
2016-09-06 13:33 CEST

Udbuddet om Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger har fundet
en vinder

Vinderen af udbuddet blev det samme konsortium, som har drevet
videncenteret siden 2008.

Opgaven med den fremtidige drift af Videncenter for Energibesparelser i
Bygninger (VEB) blev i foråret 2016 sendt i EU-udbud, og udbuddet er nu
afsluttet. Vinderen af udbuddet blev det samme konsortium, som har drevet
VEB siden 2008. Det består af Teknologisk Institut,
KommunikationsKompagniet A/S, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg



Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Bygge og Anlæg og Viegand
Maagøe A/S.

Videncenteret, der har eksisteret siden 2008 som et center under
Energistyrelsen, har til opgave at indsamle, systematisere og højne viden om
energibesparelser i bygninger og formidle dette til håndværkere,
byggevirksomheder, rådgivere og andre professionelle parter i byggeriet.

Forligskredsen bag energiaftalen fra 2012 besluttede i december 2015 at
udmønte 5 mio. kr. årligt i 2016-2018 til en videreførelse af Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger (VEB).
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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
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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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