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25. januar 2021 

SRS 

Nationalregnskab 

Referat: Møde i Kontaktudvalget for miljøøkonomiske stati-
stikker og regnskaber (KMØRS) 

 

21. januar 2021 kl. 13.00 på Zoom 

 

Deltagere: Camilla Rosenhagen (Danske Regioner), Simon Pommerencke (Mil-

jøministeriet), Jane Rusbjerg (Energistyrelsen), Jette Bredahl (IFRO (KU)), Jens 

Sand Kirk (DREAM/GrønREFORM), Ninna Henneberg Andersen (Miljøstyrel-

sen), Marianne Zandersen (Aarhus Universitet), Anne Ohm (Ministeriet for Fø-

devarer, Landbrug og Fiskeri), Ole-Kenneth Nielsen (Aarhus Universitet), Ralph 

Bøge Jensen (DREAM/GrønREFORM), Kristoffer Steen Andersen (Energisty-

relsen), Freja Louise Sort (Energistyrelsen), Jesper Borgen Sørensen (Trans-

port- og Byggeministeriet)  

 

- samt fra Danmarks Statistik: Kirsten Balling, Henrik Sejerbo Sørensen, Inge-

borg Vind, Emil Urhammer, Troels Pade, Bogomil Iliev, Henrik Bolding Peder-

sen, Martin Brandt Jepsen, Ole Gravgård Pedersen, Leif Hoffmann, Thomas Eis-

ler, Sara Svantesson (ref.) 

 

1. Velkommen 

Afdelingsdirektør for Økonomisk statistik Kirsten Balling bød velkom-

men. 

 

2. Status på det grønne nationalregnskab 

a. Grønt Nationalregnskab siden sidst 

 

Ingeborg Vind præsenterede status på Danmarks Statistiks arbejde med 

det grønne nationalregnskab. Alle moduler i Grønt Nationalregnskab er 

i fuld drift med udgangen af 2020. Derudover har vi opstillet et detaljeret 

materialestrømsregnskab, udgivet to analyser og offentliggjort ressour-

cefodaftryk (RME). Se slides. 

 

b. Grønt Nationalregnskab i 2021 

 

Ingeborg Vind præsenterede planerne for arbejdet med det grønne nati-

onalregnskab i 2021. På Finansloven 2021 er der afsat bevilling til Grønt 

Nationalregnskab. Det betyder fortsat drift og vigtige kvalitetsprojekter, 

især på energi- og emissionsområdet.  

 

Derudover er der midler til at bistå ENS i beregning af klimaaftryk af 

offentlige indkøb. Til dette projekt leverer DST emissionsfaktorer for for-

skellige brancher, samt faglig sparring inden for input-output-modeller.  

 

Udviklingsprojekter i 2021: Plastikregnskab, drivhusgasfodaftryk, til-

gang og anvendelse af miljøbeskyttelse. Skræddersyet dataunderstøt-

telse: Grønt BNP (mineralske råstoffer som nyt ressourceregnskab) og 

data til modellen GrønREFORM. 
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Jens Sand Kirk præsenterede baggrund og status for arbejdet med Grøn-

REFORM. Lige nu arbejder 4,5 fuldtid + 4 studerende på projektet. Pro-

jektet har vist behovet af et samlet og konsistent datagrundlag i en I-O-

tabel. DST har leveret data i sammenhæng til brug i modellen. Modellen 

forventes at være færdig med udgangen af 2021. 

 

3. Præsentation af DST Analysen ”Drivhusgasafgifter – hvad er 

det og hvem betaler?” 

 

Emil Urhammer præsenterede resultater fra en ny analyse om drivhus-

gasafgifter. Se slides.  

 

DST Analysen findes tilgængelig på www.dst.dk/analyser/44684. 

 

4. Præsentation fra KMØRS-deltagere 

 

Punkt 4 udgik, da der ikke var meldt punkter ind fra KMØRS-deltagere. 

 

5. Næste møde – tematisk KMØRS i 2021 Medlemmernes 

ideer/bidrag til temaer 

 

Næste møde i KMØRS bliver et tematisk møde og forventes at afholdes i 

foråret 2021. 

 

Ideer til temaer:  

 

 Fodaftryksberegninger, herunder emissioner, og de overvejelser og 

erfaringer der er på området. Der var opbakning fra deltagerne til 

dette emne som tema til KMØRS. Forslag om at invitere bredt ud til 

potentielle brugere, der vil være stor interesse, det kunne være virk-

somheder, konsulenter mv. 

 

 Status på GrønREFORM. Det kunne være både overordnet om mo-

dellen, og fokuserede oplæg om de enkelte delområder.  

 

 

 Erhvervslivets energiforbrug 

o Ny kortlægning af erhvervslivets energiforbrug v. Energisty-

relsen.  

o PhD’er har inden for rammen for GrønREFORM lavet en ar-

tikel omkring erhvervslivets energiforbrug. 

 

Næste ordinære møde i KMØRS bliver om ca. 1 år. 

 

6. Evt. 

 

http://www.dst.dk/analyser/44684

