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9. december 2021 

INV 

Nationalregnskab 

Kommissorium for kontaktudvalg for 
miljøøkonomiske regnskaber og 
statistikker 

Kontaktudvalgets formål er, at koordinere og støtte udviklingen af det grønne 

nationalregnskab og øvrige klima- og miljøøkonomiske opgørelser og statistikker i 

Danmark, herunder at  

 

 producenter af klima- og miljøøkonomiske regnskaber og statistikker kan 
præsentere og drøfte opnåede resultater og planlagt udvikling inden for 
emneområdet   

 drøfte brugen af de eksisterende opgørelser og behovet for nye statistikker og 
regnskaber 

 drøfte kvalitet, dokumentation og formidling  
 orientere om og drøfte den internationale udvikling på området 
 orientere om og drøfte forslag til EU-retsakter inden for emneområdet 

 

Udvalget dækker miljøøkonomiske regnskaber (grønt nationalregnskab), der på 

nationalt eller regionalt plan belyser samspillet mellem økonomi, klima, miljø og 

naturressourcer samt de statistikker, der benyttes som grundlag for regnskaberne. 

Energiregnskaber og tilknyttede energistatistikker dækkes også af udvalget. 

Producenter af denne type regnskaber og statistik omfatter først og fremmest de 

institutioner og organisationer, der indberetter regnskaber og statistik til EU eller 

andre internationale organisationer. 

 

DST's afdelingsdirektør for Økonomisk Statistik er formand for udvalget og DST 

stiller sekretariat til rådighed. Sekretariatet udsender materiale og udarbejder referat 

mv. Referatet godkendes af udvalgets medlemmer. 

 

Udvalget mødes normalt 2 gange om året, hvoraf det ene møde kan være dedikeret et 

udvalgt tema. Hele eller dele af udvalgets møder kan have seminarform, hvor der kan 

være flere deltagere fra de institutioner, der er repræsenteret i udvalget. 

 

I god tid inden afholdelse af møde udsender DST et udkast til dagsorden til udvalgets 

medlemmer, som opfordres til at foreslå yderligere punkter til dagsordenen.

 

Der kan afholdes skriftlige høringer. 

 

Mødemateriale og en oversigt over udvalgets medlemmer er tilgængeligt på 

Danmarks Statistiks hjemmeside. 

 

Følgende institutioner og organisationer inviteres til at udpege en repræsentant til 

udvalget: 

 

Erhvervsministeriet 

Finansministeriet 

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet 

Miljøministeriet 
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Transportministeriet 

Indenrigs- og Boligministeriet  

Energistyrelsen 

Miljøstyrelsen 

Landbrugsstyrelsen 

Naturstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen 

De Økonomiske Råds Sekretariat 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 

Risø DTU 

Dansk Industri 

Dansk Erhverv 

Danske Regioner  

Kommunernes Landsforening 

Landbrug og Fødevarer 

Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, KU 

Økonomisk Institut, KU 

GrønREFORM/DREAM  

Klimarådet  

Institut for Planlægning, AAU  

Nationalbanken 

Danmarks Naturfredningsforening 

NOAH 

Rådet for grøn omstilling 

Concito 

Dansk Energi 

Institut for geovidenskab og naturressourcer, KU 

Institut for Ecoscience, AU 

 

Danmarks Statistik kan invitere yderligere deltagere til møder i udvalget, når det er 

relevant i forhold til dagsordenen. Udvalgets kommissorium og medlemskreds 

revurderes mindst hvert tredje år. 

 

 

 


