
CO₂
 
FAKTA OM 
ENERGI- OG CO2-REGNSKABET  

ORGANISERING AF ENERGI- OG CO2-REGNSKABET
Fra 2019 overgår driften og udviklingen af Energi- og CO2-regnskabet til en ny organisering, hvor 
brugerne får indflydelse på og skal bidrage til at udvikle værktøjet. Dette faktaark beskriver, 
hvordan organisering, dataadgang og en række andre aspekter struktureres i fremtiden. 

BRUGERE
Fremover vil der være to typer af brugere af Energi- og CO2-regnskabet: 

• En kommunebruger  
- der har log-in til regnskabet med adgang til baggrundsdata for sin egen kommune.  

• En klyngebruger  
- der har log-in til regnskabet med adgang til baggrundsdata for klynger af kommuner. Det kan for 
eksempel være en region eller et tværkommunalt samarbejde inden for strategisk energiplanlægning.

DATAADGANG
De regnskaber, der er synlige for alle på forsiden af Energi- og CO2-regnskabet på Sparenergi.dk, vil også 
fremadrettet være gratis tilgængelige for alle. Fra den 1. juni 2019 vil det derimod kun være betalende 
brugere, der fortsat vil have et log-in og dermed adgang til baggrundsdata og dataudtræk. 

De to brugertyper vil have adgang til forskellige grupper af datasæt: 

• En kommunebruger vil fortsat have adgang til baggrundsdata og dataudtræk for sin egen kommune. 
Kommunebrugere vil som noget nyt have adgang til foreløbige datasæt for regnskabsår, der endnu 
ikke er tilgængelige på forsiden. Desuden vil kommunebrugere få adgang til fremtidige formater og 
data som eksempelvis det kommende Global Covenant of Mayors indberetningsformat. 
 

• En klyngebruger vil have adgang til data for de kommuner, der indgår i en klynge – et udvalg af flere 
kommuner. En klyngebruger kan oprettes, når der er hentet fuldmagt fra de enkelte kommuner. En 
mailskabelon for indsamling af fuldmagter kan rekvireres fra Gate 21. En klyngebruger vil have  
adgang til: 

• At foretage ét samlet, summeret udtræk for alle kommuner i klyngen, inklusiv de kommuner der 
ikke betaler til regnskabet. 

• At foretage udtræk af data enkeltvis for de kommuner i klyngen, der er betalende partnere.
• At definere et udvalg af partnerkommuner i klyngen og foretage summerede udtræk for denne 

gruppe.

Brugere har derudover mulighed for selvstændigt at iværksætte udvikling af særlige funktionaliteter for 
for eksempel dataeksport. Hvis en bruger eller en gruppe af brugere ønsker en særlig funktionalitet ud-
over det, der ligger i udviklingsplanen, skal de rette til Gate 21. Udgangspunktet for sådanne projekter er, 
at brugeren selv finansierer arbejdet, og at styregruppen skal godkende tilføjelsen. Et eksempel på sådan 
et projekt er udviklingen af klyngefunktionen, der blev finansieret af Region Hovedstaden. 



BETALING
Partnerskab i Energi- og CO2-regnskabet koster 15.000 kroner per år i 2019 og 2020, hvorefter styre- 
gruppen fastlægger prisniveauet for 2021 ud fra hensyn til udviklingsbehovet. For det beløb får en kom-
mune- eller klyngebruger adgang til de data, der er nævnt ovenfor og adgang til at deltage i beslutnings-
processen om, hvordan budgettet nyttiggøres. 

Betaling sker for kalenderåret - januar til december 2019. Dataadgangen følger publikationsåret og er 
derfor 1. maj 2019 til 1. maj 2020. Denne forskydning er indlagt, så de kommuner, der betaler for data- 
adgang i 2019, får adgang til 2018-regnskabet. 

Partnertilmelding kan ske ved at udfylde følgende formular:  
https://podio.com/webforms/22295371/1567260 

ORGANISERING
Projektet organiseres med en styregruppe, en arbejdsgruppe, et sekretariat og en udvikler, som de primæ-
re enheder. Organiseringen er illustreret i figur 1, og de primære enheders roller beskrives kort derefter. 

STYREGRUPPEN 
Består af seks medlemmer: Energistyrelsen, Realdania, KL og tre brugerrepræsentanter. Styregruppen 
mødes to gange årligt, hvor der vedtages en årlig udviklingsplan på det ene møde, foretages en midt-
vejsevaluering på det næste og vedtages en ny udviklingsplan på det derpå følgende møde (året efter). 
Styregruppen vil alene have en overordnet ledelsesfunktion for projektet og vil ikke indgå i de konkrete 
drøftelser om værktøjsudvikling. Styregruppen konstituerer sig selv med en formand og næstformand. 
Formandskabet kan træffe beslutninger på styregruppens vegne mellem møderne. 

ARBEJDSGRUPPEN
Består af repræsentanter for deltagende kommuner, regioner og eventuelt andre partnere og videnspart-
nere. Arbejdsgruppen har to primære funktioner: 1) Foreslå årlige prioriteringer af udviklingsbudgettet 
samt 2) kvalitetssikre værktøjet og levere feedback på løsningerne. Dertil udpeger arbejdsgruppen bru-
gerrepræsentanter i styregruppen. Arbejdsgruppen mødes fire gange årligt. 

UDVIKLEREN (Viegand Maagøe)
Har ansvaret for udvikling og drift af værktøjet, herunder det faglige ansvar for værktøjets output. Ud-
vikleren deltager på møder efter behov og indgår i dialog med sekretariatet og brugere med henblik på 
at fastlægge en årlig udviklingsplan, som det er udviklerens ansvar at realisere. Udvikleren vil desuden be-
svare brugerhenvendelser og yde support. Udvikleren står selv for eventuelle underleverandørkontrakter. 

SEKRETARIATET (Gate 21 & Energiforum Danmark) 
Har ansvar for at samle finansiering fra kommuner og Realdania samt for kontrakt med og betaling til 
udvikler. Sekretariatet har ansvar for at udarbejde den årlige udviklingsplan for værktøjet i dialog med 
brugerne, udvikleren og relevante videnspartnere. Endelig står sekretariatet for den overordnede pro-
jektledelse, herunder at indkalde til og afvikle møder i styregruppe og arbejdsgruppe, løbende dialog 
med udvikler og projektdeltagere, afholde øvrige netværks- og informationsmøder samt sikre overordnet 
fremdrift i arbejdet. 

ENERGISTYRELSEN
Vil fortsat være værktøjets formelle ejer og levere data og hosting til Energi- og CO2-regnskabsplat- 
formen. I 2020 skal der træffes ny beslutning om Energistyrelsens fremtidige rolle fra 2021 og frem. 
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Figur 1: Projektorganisering
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