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Energi- og CO2-regnskabet skal hjælpe kommu-
nerne med at bestemme deres årlige energi- og 
drivhusgasopgørelse. Værktøjet er baseret på 
kommunespecifikke aktiviteter og en fælles, 
overordnet metode. Det giver kommunerne et 
bedre produkt, som er nemmere at bruge i deres 
energi- og klimaplanlægning, og det fungerer som 
en standard, som kan bruges som sammenlig-
ningsgrundlag mellem kommunerne.

Energi- og CO2-regnskabet gør det nemmere end 
nogensinde for kommunens energiplanlæggere og 
klimaansvarlige medarbejdere at planlægge energi- 
og klimainitiativer i kommunen – bl.a. ved at bruge 
samme kortlægningsmetode som til Strategisk 
Energiplanlægning (SEP).

Samtidig giver værktøjet også alle kommunens 
borgere mulighed for at få overblik over energifor-
brug og drivhusgasudledning i kommunen.

Systemet bag Energi- og CO2-regnskabet er 
udviklet og testet i samarbejde med en lang række
kommuner. Det grundige udviklingsarbejde har 
sikret en brugervenlig løsning, som bl.a. giver 

mulighed for at downloade data og få overblik over, 
hvordan jeres energiforbrug og drivhusgasudled-
ning ligger i forhold til andre kommuner.

Denne guide skal hjælpe dig med at bruge de 
vigtigste funktioner i Energi- og CO2-regnskabet. 
I guiden kan du læse, hvordan du logger ind, finder 
og tilføjer data og downloader data i forskellige 
formater.

Som supplement til denne guide findes der en 
tutorial-video på https://youtu.be/XKGYHbvPnS0, 
som du også kan bruge til at lære sidens funktioner 
at kende. 

God fornøjelse
Energistyrelsen 2016
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Første gang på siden

1 Energistyrelsen har sendt en mail med link og loginoplysninger til kommunens 
hovedpostkasse. Har du ikke fået videresendt mailen, så kontakt administratoren 
af jeres hovedpostkasse.

Når du klikker på linket i mailen eller kopierer det og sætter det ind i din browser, 
bliver du sendt til ovenstående side. Her klikker du på hængelåsikonet i øverste 
højre hjørne og logger ind.

4



Du er nu på siden ”Rediger oplysninger” og kan se et banner med ”Download”,  ”Status”, 
”Input data” og ”Profil”. Her klikker du på ”Profil”.2 
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Under ”Profil” kan du redigere din kommunes profilindstillinger. Her kan du bl.a. 
ændre password og e-mailadresse. Tryk ”Gem”, når du er færdig med at redigere 
oplysningerne.

Husk, at kommunen kun har denne ene brugerprofil. Derfor skal alle, der skal 
bruge værktøjet, have adgang til loginoplysningerne.
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Klik på fanen ”Status”.
Her kan du tilføje en tekst om din kommunes data, som bliver vist i toppen af 
kommunens side på den offentlige del af hjemmesiden.

Du kan også ændre kommunetypen, hvis du er uenig i den kategori, du er blevet 
tildelt.

Tryk ”Gem”, når du er færdig med at redigere oplysningerne.
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Tilføj data

Indhentningen af langt det meste data i 
Energi- og CO2-regnskabet er automa-
tiseret og bliver trukket direkte fra bl.a. 
BBR, Danmarks Statistik og DCE. Det 
gælder dog ikke data for kommunens 
elforbrug, spildevand og gylle – det skal 
du selv tilføje under fanen ”Input data”. 

Du kan tilføje data fra 2010 til 2014 ved 
at trykke på pilen til højre for hvert årstal.
Når næste års regnskab bliver tilgænge-
ligt, kan du tilføje data for året herefter.

Husk at trykke ”Gem”, hver gang du har 
foretaget en ændring.
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Elforbrug
Under elforbrug kan du tilføje data for 
følgende tre områder:

1

Her indhenter du data
Du kan indhente data om kommunens 
elforbrug hos jeres lokale forsynings- eller 
netselskab. 

Vi arbejder i øjeblikket på også at automa-
tisere indhentningen af data om kommu-
nernes elforbrug gennem BBR. Du får 
besked, så snart den nye funktion er 
implementeret, og du ikke længere selv 
skal indtaste data.
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COD-mængderne skal lægges 
sammen, hvis kommunens 
aktører leverer spildevand til 
flere anlæg i kommunen. Hvis 
kommunens aktører leverer 
spildevand til et anlæg, som 
også modtager fra aktører i 
andre kommuner, skal du kun 
indtaste den relative mængde 
for din kommune.
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Her indhenter du data
Du kan indhente data fra jeres 
kommunale spildevandsan-
lægs miljørapport eller fra den 
driftsansvarlige.

Spildevand
Under spildevand kan du tilføje data for 
følgende fire områder:
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Ovenstående data skal indtastes for at 
kommunen kan få godskrevet redukti-
onen fra gødningslageret i forbindelse med 
biogasproduktion.

Her indhenter du data
Du kan bl.a. indhente data om din 
kommunes gylleproduktion fra Det 
Centrale Husdyrsbrugsregister, Miljø- og 
Fødevareministeriet (DCH) og i Register for 
Gødningsregnskab, NaturErhvervstyrelsen.

Gylle
Under gylle kan du tilføje mængderne af indle-
veret husdyrgødning for følgende tre områder:
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Download data

Tryk på               for at vælge det år, du ønsker at downloade data for.

Tryk på            for at downloade data som excel-filer direkte til din computer.

Under fanen ”Download 
data” kan du downloade 
data i to forskellige 
formater:
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Resultater
Sådan kan I bruge ”Resultater”
Du kan bruge ”Resultater” i dit videre arbejde med 
tallene, f.eks. til strategisk energi- og klimaplanlæg-
ning. På den baggrund kan du udarbejde scenarier 
og handlingsplaner, som kan målrette dit videre 
arbejde.

Data kan bruges til første punkt i SEP-kortlæg-
ningsfasen ’Kortlægning af det nuværende energi-
forbrug og den nuværende energiforsyning”.

Sådan kan I bruge ”Tal i GPC-format”
Du kan bruge ”Tal  i GPC-format” direkte i dit afrap-
portering til Global Covenant of Mayors.

Vær opmærksom på, at du kun kan trække de 
data, som Energi- og CO2-regnskabet allerede 
indeholder, hvilket svarer til ca. 80-90 % af data. 
Derfor skal du supplere med ganske få af egne data 
for at færdiggøre opgørelsen til Global Covenant 
of Mayors.
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Support
Hvis du får problemer med siden eller har opklarende spørgsmål, kan du altid kontakte 
supporten gennem den knap, du finder nederst på alle sider i servicesystemet, eller du kan 
sende en mail til  regnskab@SparEnergi.dk

Amaliegade 44
1256 København K

Tlf: 33 92 67 00
regnskab@SparEnergi.dk 


