affairs Morten Dyrholm, Vestas.

Efter paneldiskussionen vil der være mulighed for at møde lokale rådgivere
fra ministeriets partnerskabslande.

Tilmelding kan ske via e-mail til Birthe Nowak Heitmann, bnh@ens.dk. Angiv
venligst navn, virksomhed/organisation og e-mail. Deltagelse er gratis. Birthe
træffes på telefon 33 92 68 41, hvis der er spørgsmål til arrangementet.

Nærmere information om ministeriets internationale myndighedssamarbejde
kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/en/global-
assistance.

Birthe Nowak HeitmannServicesekretærCenter for Organisation og
KommunikationTlf.: 33 92 68 41BNH@ens.dk,Jesper Packert
PedersenFuldmægtigCenter for Global Rådgivning og ForhandlingTlf.: 41 12
32 25jppe@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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