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Invitation til fagligt arrangement om
Basisfremskrivning 2015

Energistyrelsen inviterer den 20. januar til en teknisk gennemgang den nye
basisfremskrivning blev offentliggjort 16. december 2015.

Energistyrelsen har i december offentliggjort Basisfremskrivning 2015, der
bl.a. viser et stort fald i forbruget af fossile brændsler frem mod 2020.
Energistyrelsen inviterer i den anledning til et fagligt arrangement, hvor
medarbejderne bag fremskrivningen vil give en teknisk gennemgang af
forudsætninger og resultater i fremskrivningen, og der vil være mulighed for
at stille opklarende spørgsmål.

Tid og sted

Arrangementet finder sted onsdag den 20. januar 2016 kl. 14.00, og afholdes
i Energistyrelsens kantine, Amaliegade 44, 1256 København K.

Tilmelding

Tilmelding kan ske at sende en mail Grethe Schlichter (mail: gsc@ens.dk).
Angiv venligst navn, virksomhed/organisation og adresse. Deltagelse i
konferencen er gratis.

Relaterede nyheder
08/02/2016 | Stort potentiale for energipil og andre flerårige energiafgrøder

14/01/2016 | Lettere at opfylde VE-målet for transport i 2020

22/12/2015 | EU har godkendt støtten til biogas
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17/12/2015 | Energistyrelsen får medhold i klage over kystnært
havvindmølleudbud

16/12/2015 | Basisfremskrivning 2015: Danmarks drivhusgasser reduceres
med 40 pct i 2020

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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