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Indonesisk delegation i Danmark for at
lære om energieffektivisering

20 eksperter fra Indonesien besøgte i denne uge Danmark for at lære om
institutionelle og tekniske erfaringer fra Danmarks grønne omstilling.
Delegationen består af repræsentanter fra det Indonesiske Energiministerium
- Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) og repræsentanter fra
den indonesiske stat og industri. Besøget er arrangeret af Energistyrelsen og
Danmarks Ambassade i Jakarta.

Den indonesiske delegation har fået demonstreret energieffektiviseringstiltag
i kraftsektoren, i industrien og blandt de danske husholdninger. I den
forbindelse har delegationen besøgt både Aalborg Portland for at vise en af



verdens mest energieffektive producenter af cement, Høje-Taastrup
kommune for at lære om ESCO-modellen og endeligt Nordjyllandsværket
som producerer elektricitet med en effektivitet på op til 47 pct. - hvilket gør
det til et prominent eksempel på termisk energiproduktion. Hos
Energistyrelsen blevdelegationen introduceret til erfaringer fra Danmarks
grønne energipolitik, herunder succesfulde policyinstrumenter som f.eks.
bygningsreglementet samt frivillige aftaler med industrien.

Energisamarbejde mellem Indonesien og Danmark

Indonesien og Danmark samarbejder i et myndighedssamarbejde om energi,
der skal styrke forholdet mellem de to lande og samtidig støtte den såkaldte
Indonesiske energirevolution. Et nyligt studie, støttet af Energistyrelsen,
dokumenterede at de nuværende indonesiske energipolitiske tiltag forventes
at kunne opnå en 10 pct. reduktion af energiforbruget i 2025 - set forhold til
et business-as-usual scenarie. Det er 7 procent mindre end regeringens
målsætning om 17 pct. energibesparelse.

Det Dansk-Indonesiske samarbejde er et såkaldt ”Stratetic Sector
Cooperation” (SSC) program. SSC har tre fokuspunkter: Energimodulering,
integration af vedvarende energi og energieffektivisering. SSC er et treårigt
program fra 2016-2018, hvor Danmark bidrager med teknisk-, policy- og
praktisk assistance.

Møde med danske teknologileverandører

For at afslutte turen mødte delegationen danske teknologileverandører til et
arrangement afholdt af State of Green. Teknologileverandørene og deres
løsninger inden for energi, kan være behjælpelige med at få Indonesien til at
opfylde det store potentiale, der findes inden for energieffektivitet, og
dermed hjælpe Indonesien på vejen til at nå de ambitiøse klimamål.

Læs mere om det Dansk-Indonesiske samarbejde.

Kontakt:

Jacob Høgh, jac@ens.dk, +45 3392 6720

https://ens.dk/en/our-responsibilities/global-cooperation/country-cooperation/indonesia


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
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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