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ENERGI OG CO2-REGNSKABET  
SKAL UDVIKLES I SAMARBEJDE MED JER

Energi- og CO2-regnskabet er et online værktøj, hvor kommunerne årligt 
får opgjort deres drivhusgasudledning ud fra en fælles og ensartet me- 
tode. Værktøjet blev lanceret i 2016 og findes i dag i en betaversion, der  
på en række områder er velfungerende. 

Energistyrelsen er ved at færdiggøre regnskaber for 2016 og 2017. Samti-
dig får værktøjet nye funktioner, hvor det bliver muligt at hente samlede 
regnskaber for klynger af kommuner og at downloade tilgængelige data 
i takt med, at de kommer ind. De nye funktioner er finansieret af Region 
Hovedstaden, Energistyrelsen og Realdania.

På trods af de nye muligheder er der dog stadig behov for at videre- 
udvikle værktøjet, særligt hvad angår dataleverancer, opdateringsfrekvens 
og kvalitetskontrol. 

Fremadrettet er der behov for, at kommuner og regioner involveres direkte 
i udviklingen og brugen af værktøjet, hvis det skal finde bred anvendelse. 
Derfor relanceres værktøjet fra 2019 med støtte fra Region Hovedstaden 
i en ny organisering, hvor alle landets kommuner får en langt mere direkte 
indflydelse på, hvordan værktøjet skal udvikles, men samtidig også skal 
bidrage til at finansiere værktøjet. 

INVITATION TIL SAMARBEJDE
I Energiforum Danmark og Gate 21 synes vi, at der er et stort potentiale i 
at videreføre Energi og CO2-regnskabet, men det er afgørende med kom-
munal og regional opbakning. Derfor vil vi invitere alle danske kommuner 
og regioner til at samarbejde om at videreudvikle og forbedre Energi og 
CO2-regnskabet. 

Den primære finansiering vil komme fra de deltagende kommuner, regioner 
og Realdania. Energiforum Danmark og Gate 21 vil koordinere arbejdet i 
den indledende fase. Finansieringsmodellen for Energi- og CO2-regnskabet 
vil fremadrettet basere sig på, at hver kommune bidrager med 15.000  
kroner årligt. Med dette sikrer vi, at der udarbejdes et nyt regnskab hvert 
år, og at værktøjet løbende bliver videreudviklet og kvalitetssikret. Energi-
styrelsen vil fortsat være ejer af værktøjet.

Kommuner og regioner, der medfinansierer udviklingen af værktøjet, får 
væsentlig indflydelse på, hvilke udviklingstiltag der skal prioriteres.  
Der oprettes en arbejdsgruppe med deltagerne, som kommer med forslag 
til styregruppen om, hvilke udfordringer der skal fokuseres på. Efterføl-
gende skal arbejdsgruppen kvalitetssikre de løsninger, der kommer fra 
udviklerne. Dertil vil der blive udpeget tre kommunale repræsentanter til at 
sidde i styregruppen for værktøjet, som derudover vil bestå af Energisty-
relsen, Realdania og KL. 

Vi håber, at I har lyst til at gå ind i dette fælles projekt og i samarbejde 
løfte opgaven med at færdiggøre det fælles regnskabsværktøj. 

Læs mere om fordelene for din kommune eller region på næste side -  
og om, hvordan I deltager.

Gate 21 er et partnerskab mellem 
regioner, kommuner, virksomheder og 
vidensinstitutioner, der arbejder for det 
fælles mål at accelerere den grønne 
omstilling og vækst. 

Dét gør Gate 21 ved at bruge regio-
nernes og kommunernes efterspørgsel 
til at udvikle, demonstrere og udbrede 
nye energi- og ressourceeffektive løs-
ninger på klima- og energi- 
området. 

Læs mere om Gate 21 på gate21.dk

Energiforum Danmark er et forum 
for åben erfaringsudveksling og 
information om effektiv energiudnyt-
telse og miljøforbedringer, hvor både 
kommuner, forsyningsselskaber og 
private virksomheder er blandt de 500 
medlemmer. 

Organisationen arbejder for, at byg-
ninger med intelligent energiudnyttelse 
og rum til trivsel bliver kernen i fremti-
dens helhedstænkte fossilfrie samfund. 

Læs mere om Energiforum Danmark på 
energiforumdanmark.dk

https://www.gate21.dk/
https://www.energiforumdanmark.dk/
https://www.energiforumdanmark.dk/
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SÅDAN KAN I VÆRE MED
For at det skal lykkedes at videreføre og forbedre Energi- og CO2-regnskabet, er det vigtigt 
med en bred opbakning og deltagelse. Det er afgørende, at mindst en tredjedel af landets 
kommuner og regioner ønsker at bidrage til udviklingen, hvis værktøjet skal fortsætte.  
Energiforum Danmark og Gate 21 ønsker derfor tilbagemeldinger fra interesserede kommu-
ner og regioner, som ønsker at være partnere i at udvikle værktøjet. Disse tilbagemeldinger 
skal være med til at sikre et bæredygtigt udviklingsforløb.

Hvis I er interesseret i at deltage som partner og bidrage til udviklingen, bedes I derfor  
kontakte enten Energiforum Danmark eller Gate 21:

DERFOR SKAL I INVESTERE I DET  
FÆLLES ENERGI- OG CO2-REGNSKAB
De fleste kommuner udarbejder et årligt klima- og energiregnskab 
som en del af klimaindsatsen. I regnskabet opgøres energiforbrug, 
energiforsyning og udledning af drivhusgasser. Det er et kræven-
de arbejde for især mindre kommuner og ofte forbundet med høje 
omkostninger. I mangel på en bredt anerkendt fælles metode har de 
enkelte kommuner, ofte bistået af konsulentbureauer, udarbejdet 
lokale regnskaber, der anvender forskellige datakilder og metoder. Det 
gør det vanskeligt at sammenligne mellem kommunerne. 

Samtidig har en række kommuner forpligtet sig til at rapportere til forskellige internatio-
nale netværk, som eksempelvis Global Covenant of Mayors. Det kan give flere udfordringer 
med at konvertere lokale regnskaber til de internationale rapporteringsformularer. Med et 
videreudviklet fælles Energi- og CO2-regnskab kan vi sikre, at kommuner og regioner i  
Danmark kan:

• Reducere omkostninger til at udarbejde årlige drivhusgasregnskaber
• Gøre det lettere at sammenligne klimaindsatsen på tværs af kommuner
• Understøtte samarbejde på tværs
• Sikre overensstemmelse med internationale standarder på området samt lette arbej-

det med at rapportere til eksempelvis Global Covenant of Mayors. 

Ved at gå sammen om at udvikle værktøjet kan vi bedre løfte, de udfordringer alle kommu-
ner har og udveksle gode erfaringer og løsninger. 

Vi håber, at I har lyst til at gå ind i dette fælles projekt og i samarbejde løfte opgaven med 
at færdiggøre det fælles regnskabsværktøj. 

Dorthe Nørregaard Larsen   
Sekretariatsleder i Energiforum Danmark 
info@energiforumdanmark.dk  

Martin Dam Wied 
Programleder i Gate 21
martin.dam.wied@gate21.dk

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt projektet er noget for jer og gerne vil have mere information, 
afholder vi to informationsarrangementer. Her fortæller vi om mulighederne i den nye orga-
nisering og stiller op til spørgsmål og debat. Arrangementerne afholdes: 

Hvis du og/eller en kollega er interesseret i at deltage i et af disse arrangementer,  
kan I tilmelde jer allerede nu på ovenstående links. 

Vi ser frem til et spændende udviklingssamarbejde om Energi- og CO2-regnskabet.  

Østdanmark 
26. marts 2019, klokken 10.00-13.00 
Gate 21 
Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund
Tilmeld dig her: https://bit.ly/2AOKIY6

Vestdanmark
1. april 2019, klokken 10.00-13:00
Middelfart Kommune 
Nytorv 9, 5500 Middelfart 
Tilmeld dig her: https://bit.ly/2Mgz2Sy

https://bit.ly/2AOKIY6
https://bit.ly/2Mgz2Sy

