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� Brugerinteressen for energiregnskabets tal er meget stor

� Men kvaliteten er ikke altid god nok 

� og det er ‘for dyrt i drift’

� Vi udvidede i projekt grønt NR med foreløbige tal (t+6) 

� Nye EU-indberetningskrav

� ‘Grundsystemet’ er gammelt og binder mange ressourcer 
i drift (teknisk efterslæb)

� Bortfald af bevilling til grønt NR

� Personaleafgang/udskiftning

Hvorfor? Baggrund
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� Normal rytme
� Februar 2019: Fuld udgivelse af 2017 (revideret, komplet 

fysisk + første økonomiske), revisioner af 2016

� Juni 2019: Foreløbige 2018, kun fysisk og aggregeret 

� Februar 2019-udgivelsen udskydes til juni

� I juni 19 offentliggøres ikke alt det samme som hidtil 
(februar+jun tilsammen)
� Som minimum fysisk 2017 svarende til PEFA (Eurostat krav)

� Oktober 19: Økonomisk 17, leverance til 
Nationalregnskab

Hvordan får vi tid til at lave om? 
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� Krav

� Eurostat (direkte – og via emissioner)

� Produktbalancer til nationalregnskabet

� Driftssikkert, overskueligt/gennemskueligt, effektivt

� 3 ‘håndtag’

� Detaljer/dimensioner offentliggjort (varer, brancher, værdier)

� Afstemning af mængder og værdier (og priser)

� Aktualitet – hvor hurtigt kommer tallene? (hvor mange 
gange vi producerer et år)

Muligheder i spil i omlægning
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� At overholde indberetningspligt til Eurostat (PEFA), 
fysisk

� At kunne lave emissionsregnskab (AEA, fysisk) og 
branchefordelte energiafgifter, til Eurostat

� Energi har en særlig og central rolle i økonomien
� som vi vil sikre en god beskrivelse af i NR (i værdi) 
� og kunne analysere i sammenhæng m NR (fx IO), samme 

afgrænsning etc.

� At kunne analysere energi som en del af det grønne 
NR, herunder i sammenhæng med andre moduler

� Pris/mængde-split for energi er vanskeligt uden 
opdeling på varer og anvendelser (deflatering i NR)

Formål med DST’s Energiregnskab
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� Brud med lang tradition
� Nogle brugeres behov for detaljer/dimensioner vil ikke længere være 

dækket
� Emissionsregnskabets detaljegrad vil blive påvirket af ændringer i 

energiregnskabets detaljer
� Deflatering af energi i NR må ske med andre (ringere) metoder end 

nu
� Input-output beregninger mister detaljer/dimensioner, og dermed 

kvalitet/relevans
� Analyser af energiudgifter koblet til mængder vil ikke være muligt 

(den økonomiske side i NR kommer ud af sync med mængderne)
� Måske dårligere aktualitet (nu: t+6!)
� Kvalitet vi kan stå inde for på de tal vi laver
� Robust system, som vi kan udvikle

Konsekvenser 
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� Resten af 2018

� Høring og dialog med interessenter/brugere, inkl. bilaterale 
møder

� Kortlægning i DST af muligheder og bindinger ift. kilder, 
leverancer, systemkrav, ressourcer etc. -> projektplan

� Primo 2019

� Beslutning og udmelding om hvad Energiregnskabet leverer 
juni 2019 (og fremover)

� Jan-juni 19: Vi bygger det nye system

Proces herfra
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