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Ny dataportal for forsyningssektoren

Myndighedernes data på forsyningsområdet samles på fælles
udstillingsplatform.

Energistyrelsen lancerer i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering, Forsyningstilsynet, Forsyningssekretariatet og Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet en ny hjemmeside, som via øget digitalisering
sammenstiller data om forsyningssektoren fra forskellige myndigheder.
Hjemmesiden fungerer som en fælles udstillingsplatform, hvor data fra de
forskellige områder af forsyningssektoren udstilles centralt og i et
sammenligneligt format. Udstillingsplatformen vil indeholde bearbejdede



nøgletal, som er indberettet til brug for økonomisk regulering og teknisk data
fra energiproducenttællingen.

Forsyningsdataportalen viser data fra myndighederne på forskellige måder -
man vil f.eks. kunne tilgå de rå data, kortvisninger eller en visning med
figurer og tal. Portalen er stadig under udvikling. Der vil derfor løbende
komme nye data og visualiseringer til.

Formålet med den fælles udstillingsplatform er at øge og forbedre
anvendelsen af data i myndighedernes betjening af forsyningssektorerne og
skabe større gennemsigtighed i sektoren. Udstilling af relevante data på
forsyningsområdet kan desuden være med til at skabe grobund for innovation
og nye forretningsmodeller i både den offentlige og den private sektor.

Besøg gerne forsyningsdataportal.dk

Kontakt: 

Asger Serioli Øland, tlf: 33 92 66 92, e-mail: asld@ens.dk

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.

https://forsyningsdataportal.dk/
mailto:asld@ens.dk


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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