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Invitation til webinar: Få succes med data
til fremme af energieffektivisering

Effektiv bygningsdrift, godt indeklima og lavt CO2-aftryk. Intelligent
udnyttelse af bygnings- og energidata er genvejen til mange mål, og
mulighederne bliver stadig flere, bedre og billigere. Er det så nemt, som det
lyder? Og hvordan kommer man i gang? Vær med når Energistyrelsen den
4. februar 2021 præsenterer erfaringer fra tre tilskudspuljer om udnyttelse
af data til fremme af energieffektivisering.

Energistyrelsen afholder d. 4. februar et webinar om datadrevet
energieffektivisering. Webinaret samler en række fagfolk, der arbejder



professionelt med bygninger, energi og data. Både kommuner, regioner,
rådgivere og leverandører m.fl. er inviteret.

Programmet byder bl.a. på:

• Cases om datadrevet energiledelse og smart udnyttelse af data i
bygninger

• Inspirationsindlæg om IoT, AI og digitale værktøjer
• Nyt fra Energistyrelsen om bl.a. bygningshubben
• Gode muligheder for networking og erfaringsudveksling

Det endelige program følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tilmelding og praktisk om arrangementet

Grundet COVID-19 vil denne begivenhed blive afholdt som et webinar.

• Tid: kl. 9.00-15.15
• Sted: Online
• Pris: Det er gratis at deltage
• Tilmelding: Endeligt program og tilmelding bliver offentliggjort

på Energiforums hjemmeside. Du kan allerede nu sende en mail
til intelbyg@ens.dk og få besked, når tilmeldingen åbner.

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
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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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