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Energistyrelsen opdaterer vejledning i
strategisk energiplanlægning
Opdateringen sker for at sikre metodemæssig konsistens i forhold til det nye
IT-værktøj ”Energi- og CO2-regnskabet”, som netop er lanceret.
Det nye IT-værktøj ”Energi- og CO2-regnskabet” blev lanceret onsdag d. 26.
oktober af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde med KL og
Realdania. ”Energi- og CO2-regnskabet” vil gøre det nemmere for
kommunerne at opsætte energi- og klimaregnskaber, og værktøjet vil
endvidere støtte kommunerne i deres arbejde med strategisk
energiplanlægning.

Energistyrelsen har parallelt med færdiggørelsen af det nye IT-værktøj
opdateret sin vejledning fra 2012: ”Vejledning i kortlægningsmetoder og
datafangst til brug for kommunal strategisk energiplanlægning”. Der er med
opdateringen sikret en metodemæssig konsistens mellem vejledningen fra
2012 og ”Energi- og CO2-regnskabet”.
Opdateringen baserer sig på erfaringer opnået ved gennemførelsen af
puljeprogrammet for strategisk energiplanlægning under energiaftalen fra
2012. Endvidere omfatter den opdaterede rapport et nyt afsnit om, hvordan
energiressourcerne i danske skove kan opgøres.
Læs rapporten ”Metodebeskrivelse - Vejledning i kortlægningsmetoder og
datafangst til brug for kommunal strategisk energiplanlægning”, Ea
Energianalyse og NIRAS, opdateret oktober 2016.
Læs rapporten ”Kortlægning og nøgletal – Vejledning i kortlægningsmetoder
og data-fangst til brug for kommunal strategisk energiplanlægning”,Ea
Energianalyse og NIRAS, opdateret oktober 2016.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.
Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til

brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energiog Forsyningsministeriet.
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