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Informationsmøder om brug af
totaløkonomi for danske vandselskaber

Energistyrelsen afholder informationsmøder i Skanderborg og København om
brug af totaløkonomi for danske vandselskaber. På informationsmøderne
præsenteres den nye vejledning og det tilhørende beregningsværktøj.

Energistyrelsen offentliggjorde i december 2017 en vejledning i brug af
totaløkonomi for danske vandselskaber. Med vejledningen ønsker
Energistyrelsen at udbrede brugen af totaløkonomiske vurderinger.

Energistyrelsen afholder nu informationsmøder i Skanderborg den 5. februar
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og i København den 20. marts, hvor vejledningen og det tilhørende
beregningsværktøj vil blive præsenteret. Der vil blive gennemgået konkrete
beregningseksempler og være mulighed for at stille spørgsmål til
Copenhagen Economics, som har udarbejdet vejledningen for Energistyrelsen.

Tid og sted

• 5. februar 2018, kl. 14.30-16.00 i Skanderborg, Vandhuset,
Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg.

• 20. marts 2018, kl. 14.30-16.00 i København, Energistyrelsens
kantine, Amaliegade 44, 1256 København K.

Alle interesserede inviteres til at deltage.

Program

14.30 Velkomst ved Energistyrelsen

14.40 Præsentation af vejledningen ved senior økonom Malte Lisberg-Jensen
fra Copenhagen Economics. Formålet med totaløkonomiske vurderinger og
teknikken bag vurderingerne gennemgås. Muligheden for at anvende
totaløkonomiske vurderinger i udbud berøres.

15.10 Pause

15.20 Hvordan virker regnearket? Gennemgang af konkrete
beregningseksempler

15.50 Spørgsmål fra vandselskaberne

16.00 Afslutning

Efter mødet vil der indtil kl. 16.30 være mulighed for at besvare en-til-en
spørgsmål og netværke med andre selskaber, som deltager i arrangementet.

Arrangementet er gratis at deltage i, men kræver tilmelding.



Tilmelding

Tilmelding til mødet i Skanderborg skal ske senest den 27. januar 2018, mens
tilmelding til mødet i København skal ske senest den 14. marts 2018.
Tilmeldinger sendes til Energistyrelsen, Administrativ Support, as@ens.dk.
Ved tilmeldingen oplyses navn, selskab og hvilket møde man ønsker at
deltage i. Der serveres et let traktement, så husk at melde fra, hvis du bliver
forhindret. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princip.

Kontakt: Anita C. Jakobsen, acj@ens.dk, tlf. 33 92 66 52.

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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