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Baggrund og opgave

På TCG-møde 3/2019 stillede DGC forslag (Bilag 7.12) om at gennemføre
en analyse af de mange forskellige måder, CO2-emissionen opgøres på hos
elsektoren. På TCG-mødet blev det besluttet at revidere forslaget, så hovedformålet bliver at opnå en forståelse af, hvornår de forskellige opgørelsesmetoder skal eller bør anvendes. Det er vigtigt for gassektoren at opnå
denne forståelse for at kunne komme med kvalificerede modspil i de mange
tilfælde, hvor gas og el mødes i konkurrence, og hvor klima og miljøbelastning har en indflydelse på valg af løsning.
DGC gik i dialog med de eksperter, der i Energinet arbejder med området og
afklarer:


På hvilket grundlag de forskellige opgørelser af CO2-emissionen ved el
udarbejdes.



I hvilke situationer de forskellige opgørelser skal/bør anvendes.

Arbejdet afsluttes med et notat og om muligt udarbejdes en fælles artikel
med Energinet til et relevant fagtidsskrift.
Denne rapport er i høj grad inspireret af dokumenterne på Energinets hjemmeside, og der indgår både direkte citater og tekst fra disse.
Der er foretaget en række opklarende telefonsamtaler samt e-mails fortrinsvis med Niels Ejnar Helstrup Jensen og Jeppe Bjerg fra Energinet.
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Opgørelsesmetoder for el

Elektriciteten, vi får ud af stikkontakterne, kommer fra mange forskellige
kilder [1]. Tilbage i starten af 1990’erne kom langt det meste fra få store,
primært kuldrevne centrale kraftværker, placeret rundt i Danmark. Siden da
er der sket en rivende udvikling, først med primært naturgasdrevne decentrale kraftvarmeværker, derefter i grove træk vindmøller, biobrændsler og
senest solceller.
Elektronerne fra vindmøller, kulkraft eller importeret strøm indeholdende
atomkraft kan imidlertid ikke skelnes fra hinanden i elsystemet, og derfor
kan man heller ikke sætte et ”filter” op og måle, hvad der kommer ud af
stikkontakten. Vi ved kun, hvad der bliver produceret og eksporteret/importeret i en given time, men man kan ikke præcist se, hvor de enkelte elektroner kommer fra. Med andre ord har vi ikke, ligesom økologisk mælk og
ikke-økologisk mælk, to separate haner til den ene slags strøm og den anden
slags. Derfor er opgørelsen af, hvor strømmen til stikkontakterne kommer
fra, meget baseret på, hvilken metode der anvendes for indregning af udvekslingen med udlandet.
Der har igennem tiden været anvendt en del metoder til at indregne import
og eksport af strøm. Der er grundlæggende tre forskellige modeller for opgørelsen: Årsbalancemodellen, nettomodellen og bruttomodellen, og de forskellige metoder lægger forskellig vægt på, hvor meget der er dansk produceret energi, og hvor meget der er importeret.
Metoderne/modellerne gennemgås i det følgende.
2.1

Årsbalancemodellen

I Figur 1 nedenfor kan ses, hvordan sammensætningen af den danske elproduktion har ændret sig fra 1994 og frem til 2019 vist som Årsbalance.
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Produktion af el fordelt på brændsler. Årsbalance for årene 19942019 [1].

Figuren, der viser den samlede danske produktion fordelt på brændsler, ser
udelukkende på den årlige produktion samt det årlige forbrug. Den viser
også, om Danmark netto har eksporteret eller importeret elektricitet, også
kaldet nettoudveksling. Hvor den samlede produktion er lavere end forbruget, har vi måttet importere elektricitet, og omvendt har vi netto eksporteret,
hvor produktionen er højere end forbruget.
Ved denne model opgøres hver produktionsmetode i forhold til det samlede
forbrug i Danmark (inklusive nettab). Nettoimport eller nettoeksport opgøres ligeledes i forhold til forbruget.
Hvor strømmen kommer fra, afhænger delvist af, hvordan det gøres op. I
opgørelsen efter årsbalancen for 2019 kan vi hævde, at Danmarks produktion fra vindmøller og solceller svarer til godt 50 % af vores elforbrug, og at
16 % importeres. Det kræver dog, at vi betragter de omkringliggende lande
som store batterier, der gemmer strømmen for os, når vi producerer mere,
end vi kan bruge.
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Nettomodellen

Nettomodellen svarer til årsbalancen, dog regnet time for time. Derefter
summeres over alle timer for hele året for at få opgørelsen for året. I denne
model kan der forekomme både nettoimport og nettoeksport. Det kan illustreres ved Figur 1, hvis man summerer over alle årene 1994 til 2019. I
nogle år er der nettoeksport, og i andre år er der nettoimport. Ved at summere alle årene, ville man både få en pulje med nettoimport og én med nettoeksport. Det samme sker, når man summerer over alle timer i året i nettomodellen.
I Energinet anvendes primært nettometoden. Her anvendes først og fremmest danskproduceret el til at dække dansk forbrug (inklusive nettab). Er
der samtidig import og eksport af strøm, vil elektriciteten først og fremmest
blot være i transit, og beregningsmæssigt importerer og eksporterer vi kun
den mængde strøm, der er absolut nødvendig. Vi eksporterer kun, når vi
producerer mere, end vi forbruger, og vi importerer kun, når vi producerer
mindre, end vi forbruger.
I de timer, hvor vi netto eksporterer, forsvinder en del af dansk produceret
vindenergi derfor ud af landet og tæller ikke i det danske forbrug. Omvendt
må vi importere udenlandsk produktion i de timer, hvor vi producerer for
lidt. Derfor vil en opgørelse efter nettomodellen have en mindre andel af
dansk produceret energi og dermed af vindenergi samt en større andel af
udenlandsk produceret energi.
I nettomodellen falder andelen af el produceret på vindmøller og solceller i
Danmark til godt 46 %, og importen stiger til 22 % for 2019.
Figur 2 viser opgørelsen efter forskellige modeller for 2019. Bruttomodellen
omtales i næste afsnit.
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Strømmens oprindelse for 2019 opgjort efter forskellige metoder
[1].

Nettomodellen er den bedste til at vise, hvad vi får ud af stikkontakten, time
for time. Man kunne måske udvide denne metode til at gælde minut for minut eller sekund for sekund, men dér ville man formodentlig støde på vanskeligheder med forsinkelser af data foruden de væsentlig større datamængder.
Nettomodellen er den bedst egnede til at følge op på de nationale mål for
den grønne omstilling og vores evne til lokalt at indpasse den grønne energi.
Derfor anvendes nettomodellen i den samlede danske miljødeklaration af
strøm. Miljødeklarationen omtales senere.
2.3

Bruttomodellen

I bruttomodellen blandes al elektricitet, der kommer ind i nettet, og den kaldes derfor også ”Badekarsmodellen”. Denne model er timebaseret, men
summeres også over året. I denne metode betragtes import på lige fod med
produktion, og produktionsmetode- og emissionsfordelingen herfra pr. kWh
tilskrives det aktuelle forbrug (inklusive nettab). Eksporten regnes som import af modtageren med den samme produktionsmetode- og emissionsfordeling pr. kWh. Der er ingen modregning mellem eksport og import. Modellen
er fysisk mere korrekt end nettomodellen, og den er langt mere anvendelig
til en samlet europæisk opgørelse. Men den vil være misvisende i forhold til
at vise produktionen og dermed den grønne omstilling i de enkelte lande.
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I nettomodellen bliver danskernes forbrug ikke belastet af, at Tyskland fx
eksporterer kulbaseret strøm til Sverige gennem Danmark. I bruttomodellen
bliver vi belastet af alt, hvad der kommer ind over grænsen. Lad os forestille
os en tænkt situation, hvor Tyskland eksporterede i form af kulbaseret strøm
10 gange det danske forbrug til Sverige gennem Danmark, mens Danmark
havde omlagt al dansk produktion til grøn energi, og vi var selvforsynende.
Ved bruttomodellen ville vi så blive belastet af 10 gange så meget kulstrøm
som grøn strøm. Det ville åbenlyst ikke være rimeligt.
I bruttomodellen blandes al produktion og import, og pga. den store bruttoimport falder den danske produktion fra vindmøller og solceller til kun at
dække 38 % af forbruget i 2019. Se Figur 2.
Udveksling med nabolandene har således i praksis meget stor betydning for
den el, vi får ud af stikkontakten, og derfor har det også stor betydning,
hvordan strømmen produceres i de lande, vi importerer fra, dvs. Tyskland,
Norge, Sverige og senest også Holland.
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Deklarationer for el

Begreberne ”Miljødeklaration” og ”Eldeklaration” skaber en del forvirring,
særligt da betegnelserne ikke indikerer, hvad der er forskellen [3]. Begge
deklarationer fokuserer på forbruget, og der tages højde for udveksling med
udlandet. Helt kort kan deklarationerne betegnes ved følgende:


Miljødeklarationen beregnes med anvendelse af nettomodellen ud
fra det, der faktisk produceres, eksporteres og importeres. Derfor kan
det betegnes som deklarationen for fysisk leveret el. CO2-prognosen
m.v. knytter sig til miljødeklarationen. Miljødeklarationen opgøres
pr. time, men summeres også over hele året.



Eldeklarationen beregnes ud fra køb og salg af oprindelsesgarantier
(certifikater) og tager kun højde for, hvad der fysisk produceres og
anvendes i Danmark i det omfang, at produktionen ikke indgår i certifikatmarkedet. Den tager ikke højde for det fysiske elnet og kan
derfor betegnes som deklaration af finansielt leveret el. Der er både
en general eldeklaration og individuelle eldeklarationer.

Miljødeklarationen udarbejdes før eldeklarationen, idet den anvendes til at
bestemme deklarationen på den del af elproduktionen, der ikke udstedes certifikater på. Men hvis der blev udstedt certifikater på al dansk elproduktion,
og denne blev solgt til udlandet, ville der i princippet være 100 % uafhængighed imellem de to deklarationer. Sammenhængen er illustreret i
Figur 3.
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Sammenhæng imellem el- og miljødeklarationer [3].

Der er forskellige holdninger til, hvorvidt en elkunde i sit grønne regnskab
bør anvende miljødeklarationen (fysisk leveret el) eller elhandlernes eldeklaration (finansielt leveret el). Begge deklarationer er relevante, og da deklarationerne i høj grad er uafhængige, anbefales det at have fokus på både
den fysiske miljøbelastning igennem miljødeklarationen og den ”finansielle” miljøbelastning igennem køb af certifikater. Som elforbruger er det
muligt at gøre en ofte uafhængig indsats for at reducere CO2-udledningen
efter begge deklarationer.
Miljødeklarationer og eldeklarationer er forklaret mere detaljeret nedenfor.
3.1

Miljødeklarationer baseret på fysisk leverance

Energinet laver hvert år en beregning og dermed et estimat over, hvor
strømmen fysisk kommer fra, og hvordan den produceres. Det er Energinets
miljødeklaration [1].
Miljødeklarationen udgør den nationale målestok for, hvor langt vi er med
den grønne omstilling [3]. Den udgives også på timeniveau og rummer bl.a.
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den endelige udledning af CO2 per kWh efter samme principper som prognosen for CO2 per kWh. Elforbrugere, der forskyder forbruget til de timer,
hvor andelen af VE1 er høj - og hvor CO2-indholdet derfor er lavt - vil i henhold til denne deklaration opnå et lavere fysisk CO2-aftryk. Samtidig har det
også en effekt over for udbygningen af VE, fordi efterspørgslen stiger i de
”grønne” timer - med øget værdi til følge.

Figur 4

Komponenter, der indgår ved beregning af miljødeklaration [3].

Miljødeklarationen viser, både hvordan en dansk kWh er produceret, og
hvordan en importeret kWh er produceret. Miljødeklarationen beregner time
for time, hvordan en kWh leveret til stikkontakten er sammensat, og hvor
meget CO2 og andre emissioner der er udledt ved produktionen. Nettomodellen, som er omtalt ovenfor, anvendes ved beregning af miljødeklarationen.
Miljødeklarationen har indregnet nettabet i transmissionsnettet. Når elkunder ønsker at opgøre det grønne regnskab, bør der indregnes yderligere et
tab i distributionsnettet, hvor der enten regnes med 5 % tab eller med det aktuelle tab i distributionsnettet, hvis det kendes. Dette gøres ved at dividere
den oplyste emission pr. kWh med 0,95 (ved fx 5 % tab).
Selvom Danmark eksporter en del af sin vindmøllestrøm, kommer der også
grøn strøm retur. Særligt i form af norsk og svensk vandkraft, men i stigende grad også el produceret på vindmøller og solceller fra Tyskland. Vi
importerer også en andel af atomkraft, særligt fra Sverige.
1

VE er en forkortelse for vedvarende energi
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Samlet set betyder det, at den danske opgørelse af, hvor strømmen kommer
fra, er et miks af udenlandsk og indenlandsk produktion.

Figur 5

Sammensætningen af en gennemsnitlig dansk kilowatt-time for
2019 [1].

Det ses af Figur 5, at der for 2019 var en stor import af vandkraft (10 %) og
atomkraft (5 %). I dette diagram indgår nettoimporten af el baseret på nettomodellen.
I en time med nettoeksport svarer miljøbelastningen fra elforbruget i Danmark til den gennemsnitlige miljøbelastning fra elproduktionen i Danmark.
Kun i timer med nettoimport vil importeret el fra nabolandene således indgå
i det danske forbrug og dermed i den danske miljøbelastning [2].
Hvorledes importeret og eksporteret el indgår i regnskabet, foregår efter en
avanceret model, som det fører for vidt at beskrive i detaljer her. Importen,
eksporten, nettoimporten og nettoeksporten indgår i beregningerne, og
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resultatet er en fordeling af alle energistrømmene for de forskellige produktionsformer til Danmark og de omgivende lande.
Fra et eksempel i [2] kan man dog forklare det på følgende måde: Time for
time beregnes nettoimport og nettoeksport. Ved nettoimport fordeles land
for land nettoimporten i samme forhold som bruttoimporten land for land.
Ved nettoeksport beregnes den danske forbrugsfordeling i forhold til den
danske produktion. Resten (nettoeksporten) fordeles og eksporteres til modtagerlandene i forhold til eventuel import og den danske produktion. Se [2].
Bilag 1 viser den endelige Miljødeklaration for 1 kWh el i 2019.
3.1.1

Samproduktion af el og varme

I miljøopgørelsen indgår opgørelsen for kraftvarmeværker, hvor der er samproduktion mellem el og varme. Ved samproduktionen spares energi og
CO2-emissioner (og andre emissioner) i forhold til separat produktion af
henholdsvis el og varme. Emissionerne fra brændslet skal fordeles mellem
el og varme, og der er forskellige principper for denne fordeling.
Energistyrelsen har til udarbejdelsen af miljødeklarationen for el anbefalet
Energinet at anvende 125 %-metoden til fordeling af miljøpåvirkningen ved
samproduktion af el og varme [2]. Metoden tager udgangspunkt i den såkaldte varmevirkningsgradsmetode, hvor det antages, at varmen er produceret med en virkningsgrad (effektivitet ved omsætning af brændslet til varme)
på 125 %. Varmen bliver tildelt denne andel, og elektriciteten bliver tildelt
resten af den samlede emission for værket. Energinet anvender 125 %-metoden for dansk såvel som for importeret el.
Også andre beregningsmetoder har været anvendt, fx varmevirkningsgraden
200 %. Alle disse principper er politisk bestemte metoder, idet fordelingen
af emissionerne mellem el og varme er politisk bestemt. 125 %-metoden synes at være den mest anvendte for dansk produceret kraftvarme, mens
200 %-metoden tidligere fortrinsvis benyttedes for den importerede el.
I visse tilfælde giver det meget skæve fordelinger, som ofte kommer elektriciteten til ugunst. Hvis den samlede virkningsgrad er lav, fx 50 % varmevirkningsgrad og 10 % elvirkningsgrad (ekstremt tilfælde), vil varmen få tildelt 40 % ud fra 125 %-metoden, mens el får 60 % af emissionerne.
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Den generelle og den individuelle eldeklaration

Der findes også en anden opgørelse for el, den såkaldte generelle eldeklaration [1]. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af stikkontakten. Den er et led i et samlet EU-regnskab over strømproduktion. Det
er alene en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet for grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater.
Miljødeklarationen er et udtryk for, hvad der sker i den fysiske verden (hvor
elektronerne kommer fra), mens eldeklarationen er en regnskabsteknisk opgørelse, og den betegnes derfor som en finansiel deklaration.
Elhandelsvirksomheder (elhandlere) skal ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen meddele eldeklarationer for deres levering af elektricitet til forbrugerne i
det forgangne kalenderår [3]. En eldeklaration (elmærkning) angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh
af den pågældende elleverance. Oplysningerne formidles i et standardiseret
grafisk format (standardskema), der er udviklet af Energinet. Standardskemaet er designet ud fra det hensyn, at elhandleren kan tilføje eget navn,
logo, adresse og hjemmeside.
Ved mærkning af elleverancer til slutkunder skal elhandlere anvende en af
følgende:


Generel deklaration, hvor der ikke er indgået en speciel leveringsaftale baseret på certifikater.



Individuel deklaration, hvor der er indgået en speciel leveringsaftale
baseret på certifikater.

Elhandlere kan frivilligt vælge at markedsføre elleverancer ifølge specielle
leveringsaftaler, fx vindmøllestrøm, strøm fra solcelleanlæg, fra biomassekraftværker, fra biogasanlæg med elproduktion eller fra KV-anlæg, som har
købt bionaturgascertifikater. Elhandlere, der markedsfører denne type elprodukter, er dog forpligtet til at lave individuelle deklarationer herfor, jævnfør
særskilte retningslinjer på www.energinet.dk/eldeklaration . Desuden stilles
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krav til elhandleren om at kunne dokumentere oplysningerne i sine individuelle deklarationer.
Energinet udarbejder den generelle deklaration, der deklarerer den elproduktion, der er til overs, når certifikatmarkedet har taget sin andel af produktionen. De relativt komplicerede principper for beregning af den generelle deklaration er beskrevet i [3] og vil kort blive gennemgået her.
Datagrundlaget for beregningen af den generelle deklaration kan opdeles i
tre delområder:
1. Data for dansk elproduktion.
2. Data for certifikatmarkedet.
3. Data for europæisk elproduktion.
For at beregne den generelle eldeklaration, skal man bruge følgende (se Figur 6 og 7):


Den danske produktionsfordeling af elektricitet mellem produktionsmetoder (vind, solceller, centrale anlæg, decentrale anlæg osv.) og
produktionsmængder skal kendes.



De udstedte oprindelsesgarantier (mængde og produktionsform) skal
kendes.



Forskellen mellem de to er så produktion uden garantier.



Derefter skal man kende data fra certifikatmarkedet, dvs. brugbare
garantier fra det foregående år (før 1. april), den eksporterede
mængde garantier, den importerede mængde garantier, brugbare garantier, som overføres til næste år (før 1. april næste år), annullerede
garantier (=forbrug af garantier i Danmark for året), udløbne garantier og det samlede forbrug af elektricitet for året.



Dernæst finder man det samlede forbrug, som ikke har tilknyttede
garantier.



Hvis der nu er overskud af el fra Danmark, overføres vores eksportmix (sammensætning og mængde uden garantier) til EU, som regner
på alle indkomne mix fra alle lande.



Hvis Danmark har underskud af el for året, importerer vi et importmix, som nu er beregnet fra EU.
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Herefter, kan den generelle eldeklaration beregnes ud fra blandingen
af dansk el uden garantier forbrugt i DK, udløbne garantier, som derfor overføres til mixet uden garantier, og importmix fra EU.

Figur 6

Beregning af den generelle deklaration i Danmark ved el-overskud [3].

Figur 7

Beregning af den generelle deklaration i Danmark ved el-underskud [3].

Bilag 2 viser den Generelle deklaration for 1 kWh el i 2019.
3.3

Grønne certifikater og grønne regnskaber for el

Forskellen på tallene for Energinets miljødeklaration og den generelle deklaration skyldes, at elkunder kan købe grønne certifikater (oprindelsesgarantier) [1]. De betaler lidt ekstra og sikrer sig dermed, at der bliver
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produceret grøn strøm svarende til deres forbrug et eller andet sted i elnettet,
evt. i et andet land, men ikke nødvendigvis på samme tid.
Ejeren af certifikatet får altså ikke selv den grønne strøm fysisk ud af stikkontakten, men ejeren sikrer sig, at han alene kan kalde sig ejermand af den
grønne strøm. For at der ikke bliver snydt med de grønne certifikater, fører
EU kontrol, så det samme certifikat ikke bliver solgt flere gange.
Deklarationen skal også vise elforbrugere, der ikke køber grønne certifikater, hvordan strømmen er sammensat, når al den grønne strøm er trukket fra.
Da Danmark producerer meget grøn strøm, sælger danske producenter
mange grønne certifikater - også til udlandet.
Energinet skal korrigere den generelle deklaration for elleverancer ifølge
specielle leveringsaftaler [3]. Til dette formål er det nødvendigt at kende salget af denne type elprodukter samt handlen med oprindelsesgarantier (certifikater).
Oprindelsesgarantier er et bevis for den anvendte energikilde til produktion
af el. Oprindelsesgarantien udstedes som et certifikat, der har en standardstørrelse på 1 MWh, og som i Danmark bliver udstedt af Energinet. En elhandler, der ønsker at dokumentere en speciel leveringsaftale med oprindelsesgarantier, skal bruge (annullere) de pågældende oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier for vedvarende energikilder (VE) har desuden en begrænset gyldighed. Oprindelsesgarantier for VE, der ikke er brugt inden for deres
gyldighedsperiode på 12 måneder, vil blive registreret som udløbet og vil
blive indregnet i den generelle deklaration.
Princippet for eldeklarationer er altså, at elhandlerne sælger el med certifikater (oprindelsesgarantier) til elkunder, som ønsker dette. De solgte certifikater giver elkunderne mulighed for at dokumentere købet af strøm fra vedvarende energikilder. Dette dokumenteres i individuelle deklarationer. Se
Figur 3 ovenfor. Resten af elektriciteten overføres til den generelle deklaration, som derfor indeholder en højere CO2-andel pr. kWh end både den individuelle deklaration og miljødeklarationen, som omtalt ovenfor.
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Det har i øvrigt ingen konsekvens for forbrugere i henhold til den generelle
deklaration, at en høj CO2-emission herfra tilskrives deres forbrug, så den
deklarerede grønne el får nul-emission, bortset fra at de får elektriciteten en
anelse billigere.
Elkunderne kan derfor anvende to metoder til at opgøre deres grønne regnskab. For at undgå dobbelttælling skal man dog vælge mellem metoderne og
ikke bruge dem samtidigt:

3.4



Ved at anvende den timebaserede miljødeklarationen sammenholdt
med det timebaserede forbrug over året kan de dokumentere de faktiske emissioner fra deres elforbrug. Hvis forbrugstimerne placeres på
tidspunkter med lave emissioner, forbedres det reelle grønne regnskab (ikke det regulatoriske).



Alternativt kan de købe certifikater (oprindelsesgarantier), som kun
koster marginalt, og dermed dokumentere købet af VE-strøm, uden
at de dog nødvendigvis får leveret VE-strøm. De køber dermed finansiel VE-strøm for et meget beskedent beløb til brug i det grønne
regnskab, som intet har at gøre med, hvad de rent faktisk får leveret
og forbruger, og uden at det bidrager væsentligt til forøget grøn
energi. Regulatorisk skal denne metode anvendes.
Målopfyldelse for el - Direktivet for Vedvarende Energi

Danmark skal opfylde nogle mål for vedvarende energi i henhold til Direktivet for Vedvarende Energi artikel 3 om vedvarende energikilders andel af
det udvidede endelige energiforbrug. I den sammenhæng tæller al dansk
produceret VE-el kun i Danmark undtagen ved specielle aftaler i fællesprojekter med Tyskland og Holland, hvor produktionen af VE-el deles. Som
hovedregel anvender man derfor Årsbalancemodellen og sætter dansk produceret VE-el i forhold til forbruget i Danmark, uanset om elcertifikaterne
eller elektriciteten er solgt til udlandet.
Vi kan derfor komme ud for i fremtiden (ligesom det er sket for Norge), at
vi får over 100 % VE-el i en årsopgørelse [7]. Salg af certifikater betyder
ikke, at vi ”sælger” vores CO2-fordel ved VE-el til udlandet, og fordelen ved
dansk VE-el vil stadig tælle alene i den danske statistik.
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Bionaturgas og certifikater

Biogas fra et biogasanlæg kan opgraderes til naturgaskvalitet ved at omdanne eller rense den, så den består af næsten 100 % metan. Herved fås biometan (eller bionaturgas), som kan erstatte naturgas.
Figur 8 viser den overordnede sammenhæng mellem de forskellige roller
ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet [5]. Foruden de fysiske
roller ved tilslutningen og de kommercielle roller ved køb og salg af gassen
er der certifikatsystemet, som dokumenterer oprindelsen af bionaturgassen,
og som kan anvendes i kvoteregnskabet og det grønne regnskab for gaskunder.

Figur 8

De forskellige roller ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet [5].
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Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet

Opgraderet biogas (bionaturgas) kan tilføres gassystemet via distributionsnettet eller transmissionsnettet [5].
Tilførsel af opgraderet biogas til det danske gassystem er baseret på et fælles
regelsæt, som er udarbejdet af netejerne i Danmark, dvs. distributionsselskaberne og transmissionsselskabet (Energinet). Regelsættet hedder Regler for
Bionaturgas, som suppleres af en række aftaler (tilslutningsaftalen og bionaturgassælgeraftalen).
I regelsættet har de involverede parter følgende roller:


Producent af biogas



Opgraderingsejer



Bionaturgassælger



Transportkunde

Enhver, fx en biogasproducent, kan vælge at påtage sig en eller flere af disse
roller.
Ved at opgradere biogassen får den de samme forbrændingstekniske egenskaber som den øvrige gas i gassystemet, hvilket muliggør afsætning via
gasnettet. Inden tilslutningen underskriver ejeren af opgraderingsanlægget
og netejeren (distributionsselskabet eller transmissionsselskabet) en tilslutningsaftale.
Når biogassen er opgraderet og tilført gassystemet, kan den handles kommercielt som naturgas og er underlagt de samme regler som naturgas. Biogasproducenten får dermed via en bionaturgassælger/transportkunde mulighed for at handle bionaturgassen på det nationale eller internationale gasmarked til den til enhver tid gældende gaspris.
4.1.1

Tilslutning til gasnettet

Producenten af biogas kan vælge selv at stå for opgraderingen af biogassen
og tilslutningen til naturgasnettet.

DGC-rapport

CO2-emission fra el- og gasanvendelse

21

Netejeren er forpligtet til at etablere de anlæg og gasledninger, som gør det
muligt at tilføre opgraderet biogas fra opgraderingsanlægget til gasnettet på
anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget. De direkte henførbare omkostninger forbundet hermed afholdes af ejeren af opgraderingsanlægget,
mens netejeren afholder omkostningerne relateret til netforstærkning.
Betingelserne for tilslutningen, herunder betaling af anlægsprojektet, fastsættes i en tilslutningsaftale med den netejer, der ejer og driver gasnettet i
det område, hvor gassen skal tilføres til gasnettet.
Tilslutningsaftalen er en specifik aftale mellem netejeren og den, der opgraderer biogassen, mens de generelle vilkår for tilførslen af opgraderet biogas
er behandlet i det overordnede regelsæt på området: Regler for Bionaturgas.
Tilførsel af opgraderet biogas til gasnettet berettiger ejeren af opgraderingsanlægget til støtte (pristillæg), som Energistyrelsen administrerer. Støtten
beregnes på baggrund af målinger af den opgraderede biogas (og om nødvendigt af biogassen) foretaget af netejer.
4.1.2

Salg af opgraderet biogas

Biogassen kan sælges på gasmarkedet, når den er opgraderet til naturgaskvalitet, og biogassen kan bruges som al anden gas fra nettet, dvs. til varme,
transport, erhverv eller strøm. Den opgraderede biogas bringes på markedet
af bionaturgassælgeren, der skal sørge for salg af gassen og har ansvaret for
at indgå aftale med en transportkunde om transport i transmissionssystemet.
Bionaturgassælgeren skal indgå en bionaturgassælgeraftale med den relevante netejer for at få adgang til at tilføre bionaturgas til netejerens del af det
danske gassystem.
Enhver kan vælge at blive bionaturgassælger. Det betyder, at ejeren af opgraderingsanlægget, producenter af biogas, transportkunder, gasleverandører
eller andre kan lade sig registrere som bionaturgassælger.
Bionaturgassælgeren har på baggrund af sin aftale med producenten af biogas eller ejeren af opgraderingsanlægget ansvaret for at facilitere salg af
gassen og indgå en aftale med en transportkunde, som står for transporten af
bionaturgas i transmissionssystemet. Når en transportkunde kommercielt har
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tilført bionaturgas til transmissions-systemet, kan transportkunden handle
gassen kommercielt på samme vilkår som anden naturgas.
4.2

Certifikater på biogas via gasnettet

Figur 9

Figuren illustrerer det samlede gasmarked for biogassen fra producenten til kunden [6].

Et biogasanlæg opgraderer biogassen til naturgaskvalitet i et opgraderingsanlæg, der tilsluttes og tilfører bionaturgas til gasnettet. Netejere fordeler
den fysiske gas fra producenter til forbrugere gennem gassystemet. Energiindholdet handles på gasmarkedet, og oprindelsen dokumenteres via certifikatmodellen. Certifikaterne udstedes til biogasproducenten og kan overføres
(handles) mellem certifikatkontoindehavere via certifikatsystemet. Når slutforbrugeren køber bionaturgascertifikater i form af et tillæg til det købte
gasprodukt, er det en garanti for, at forbrugeren har fået allokeret en tilsvarende mængde bionaturgas, som er tilført naturgasnettet.
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Udstedelse af bionaturgascertifikater

Energinet udsteder certifikater for bionaturgas i form af bionaturgascertifikater [5].
Energinet administrerer en frivillig ordning for bionaturgascertifikater. En
ordning, der blev oprettet efter aftale med markedets aktører og Energistyrelsen, og som gjorde det muligt at dokumentere oprindelsen af den tilførte
biogas og deklarere andelen af vedvarende gas over for slutkunder.
Ordningen lever i vid udstrækning op til kravene til en ny oprindelsesgarantiordning for vedvarende gasser som besluttet i Direktivet for Vedvarende
Energi, 2018. I lovforslag, der implementerer direktivet, er der lagt op til, at
Energinet udpeges som udsteder af oprindelsesgarantier for vedvarende gasser i henhold til direktivet.
De endelige krav til certifikatordningen og muligheder for anvendelse af
certifikater kendes først efter endelig implementering af direktivet. Det vil
sige når tilhørende bekendtgørelse er udarbejdet, og CEN16325 er udvidet
til at omfatte standardisering af gasoprindelsesgarantier.
Certifikatordningen for bionaturgas gør det muligt at spore bionaturgassen
gennem forsyningskæden - fra biogasproducenten ud til forbrugeren. Forbrugeren (køberen af certifikatet) får på den måde dokumentation for, at en
mængde leveret gas er produceret på et biogasanlæg med et tilknyttet opgraderingsanlæg, der leverer til gasnettet.
Ejeren af et biogasanlæg, der tilfører bionaturgas til naturgasnettet, kan få
udstedt certifikater. Andre virksomheder, som ønsker at handle/overdrage
gascertifikater, skal også tilmelde sig Energinets certifikatregister.
Alle, der ønsker at få udstedt og/eller handle med bionaturgascertifikater,
skal oprette en certifikatkonto hos Energinet. Registreringsformularen til det
formål findes på Energinets hjemmeside.
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Om bionaturgascertifikater:


Energinet administrerer ordningen og er udstedelsesansvarlig



Certifikaterne udstedes for opgraderet biogas, der tilføres naturgasnettet



1 MWhø2 = 1 certifikat



Udløbstid = 12 måneder efter sidste produktionsdato



Dansk ordning. Certifikaterne kan annulleres med henblik på eksport, og de kan derefter ikke sælges i Danmark



Energinet samarbejder med andre europæiske certifikatregistre for at
etablere en fælles ordning.

Certifikaterne bliver generelt udstedt på basis af den mængde opgraderet
biogas, der modtager støtte i form af Energistyrelsens pristillæg. Det er dog
muligt for opgraderingsejerne at frasige sig pristillægget, og certifikaterne
bliver i så fald udstedt med oplysning om, at anlægget ikke har modtaget
produktionsstøtte.
4.2.2

Anvendelse af bionaturgascertifikater

Certifikatordningen for bionaturgas gør det muligt at dokumentere gassens
oprindelse over for køberne. Hver MWhø bionaturgas, som bliver tilført naturgasnettet, erstatter en tilsvarende MWhø konventionel naturgas. Bionaturgascertifikaterne er ikke direkte koblet til de fysiske strømme af gas [6].
Bionaturgas blandes med naturgas i gassystemet, og den eneste måde at få
den grønne værdi af bionaturgas ud af det danske gasnet er gennem køb af
certifikater, der svarer til brugen af gas, hvorefter certifikatkontoindehaveren annullerer certifikaterne i certifikatregistret. Annulleringen sikrer, at certifikaterne kun er brugt én gang og ikke kan handles eller bruges igen.
Hensigten med bionaturgascertifikaterne er at give gasforbrugerne mulighed
for at købe bionaturgas, ved at forbrugerne tilkøber dokumentation for oprindelsen af gassen i tillæg til deres køb af naturgas. Certifikaterne dokumenterer dermed, at den tilførte biogas ikke er blevet solgt til andre forbrugere.

2

1 MWhø er energimængden 1 MWh regnet som øvre brændværdi for gassen
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Certifikaterne anvendes i dag både som oprindelsesgarantier i forbindelse
med salg til slutkunder og som hel eller delvis dokumentation over for myndigheder i forbindelse med anvendelse af bionaturgas fra gasnettet som
brændstof i transportsektoren eller som bionaturgas under kvotesystemet.
Certifikaterne kan dermed anvendes til flere formål [6].
Certifikaterne er anerkendt under den danske CO2-kvoteordning, også kendt
som ETS (Emission Trading System). Ordningen sætter et loft for, hvor meget CO2 der må udledes, og gør det samtidig muligt at handle med CO2kvoter. Kvoteomfattede virksomheder kan anvende bionaturgascertifikater
som modregning til CO2-emission i deres kvoteregnskab som beskrevet på
Energistyrelsens hjemmeside.
Dette følger af den europæiske MRR (Monitoring and Reporting Regulation), hvor gasforbrugende kvoteomfattede virksomheder tilsluttet gasnettet
kan dokumentere anvendelse af tilført biogas, hvis der findes en national oprindelsesgarantiordning. Ordningen er under revision, og det er usikkert, om
gasoprindelsesgarantier kan anvendes til dette fremover. Det overvejes, at
kun bæredygtig biogas i direktivets forstand og biogas, der ikke har modtaget støtte, fremover kan anerkendes under kvoteordningen.
Biogas, der først opgraderes og tilføres naturgasnettet som bionaturgas og
siden trækkes ud og sælges til transport på en tankstation, kan anerkendes
under iblandingskravet, hvis det er certificeret under en af de frivillige ordninger. Gassystemet er i denne sammenhæng at betragte som transportør af
bionaturgassen.
For at et brændstof kan anerkendes i henhold til iblandingskravet, skal det
kunne dokumenteres, at bionaturgassen lever op til VE-direktivets krav til
sporbarhed, bæredygtighed, CO2-reduktion og massebalance. Der findes i
dag tre frivillige certificeringsordninger, der kan garantere dette. De tre frivillige certificeringsordninger er:
1. ISCC
2. RED-Cert
3. NTA8080.
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Bionaturgas kan også anvendes til at opnå frivillige klimamål eller styrke
den grønne profil hos fx kommuner, virksomheder eller hos klimabevidste
gasforbrugere som et tillægsprodukt til en almindelig gasaftale.
4.3

Målopfyldelse for gas - Direktivet for Vedvarende Energi

Eurostats retningslinjer medregner bionaturgas tilført gasnettet i det land,
hvor det fysisk er tilført gasnettet. Dette er også grundlag for medlemslandets målopfyldelse under Direktivet for Vedvarende Energi artikel 3 om
vedvarende energikilders andel af det udvidede endelige energiforbrug. Derfor kan bionaturgas eksporteret eller importeret via gasnettet ikke tælle med
i denne målopfyldelse i andre lande, medmindre der er lavet en aftale om
statistiske overførsler mellem medlemslandene. Eller alternativt at biogassen
er ført over grænsen i tankbiler eller i et fysisk rør dedikeret til biogas [6].
Dette fremgår af annulleringsbekræftelserne fra cmo.grexel.com, hvor bionaturgassen er indberettet under det eksporterende lands mål for vedvarende
energikilders andel af det udvidede endelige energiforbrug under Direktivet
for Vedvarende Energi artikel 3.
Derfor vil salg af certifikater til Tyskland eller Sverige generelt set ikke betyde, at vi ”sælger” vores CO2-fordel ved biogasproduktionen til udlandet,
og fordelen ved dansk biogas vil stadig tælle alene i den danske statistik.
4.4

Miljødeklaration for gas fra naturgasnettet

Energinet udgiver ikke certifikat-uafhængige miljødeklarationer for gas fra
naturgassystemet på samme måde som for elsystemet. Man kan dog på
Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside finde en tilsvarende opgørelse på
månedsbasis [4]. Der sker en rivende udvikling for gassystemet i disse år,
idet en stadig større del af naturgassen bliver leveret som bionaturgas fra
biogasanlæg (21,2 % i november 2020). Den reelle emission ved anvendelse
af gas fra naturgassystemet reduceres herved.
Opgørelsen i [4] er på månedsbasis, og gaskunder kan på samme måde som
for elsystemet matche gassammensætningen med forbruget for at opgøre det
reelle grønne regnskab (ikke det regulatoriske).
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I modsætning til elsystemet er en opgørelse på månedsbasis fuldt ud tilstrækkelig, idet bionaturgassen kan lagres i det danske naturgassystem i månedsvis. Man kunne måske hævde, at en opgørelse på årsbasis ville være tilstrækkelig.
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Om certifikater på el og gas
Certifikater på el

Den CO2-neutrale el, som dokumenteres af certifikaterne, udnytter de
brændselsbaserede kraftværkers evne til at virke som batteri for elektriciteten, ved at de lukker ned, når vind, sol og vand leverer, og til at skrue op for
leverancen af elektricitet, når vinden ikke blæser, solen ikke skinner, og
vandkraften er utilstrækkelig. Certifikatsystemets CO2-neutralitet er derfor
afhængig af, at der er brændselsbaserede kraftværker i systemet, og af at andre forbrugere kan tilskrives den CO2-emission, som certifikatkøberen ikke
tilskrives.
Certifikaterne på el bliver også kaldt ”oprindelsesgarantier”. Ordret kan det
kun forstås som ”garanti” for ”oprindelsen”. Det er imidlertid noget misvisende i de timer, hvor der er for lidt sol-, vind- og vandkraft til rådighed. I
de timer er oprindelsen af den forbrugte elektricitet de konventionelle
brændselsbaserede værker. Man siger så, at oprindelsesgarantien dækker
den el, man køber, og ikke den, man får leveret. Men det betyder jo blot, at
man ikke får leveret det, man køber.
Den konventionelle brændselsbaserede produktion af el er traditionelt hovedsageligt baseret på fossile brændsler. Via oprindelsesgarantier swapper
man VE-energi med fossil energi i tid, selv om el ikke kan lagres i tid. CO2neutraliteten baseret på certifikatsystemet er derfor i høj grad baseret på anvendelsen af fossile brændsler, som udsender CO2. Man kan derfor diskutere det reelle i CO2-neutraliteten. I fremtiden kan mere og mere af den
brændselsbaserede elproduktion i Nordeuropa blive baseret på biomasse,
hvorved et samlet CO2-neutralt elsystem vil kunne eksistere til sidst.
5.2

Certifikater på gas

Via biogascertifikaterne swapper man også her imellem bionaturgas og fossil naturgas, men her kan man - modsat el - lagre i tid, og man er derfor uafhængig af naturgassen.
For gas gælder det, at gassystemet kunne køre alene med bionaturgas. Hvis
produktionen af bionaturgas og biometan var lig med forbruget i Danmark
fra naturgassystemet på årsbasis, og alle certifikater blev solgt i Danmark,

DGC-rapport

CO2-emission fra el- og gasanvendelse

29

kunne vi ved hjælp af lagrene i undergrunden opbevare gassen og udjævne
forskellen mellem produktion og forbrug, og forbindelsen til udlandet kunne
i princippet afbrydes med fuld forsyningssikkerhed. CO2-neutraliteten via
certifikatsystemet for bionaturgas er derfor ikke afhængigt af fossil naturgas
eller naturgassystemet, bortset fra at rørene skal være tilgængelige.
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6 Sammenfatning, hvad bruges de forskellige modeller, deklarationer og certifikater til?
Årsbalancemodellen for el kan anvendes politisk til at vise Danmarks fortræffelige indsats på den grønne energi, hvor vi dog bruger udlandet som
batteri for vores sol- og vindenergi.
Nettomodellen for el anvendes til at beregne produktionsmikset for fysisk
leveret strøm til forbrug i Danmark (dvs. den reelle sammensætning af den
strøm, vi får ud af stikkontakten) time for time eller på årsbasis.
Bruttomodellen for el kan for et større område, som fx Europa, vise den
samlede indsats for grøn elektricitet, men den udvisker forskellene mellem
landene, og de enkelte landes indsats bliver sløret.
Miljødeklarationen anvendes af Energinet og knytter sig til dels til CO2prognoser og -emissionsberegninger, dels til Miljørapporten, hvor Energinet
Elsystemansvar i overensstemmelse med Lov om elforsyning (LBK nr. 840
af 15 august 2019) redegør for de væsentligste miljøforhold fra dansk el- og
kraftvarmeproduktion.
Miljødeklarationen for el anvender den timebaserede nettomodel til at opgøre de reelle emissioner for Danmark, men kan også anvendes for de enkelte elkunder til at vise deres reelle grønne regnskab uden om reguleringen.
Elcertifikaterne kan sammen med de individuelle eldeklarationer vise de enkelte elkunders køb af regulatorisk VE-el, dvs. finansiel regnskabsmæssig
VE-el (via køb af certifikater), for et meget beskedent beløb og dermed et
regnskabsmæssigt grønt regnskab, som skal anvendes for disse kunder, selv
om de rent faktisk ikke nødvendigvis får leveret og bruger VE-el.
Den generelle eldeklaration anvendes til at vise sammensætningen af elektriciteten, når de solgte elcertifikater er fraregnet. Den viser ikke, hvad der
reelt kommer ud af stikkontakten, men den viser de kunder, der ikke køber
elcertifikater, hvad den regnskabsmæssige sammensætning af deres elektricitet er, og den skal anvendes for disse kunder.
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Bionaturgascertifikater kan bruges i kvoteregnskabet for kvoteomfattede
virksomheder. De kan endvidere under visse forudsætninger bruges i transportsektoren i forbindelse med bæredygtighedscertificering under iblandingskravet af ISCC, RED Cert eller Better Biomass.
Desuden kan certifikaterne for bionaturgas bruges til at styrke og dokumentere den grønne profil for virksomheder, kommuner og andre klimabevidste
gasforbrugere.
Når man miljømæssigt og klimamæssigt skal sammenligne tekniske løsninger med anvendelse af enten gas eller elektricitet, bør man anvende de tekniske opgørelser, som er tættest på de faktiske forhold vedrørende emissioner
af bl.a. klimagasser. Dvs. anvendelsen af Energinets timebaserede miljødeklaration for el, evt. summeret over året, og anvendelse af månedsopgørelser
eller årsopgørelser for gas. For gas er det kun emissionen af CO2, som varierer over året, og her kan DGC’s hjemmeside benyttes [4].
Ved opgørelsen af emissioner for el, skal man huske at medregne distributionstab ved at dividere den fra Energinet oplyste emission pr. kWh med 0,95
(ved fx 5 % tab), hvor man anvender det aktuelle distributionstab, hvis det
er kendt.
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Miljødeklarering af 1 kWh el, 2019

Deklarationen gælder fysisk leveret el til forbrug i Danmark.
Miljødeklarationen beskriver miljøpåvirkningen ved forbrug af én kWh el, som en gennemsnitsværdi for 2019. Desuden indeholder deklarationen fordelingen på brændsler, både for den el
der produceres i Danmark, samt den el der produceres for at dække det danske forbrug, dvs.
korrigeret for import og eksport, time for time.
Miljødeklaration for el leveret til forbrug 2019
Emissioner til luft
CO2, g/KWh
CH4 Metan
NO2 Lattergas
CO2-ækvivalenter i alt
SO2 Svovldoxid
NOx (kvælstofilter)
CO (Kulilte)
NMVOC (uforbrændte kulbrinter)
Partikler
Restprodukter
Kulflyveaske
Kulslagge
Afsvovlingsprodukter
Slagge Affaldsforbrænding)
RGA (røggasaffald
Bioaske
Radioaktivt affald (mg/kwh)
NB! Tallene er uden tab i distributionsnettet.

Dok 20/03484-4

125 % metode

200 % metode

g/kWh
145
0,12
0,003
149
0,03
0,21
0,14
0,02
0,01

171
0,15
0,003
176
0,04
0,27
0,18
0,03
0,02

4,3
0,7
1,5
7,6
1,2
1,2
0,1

4,6
0,8
1,7
11,8
1,8
1,7
0,1

g/kWh

Miljødeklarering af 1 kWh el

2/2

Miljødeklarationen skal korrigeres for det tab, der forekommer i transmissions og distributionsnet ved transport af el fra kraftværkerne og ud til forbrugerne. Miljødeklarationen er som udgangspunkt beregnet for den el, der aftages fra det overordnede transmissionsnet. Energitabet
i transmissionsnettet er således allerede indregnet. Tabet i distributionsnettet er derimod ikke
indregnet i miljødeklarationen, og bør derfor indregnes med værdier fra det lokale netselskab
eller alternativt med en gennemsnitsværdi på 5 %.
Året 2019
Mest markant er faldet i produktion fra kulkraftværkerne, der faldt med 48 %. Denne er næsten erstattet af en højere produktion fra vindmøllerne, idet denne er steget med over 2000
MWh i forhold til 2018. Dette skyldes især idriftsættelsen af Horn Rev 3 vindmølleparken. Produktionen fra sol og vind på årsbasis producerer nu mere end 50 % af forbruget. En lille del eksporteres dog ved overproduktion, men importeret strøm er pga. den norske vandkraft næsten
lige så grøn som den danske eksport, og CO2 emissionen lidt mindre pga. atomkraft. Samlet set
dækker grøn strøm 75 % af det danske forbrug, hvor grøn strøm indbefatter vind, sol, vand,
bioenergi og bioandelen af affald (58,8%)

Dækning af dansk elforbrug 2019 inklusiv import
Atomkraft
5%
Fossile brændsler
18%

Vind
45%

Affald
4%

Biobrændsler
14%
Vand
10%

Sol
4%

Elproduktion i Danmark, import og eksport (MWh)
Elproduktion fra Brændsler
Kul
Olie
Naturgas
Biobrændsler
Affald

Centrale

Decentrale

I alt DK

Heraf anvendt i DK

3.002.626

2.829.990

261.545

61.719

52.410

114.129

108.570

231.161

339.732

334.171

1.728.259

2.062.431

1.962.687

423.364

2.386.051

3.318.438
-

1.365.230

4.683.668

4.429.325

209.256

4.638.580

1.499.636

1.425.899

30.692

1.456.591

1.595.933

1.595.933

Vind
Sol
Vand
6.716.950

3.091.535

1.499.636

Brunkul

Dok. - Offentlig/Public

Dækning af forbrug i alt
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Uran (atomkraft)

I alt

Import

3.002.622

4.645.539

501.535

501.535

866.364

15.447.862
1.234.151

16.161.297

14.581.498

963.269

931.350

302.801

17.010

16.005

3.587.904

3.603.909

28.504.065

26.285.323

8.010.555

34.295.878

Elleverandør:
Adresse:
Telefon:
Hjemmeside:

Firma logo

Generel deklaration 2019
Deklarationen viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i
Danmark. Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark og er korrigeret for udvekslingen af
el med nabolandene samt el-salget til de elkunder, der har købt individuelt deklareret elektricitet, fx vindmøllestrøm.
Figuren nedenfor til højre viser hvor stor en del af elforbruget i Danmark i 2019, der er købt som individuelt deklareret
elektricitet. Det resterende elsalg er deklareret ved hjælp af den generelle deklaration.

Brændselsfordeling og el-salg ifølge individuelle deklarationer
Brændselsfordeling 2019

El-salg ifølge individuelle deklarationer 2019

Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh

Ved forbrug af 1 kWh
fremkommer

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el
produceret fra vind, vand, sol, biogas, biomasse og den
bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at
medføre CO2-emission.

Emissioner til luften
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)
CH4 (Metan - drivhusgas)
N2O (Lattergas - drivhusgas)
Drivhusgasser (CO2-ækv.)
SO 2 (Svovldioxid)
NOx (Kvælstofilte )
CO (Kulilte)
NMVOC(Uforbrændte kulbrinter )
Partikler

364
0,27
0,004
373
0,07
0,29
0,1
0,05
0,01

Restprodukter
Kulflyveaske
Kulslagge
Afsvovlingsprodukter (Gips m.v.)
Slagge (affaldsforbrænding )
RGA (røggasaffald )
Bioaske
Radioaktivt affald (mg)

11,5
2,0
4,2
4,3
0,6
0,03
0,8

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri,
mens der ved brug af biogas, biomasse, affald og fossile
brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række
emissioner til luften og restprodukter.
Emissioner til luften sker bl.a. som drivhusgasser (kuldioxid,
metan og lattergas) og som forsurende gasser (svovldioxid
og kvælstofilter).
Restprodukter kan ofte anvendes, fx afsvovlingsproduktet
gips til byggematerialer og kulasker til cementindustrien.
Bioasker bruges ofte til gødskning.

Deklaration
2019

Deklaration
2018

g/kWh
384
0,21
0,005
391
0,06
0,26
0,09
0,04
0,01
g/kWh
12,9
2,2
4,7
8,4
1,3
0,1
0,5

Beregning af miljøforhold og brændselsfordeling er baseret på retningslinjer fra Energinet.dk.
Besøg www.energinet.dk og læs mere om forudsætningerne.

