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Her møder dansk og tysk energiomstilling
hinanden

Kom og hør om energiomstillingen i både Danmark og Tyskland, når
Energistyrelsen, Agora Energiewende, EA Energianalyse og DTU inviterer til
temadag den 26. maj.

Med temadagen ”Danish Meets German Energy Transition” byder vi dig
velkommen til et nærmere blik på, hvordan energiomstillingen i Danmark og
i Tyskland er grebet an.

Begge lande er i gang med en omstilling væk fra fossile brændsler mod et
system baseret på en høj andel af vedvarende energi. Dette skaber mange
muligheder, men også udfordringer, der er fælles for både Danmark og
Tyskland. Hvorfor ikke gribe chancen for at lære af hinanden?

Ved arrangementet vil inviterede eksperter fra Danmark og Tyskland give
indblik i landenes aktuelle situation efterfulgt af paneldiskussioner og debat.

Spørgsmål, der berøres:

• Hvad er den seneste udvikling i Tyskland?
• Hvad sker der i Danmark?
• Hvordan kan disse udviklinger påvirke hinanden?
• Hvad er henholdsvis det tyske og det danske syn på integration

af vind på tværs af grænser?
• Hvad bør de første skridt være for at gennemføre aktioner over

grænsen?

Temadagen arrangeres i samarbejde med Agora Energiewende, EA



Energianalyse og DTU. Temadagen er den tredje i serien ”Lessons Learned” i
regi af Agora Energiewende, hvor de to tidligere arrangementer har været
afholdt i Berlin.

Temadagen afholdes på engelsk.

Se programmet her.

Tilmelding på Agora Energiewendes hjemmeside her.

Tid: 10.30-16.30, torsdag den 26. maj 2016

Sted: Energistyrelsens kantine

Adresse:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

Kontakt:

Specialkonsulent Lars Brømsøe Termansen, Center for Klima og
Energiøkonomi, Tlf.: 33 92 75 55, lbt@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

http://ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2016/programme_danish_meets_german_energy_transition_26052016.pdf
https://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/294/Danish+Meets+German+Energy+Transition/


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
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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