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Invitation til seminar om energiforbrug og
energieffektivitet
Energistyrelsen afholder et seminar i ODYSSEE-MURE-databaserne 28. maj og
inviterer interesserede til at komme og få en introduktion til databaserne.
Der er stort fokus på energieffektivitet og udviklingen i energiforbrug i
Danmark og EU. Derfor afholder Energistyrelsen et træningsseminar i
ODYSSEE-MURE-databaserne. Seminaret finder sted den 28. maj 2018 kl. 1316 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44.
Seminaret henvender sig primært til forskere og studerende, organisationer
og beslutningstagere, der arbejder med analyser af udviklingen i
energiforbrug og energieffektivitet.
Formålet med seminaret er at give en bedre indsigt i indikatorerne, der er
udviklet i projektet og dermed udbrede anvendelse af de forskellige data og
værktøjer, som er udviklet gennem projektet.
På seminaret vil der være en generel introduktion til databaserne, og de
informationer og funktioner, der findes i databaserne. Derudover vil der være
regneeksempler samt eksempler på, hvordan disse data og informationer
anvendes.
Tilmelding skal ske til jru@ens.dk, senest den 24. maj 2018.
Arrangementet er gratis. Arrangementet vil foregå på engelsk.
Se programmet for seminaret.

Baggrund
Energistyrelsen har gennem en årrække deltaget i EU-projektet ”ODYSSEEMURE”. Kernen i projektet er at indsamle og udvikle systemer til at måle og
overvåge udviklingen i energiforbrug og energieffektivisering samt at
evaluere forskellige landes virkemidler til at fremme energieffektivisering i
forskellige sektorer af samfundet.
Læs mere om ODYSSEE-MURE projektet og få adgang til den offentlige del af
databaserne.
Overordnet består ODYSSEE-MURE projektet af to databaser:
•

•

ODYSSEE: indeholder detaljeret data om udviklingen i
energiforbrug og energieffektivitet og de relaterede CO2
-emissioner fordelt på forskellige sektorer.
MURE: indeholder en oversigt og detaljeret beskrivelse af EUlandenes virkemidler til at fremme energieffektivisering.

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-, Energiog Forsyningsministeriet.
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