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Kommissorium for temagruppe 1: CO2-regnskab 
  

 

1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde 

Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor 
fossilfri i 2035 og tilsvarende at gøre den regionale transportsektor fossilfri i 2050. 
Det betyder, at energiforsyningen skal baseres på vedvarende energikilder.  

På den baggrund er projektet Energi på Tværs iværksat. Frem mod sommeren 2018 
skal projektet komme med forslag til aktiviteter, som bringer os nærmere en fossilfri 
energi- og transportsektor. 

Et væsentligt element for at nå ovenstående målsætning er overblik over energi- og 
drivhusgasregnskabet, hvorfor nærværende temagruppe tager udgangspunkt i 
Energistyrelsens beregningsværktøj, Energi- og CO2-regnskabet.  

 

Temagruppen skal sikre at kommunerne ved fælles hjælp kommer godt i gang med at 
anvende Energi- og CO2-regnskabet, som blev lanceret i oktober 2016 som et 

værktøj, der skal gøre det muligt for kommunerne selv at stå for opgørelse af 
energibalancer og CO2-opgørelser til brug i strategisk energiplanlægning frem for at 
skulle bekoste konsulenter til at forestå opgørelser. Et andet væsentligt aspekt ved 

værktøjet er dets kortlægningsmetode, som følger Energistyrelsens vejledninger i 
strategisk energiplanlægning, hvorved den metodiske konsistens sikres.  
 

Endelig er Energi- og CO2-regnskabet forberedt til at levere data direkte til 
rapportering i Global Covenant, den nyligt sammensmeltede organisation mellem 

Covenant of Mayors og Compact of Mayors. 
 

Temagruppens medlemmer kan foretage justeringer af gruppens arbejdsopgaver, 

således at de matcher de udfordringer med CO2-opgørelser, som kommunerne står 
overfor.  
 

2. Formål 

Formålet er at bidrage til den fælles vision om at udfase fossile brændsler i el- og 

varmesektoren inden 2035 ved at anvende fælles ensartede metoder til opgørelse af 
energiforbrug og CO2-emissioner i kommunerne. 

Temagruppen skal fungere som et særligt netværk for medarbejdere i kommuner, der 
konkret skal arbejde med opgørelse af energi- og CO2-emissioner. Energiselskaberne 
er ligeledes inviteret til at deltage i arbejdet. 

3. Opgaver  



 

2 

 

 
Opgaver: 

Temagruppen har følgende opgaver:  
 

1) Bistå kommunerne i at anvende Energi og CO2 – regnskabet, herunder arbejde 

med energibalancer og forstå datagrundlag samt metoder for CO2 – 
opgørelser. 

2) Afklare mangler og begrænsninger ved Energi- og C02-regnskabet og bistå 
kommunerne i at skaffe de manglende oplysninger. 

3) Kortlægge brugbarheden af data fra Energi- og CO2-regnskabet i internationalt 

regi, i særdeleshed til indberetning til Global Covenant. 
4) Bidrage til kommunernes håndtering af dobbelttælling af CO2-reduktioner, som 

følge af opstilling af vedvarende energianlæg. 

5) Vurdere hvilke funktioner i Energi- og CO2-regnskabet, som bør udvikles 
yderligere og forslå relevante myndigheder at videreudviklingen af 
beregningsredskabet iværksætte snarest.  

6) Afholde temamøder og seminarer hvor viden og erfaringer genereres og deles 
til en bredere kreds af interessenter.  

 

 

4. Temagruppens leverancer og succeskriterier 

 
Leverancer: 
Temagruppen har følgende leverancer: 

 
 

A) Kommunerne anvender en ensartet best practice for opgørelse af CO2-

reduktioner, herunder dobbeltkontering af CO2-reduktion fra vedvarende 
energianlæg. 

B) Vejledning til kommunerne om indberetning til Global Covenant. 

C) Afholde mindst 3 temamøder om brug af Energi- og CO2-regnskabet for alle 
kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

D) Udarbejde mindst 3 business cases som belyser de økonomiske fordele ved at 

kommunerne selv kan udarbejde energibalancer og CO2-opgørelser og anvende 
samme værktøj/metode på tværs af kommuner. 

 

 
Succeskriterier: 
Følgende succeskriterier er opsat for temagruppen:  

 
 At 2/3 af kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland anvender 

Energi og CO2-regnskabet inden udgangen af 2018. 

 Energi på Tværs har bidraget til udvikling af Energi- og CO2-regnskabet med 
det formål at gøre beregneren mere anvendelig for kommunerne, herunder 
indberetning til Global Covenant. 

 At de udarbejdede business cases har vist hvordan CO2-opgørelser kan indgå i 
den strategiske energiplanlægning. 
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5. Tidsramme og aktivitetsplan 

Tidsramme: Januar 2017 – Maj 2018. 

Aktivitetsplan: Refererer til opgaverne beskrevet under afsnit 3.  

Opgave 

Nr. 
opgavebeskrivelse Q1 

2017 
Q2 

2017 
Q3 

2017 
Q4 

2017 
Q1 

2018 
Q2 

2018 
1 Bistå kommunerne i at anvende 

Energi og CO2 – regnskabet 
      

2 Afklare mangler og begrænsninger 

ved Energi- og CO2-regnskabet og 
bistå kommunerne i at skaffe de 
manglende oplysninger. 

      

3 Kortlægge brugbarheden af data 
fra Energi- og CO2-regnskabet i 
internationalt regi, f.eks. til 
indberetning til Global Covenant 

      

4 Bidrage til kommunernes 
håndtering af dobbelttælling af 

CO2-reduktioner 

      

5 Yderligere udvikling af Energi- og 
CO2-regnskabet. 

      

6 Afholde temamøder og seminarer, 

hvor viden deles 
      

 

 

6. Afgrænsninger og relationer til andre temagrupper under Energi på Tværs 

Temagruppen for CO2-regnskab skal i særlig grad koordinere med temagruppe 2 – 
Energiproduktion i forbindelse med CO2 fra affaldsforbrænding og generel 

energiproduktion. 

 

7. Temagruppens organisering 

Gruppen udpeger selv en tovholder og en assisterende tovholder, som skal lede 
gruppens arbejde.  

Medlemmer af temagruppen udpeges af de deltagende kommuner, 

forsyningsselskaber og relevante organisationer.  

Energi på Tværs sekretariatet vil deltage i temagruppens arbejde.  

Arbejdsfordelingen aftales indbyrdes mellem deltagerne. Temagruppen fastsætter selv 

antallet af møder og temagruppen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.  
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8. Økonomi/ressourcer/finansiering 

Temagruppens indsats leveres af medarbejdere fra kommuner og 
forsyningsselskaber. Timerne indgår som medfinansiering i partners medfinansiering 
(til en timepris a 400 kr./time) af projektet.  

Ressourceindsatsen indgår i en samlet aftale mellem projektholderen Gate21 og den 
enkelte medlemsorganisation eller kommune. Aftalen omfatter kommunens eller 
forsyningsselskabets bidrag til alle de fem nedsatte arbejdsgrupper samt øvrigt 

engagement. 

 

9. Evaluering 

Temagruppens arbejde vil indgå i en midtvejsevaluering, som færdiggøres den 1. 
september 2017 og i en afsluttende projektevaluering, som gennemføres i juni 2018. 

Evalueringerne vil primært bygge på deltagerevalueringer og feedback fra de 
deltagende medlemmer. 

På baggrund af midtvejsevalueringen kan der efterfølgende ske justeringer i 

temagruppens aktiviteter eller integration af nye opgaver. 

 


