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29. maj 2018 

 

Meddelelser 

Til 15. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

 

1. Status på Grønt Nationalregnskab 

 

I 2015-2017 opbyggede Danmarks Statistik et fuldt Grønt Nationalregnskab for 

Danmark. Dette arbejde var muliggjort af en ekstra bevilling på finansloven. 

 

Danmarks Statistik har desværre ikke på nuværende tidspunkt fået tilført bevil-

ling eller opnået anden finansiering til den fortsatte drift af de nye dele af det 

grønne nationalregnskab som er udviklet i 2015-17. 

 

Vi er derfor ikke i stand til at fortsætte produktionen af alle de nye moduler af 

grønt nationalregnskab, som er udviklet i det treårige projekt. Det betyder, at 

der ikke foreløbig vil blive produceret og udgivet nye tal for: 

 

• Vand- og spildevandsregnskab 
• Affaldsregnskab 

• Ressourceregnskab for olie og gas 
• Ressourceregnskab for fisk og skaldyr 
• Ressourceregnskab for skov 
• Arealdække og arealanvendelse 

 
De allerede udgivne tal vil naturligvis fortsat være tilgængelige i Statistikban-

ken. 

 
Det betyder ikke, at det grønne nationalregnskab lukker helt. Nogle moduler 

har været en del af statistikprogrammet før 2015 og fortsætter uændret. Desu-

den er nogle nye moduler omfattet af EU-forordning med indberetningspligt. 

De vil blive fortsat gennem omprioritering inden for Danmarks Statistiks eget 

budget. De fortsættende moduler er: 

 

• Energiregnskab 
• Emissionsregnskab 
• Grønne afgifter og miljøstøtte 
• Overordnet materialestrømsregnskab (EW-MFA) 
• Produktion af grønne varer og tjenester 

• Miljøbeskyttelsesomkostninger. 
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle der undervejs har bidraget med 

data, viden og feedback til opbygningen af de nye moduler. 

 

2. DST-seminar om de offentlige finanser 

 

Danmarks Statistik arrangerer i juni et halvdags-seminar om statistikken om 
de offentlige finanser. Seminaret forventes gentaget i efteråret 2018, og tilmel-
ding til seminaret sker via www.dst.nemtilmeld.dk. 
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Seminaret henvender sig til statistikbrugere, som gerne vil vide mere om, hvor-
dan statistikken om de offentlige finanser kan bruges til at forstå strukturen og 
udviklingen i den offentlige økonomi. I den sammenhæng ses på statistikkens 
vigtigste begreber og hovedstørrelser – fx det offentlige underskud samt af-
grænsningen af hvad der indgår i den offentlige sektor. 
 
Seminaret gennemgår de fordele, der er forbundet med at anvende national-
regnskabets måde at opgøre de offentlige finanser på. Seminaret er annonceret 
som konkret og anvendelsesorienteret, idet det giver: 

• Et overblik over de centrale begreber og hovedstørrelser i statistikken 
for de offentlige finanser og hvilke fordele det giver at bruge dem 

• En god fornemmelse af hvilke størrelser, der kan bruges til at belyse 
økonomien i det offentlige, og hvor nogle af de interessante vinkler er 

• En forståelse af hvilke dele af statistikken, der kan sige noget om kon-
junkturudviklingen i samfundet 

• Et overblik over sammenhængen mellem statistikken for de offentlige 
finanser og budgetarbejdet i Finansministeriet, herunder udarbejdelse 
af Finansloven 

• En forståelse af statistikkens betydning i forhold til den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU). 

Seminarets anvendelsesorienterede perspektiv understøttes af, at det afvikles 

med en blanding af oplæg, baseret på udtræk fra www.statistikbanken.dk, og 

korte diskussioner. 

 

Seminaret er både en reaktion på lejlighedsvis efterspørgsel om et sådant for-
midlingsinitiativ samt et udtryk for, at Danmarks Statistik generelt gerne vil 
endnu mere i kontakt med sine brugere. 


