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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

LEDELSESERKLÆRING

Energinets ledelse har dags dato behandlet og godkendt Energinets Miljødeklarering af 1 kWh,
2020.
Miljødeklarering af 1 kWh, 2020 er udarbejdet efter principper og metoder beskrevet i Regnskabspraksis for Miljø- og eldeklaration af 22. juni 2021 (Regnskabspraksis for el- og miljødeklaration).
Det er vores opfattelse, at regnskabspraksis er passende, og at de udøvede skøn er rimelige og
giver et retvisende billede af Miljødeklarering af 1 kWh, 2020 for perioden 1. januar til 31.
december 2020.

Erritsø, 1. juli 2021
Energinet

………..………………………….…………...

Thomas Egebo
CEO

Dok. 19/07249-11

Til arbejdsbrug/Restricted

………..………………………….…………...
Torben Thyregod
CFO
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