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Rapport 

 

MILJØDEKLARATION 2021 
 
Denne rapport indeholder miljødeklaration for perioden 1. januar – 31. december 2021, samt tilhørende ledelseserklæ-
ring, regnskabspraksis og revisorerklæring 
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Ledelseserklæring 
 
Energinets ledelse har dags dato behandlet og godkendt Energinets Miljødeklaration 2021 for perioden 1. januar – 31. 
december 2021. Miljødeklaration er udarbejdet efter principper og metoder beskrevet i regnskabspraksis på side 5-9. 
Det er vores opfattelse, at regnskabspraksis er passende, og at de udøvede skøn er rimelige og giver et retvisende bil-
lede af Miljødeklaration 2021 for perioden 1. januar til 31. december 2021.  
 
 
 
Energinet 
Erritsø, 8. juni 2022      
 
 
 
………..………………………….…………...  ………..………………………….…………... 
Thomas Egebo 
CEO  

 Torben Thyregod 
CFO 
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Miljødeklaration 2021 
 

 
*Usikkerhed på 0,4 % gælder det samlede forbrug, og dermed også produktionen på de enkelte brændsler samt import. Usikkerheden påvirker ikke den samlede udledning af CO2 fra dansk elproduk-
tion.  

 
I 2021 ses der en stigning i Danmarks elforbrug, som bl.a. skyldes en udvikling i brug af eldrevne varmepumper og el-
kedler, men forbruget er ikke blevet tilstrækkelig dækket af øget produktion fra vedvarende energikilder. Dette skyldes 
at 2021 har været et historisk dårligt vindår i hele Nordeuropa, hvilket afspejles i den lavere elproduktion fra vind. Lige-
ledes har der været færre solskinstimer i 2021, som har bevirket, at elproduktion fra sol er steget meget lidt, på trods af 
stor udbygning af kapacitet. På trods af dette er den samlede danske elproduktion steget hvilket i 2021 gav en lavere 
nettoimport end i 2020.  
  
Stigningen i Danmarks elproduktion tildeles især centrale og, til en mindre grad, decentrale el- og kraftvarmeværker. 
Her er forbrug af kul steget med mere end 10PJ i 2021, mens forbrug af gas er steget i mindre grad. Dette skyldes bl.a. 
at de markant stigende gaspriser i løbet af 2021 har gjort kulkraftværker billigere end gaskraftværker. Derfor ses der en 
stigning i CO2-udledning i forhold til 2020, ligesom restprodukter fra el-og kraftvarmeproduktion såsom kulflyveaske og 
kulslagge, er steget. CO2-udledning fra dansk el- og kraftvarmeproduktion var således 6,3 mio. ton i 2021. Danmarks 
elproduktionsmiks er således blevet mindre grønt i 2021 i forhold til 2020 på trods af at forbruget af biobrændsler også 
er steget.  
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Da den termiske el- og kraftvarmeproduktion generelt er steget, afspejles dette også i udledninger fra el- og kraftvar-
mesektoren. Udledninger fra drivhusgasser som svovldioxid (SO2), kvælstofilte (NOx), men også kulilte (CO), metangas 
(CH4), flygtige kulbrinter (NMVOC) og partikler (TSP) er steget i større eller mindre grad i 2021.  
 

 
Regnskabspraksis 
 

Indledende 

Miljødeklarationen beskriver miljøpåvirkninger ved elforbrug i Danmark. Opgørelsen er baseret på en time for time-
opgørelse af produktion, forbrug og udveksling. Opgørelsen er baseret på en såkaldt nettoopgørelse, hvor dansk pro-
duktion forbeholdes danske forbrugere. Når der i en time produceres mere i Danmark, end der forbruges, eksporteres 
overskydende miks af produktion. Når der produceres mindre i Danmark, end der forbruges, dækkes der ind med im-
port. Fordelingen på brændsler er baseret på Energistyrelsens brændselstælling. Fordelingen på brændsler time for 
time for import er baseret på ENTSO-E’s transparensplatform. 
 
Miljødeklarationen 2021 (s. 4) indebærer følgende elementer: 

- Miljødeklaration 2021, el leveret på transmissionsniveau 
o Emissioner (g/kWh) 
o Restprodukter (g/kWh) 

- Elproduktion i Danmark, import og eksport (MWh) 
- Dækning af dansk elforbrug inklusiv import 2021 

 
Ovenstående 5 elementer er alle resultater af beregningerne og metoderne beskrevet i denne regnskabspraksis, der 
inddeles i fire overordnede trin: 
 

1. Beregning af deklarationen fra dansk elproduktion per værk (miljørapport) 
2. Beregning af deklaration af dansk elproduktion time for time per område 
3. Beregning af deklarationen af importeret el per område per time 
4. Beregning af deklarationen på forbrugssiden ud fra mikset at dansk el og importeret el per time 

 
Beregningen af deklaration af dansk elproduktion er baseret for fortrolige informationer fra Energistyrelsens Energipro-
ducenttælling, samt de enkelte værkers produktion time for time. De efterfølgende trin i beregningerne har Energinet 
ingen specielle forudsætninger for at gennemføre, men har sat en række forudsætninger op for beregningerne af disse 
trin. 
 
 

Beregning af deklarationen fra dansk elproduktion per termisk værk (miljørapport) 

Termiske værker omfatter alle værker, hvor der sker en afbrænding af et brændsel, hvorved der udledes emissioner. 
Deklarationen indregner kun selve forbrændingsprocessen, ikke f.eks. transport af brændsel eller fremstilling og bort-
skaffelse af værket. Solceller, vindmøller og vandkraft er inkluderet i beregningerne som sumtal, da der  ikke er behov 
for at gå ind på det enkelte værk.  
 
Deklarationen per værk er en beregning af følgende per produceret kWh for de pågældende termiske værker: 
 

 Brændselsforbrug, typer og mængder 

 Varmeproduktion 
 Allokering af brændselsforbrug efter 125% og 200 % metoden 

 Emissioner, herunder CO2 udledning 
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Deklarationen per værk er et årsgennemsnit, dvs. der tages ikke højde for det enkelte værks varierende produktionsfor-
hold hen over året.  
 
Energistyrelsens energiproducenttælling 
Brændselstællingen gennemføres én gang om året, og anvendes bl.a. til den årlige nationale energistatistik. Brændsels-
tællingen rummer information om brændselsforbruget til el- og varmeproduktion samt el- og varmeproduktion per an-
læg i Danmark. 
 
Allokering af brændselsforbrug imellem el- og varmeproduktion 
Ved samproduktion imellem el og varme skal brændselsforbruget fordeles imellem el- og varmeproduktionen. Dette 
gøres efter 125 % metoden og 200 % metoden. Procenterne referer til den effektivitet, varmen produceres med. Dvs: 
 

TJ_el  125%= samlet brændselsforbrug TJ – (Produceret varme TJ/125 %) 
TJ_el  200%= samlet brændselsforbrug TJ – (Produceret varme TJ/200 %) 

 
Formlerne er lavet ud fra den betragtning, at både el og varmeproduktionen skal have fordel af samproduktionen. 
Formlerne har den ulempe, at værker med en lav elproduktion i forhold til varmeproduktion, særligt affaldsværker, vil 
få en urimeligt stor del af brændsler allokeret elproduktionen. Derfor gælder for erhvervsværker at hvis elproduktionen 
er mindre end 1/5 af varmeproduktionen (CM forhold), gælder følgende formel: 
 

Elandel_TJ  (CM<0,2)=  1-(Varmeproduktion/(Varmeproduktion +3*Elproduktion)) 

  
Dvs brændsler fordeles efter energiproduktionen, hvor el vurderes som værende 3 gange værdien af varmeproduktio-
nen. 
 
Emissioner som følge af brændselsforbrug 
Emissionsfaktorerne udgives at Århus universitet, Department of Environmental Science. I data fra Aarhus Universitet er 
faktorerne for CO2 delvist markeret med grønt. Dette betyder at denne CO2 emission er forårsage af et VE brændsel 
(biomasse), og dermed regnes som CO2 neutralt. Affald er delvist CO2 neutralt, da affald indeholder biomasse. For øv-
rige emissioner er der ingen særlige hensyn i forhold til biomasse. 
 
Restprodukter 
Restprodukter er udelukkende afhængige af brændsler, og ikke af anlægstypen og/eller afbrændingsteknologi (SNAP). 
Energinet er ophørt med at indsamle informationer om restprodukter, og beregner i stedet restprodukter ud fra nøgle-
tallene for restprodukter igennem nøgletallene fra 2013 til 2017, som blev indsamlet af Energinet fra værkerne. 
 
I miljørapporter fra før 2019 er atomkraft håndteret separat, således at restproduktet ”radioaktivt affald” er beregnet 
som 0,0027 g/kWh ab værk. Af hensyn til en ensartet håndtering af restprodukter, omregnes dette tal til et restprodukt 
i forhold til anvendte mængder brændsel. Forudsætningerne for den udenlandske termiske produktion betyder at for 
hver kWH leveret ab værk, anvendes 12 MJ brændsel (3,6 * 1/0,35, hvor de 0,35 er værkets samlede effektivitet). Rest-
produktet 0,0027 g/kWh leveret svarer derfor til 0,000225 g/Mj brændsel forbrugt. 
 
De samlede forudsætninger for restprodukter er samlet i følgende tabel. 
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Figur 1: Restprodukter, g/MJ 

 
Elproduktion 
I Energiproducenttællingen er elproduktionen indmeldt både som ”Produceret” og ”Leveret”. Det kan tolkes på flere 
måder, hvor usikkerhed ligger i begreberne ”egenproduktion” og ”leveret produktion”. Nettoordninger for elproduktion 
skaber muligvis forvirring: 

 Produceret kan misforstås som indeholdende egetforbrug til produktion, dvs. den del af egetforbruget, der 
skyldes selve elproduktionen, f.eks. pumper m.m. Målingen af dette egetforbrug indgår ikke i datahub, og bør 
kun indgå som en reduceret effektivitet i elproduktionen 

 Begrebet ”Egenproduktion” er også et afgiftsmæssigt begreb, og en beregnet størrelse for virksomheder med 
reduceret elafgift. I langt de fleste tilfælde indgår dette egetforbrug også i leveret el til nettet, og øger således 
ikke den samlede produktion 

 ”Egetforbrug” i relation til miljødata er i realiteten mere præcist egetforbruget, dvs. den del af produktionen, 
der direkte bruges internt hos producenten til andre formål end selve elproduktionen, og som ikke måles som 
leveret til nettet.  
 

Resulterende deklarationer per værk 
Den resulterende deklaration per værk indeholder information om brændselsforbrug, elandele per brændsel, emissio-
ner samt faktorer efter 125% og 200 % metoden for alle termiske værker. Værksdeklarationen er grundlaget for bereg-
ningen at deklarationen af dansk elproduktion per time sammen med produktionen for hvert værk per time. 
 
 

Beregning af deklaration af dansk elproduktion time for time per område 

I miljødeklarationen tages der højde for samtidigheden imellem produktion og forbrug, og hvis forbruget er mindre end 
produktionen i en time, eksporteres overskudsproduktionen. Deklarationen per værk kombineret med produktion per 
time danner derfor grundlag for deklaration per time for dansk elproduktion. Produktionen fra de termiske værker kom-
bineres med produktionen fra vind, sol og vandkraftværker, og alle værkstyper indgår i deklarationen for produktion per 
time. 
 
Figuren nedenfor viser sammenhængen, og da faktorernes og addendernes orden er ligegyldig, vil samlet produktion x 
produktionsdeklaration give samme samlede emissioner og brændsler som summen af værkernes emissioner. 

Brændsel  Flyveaske Slagge Afsvovlingsprod Affald 

Kul 4,497 0,774 1,635 0 

Fuelolie 0 0 0 0 

Gasolie 0 0 0 0 

Naturgas 0 0 0 0 

Træ/halm  0,390 0,902 0 0 

Biogas 0 0 0 0 

Affald 0 17,224 0 2,609 

Andet 0 0 0 0 

Uran    0,000225 
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Figur 2: Sammenhængen imellem værksdeklarationer og deklarationen af produktion per time 

 
Deklarationen af dansk elproduktion udgives i Energidataservice. 
 
 

Beregning af deklarationen af importeret el per område per time 

Energinet har ingen specielle forudsætninger for at beregne emissionerne af importeret el, men anvender principperne 
beskrevet i dette afsnit. 
 
Sammensætning af importeret el 
Data for importeret el fra Norge, Sverige, Holland og Tyskland, som Danmark er elektrisk sammenkoblet med, er base-
ret på ENTSO-E data efter artikel 16.1B og C. Importen fra de pågældende lande måles af Energinet. 
 
Deklaration per brændselstype 
For importeret el anvendes samme el-virkningsgrad på 35 % for alle lande.  
 
Samproduktion med varme er særligt udbredt i Danmark, hvilket ikke er tilfældet i Norge, Sverige og Holland. For disse 
lande antages det at det fulde brændselsforbrug allokeres elproduktionen. 
 
I udregningerne antages det at Tyskland har nået 20 % i samproduktion, og at den samlede effektivitet på CHP vær-
kerne er 90 % (dvs. 55% varme), hvorfor den samlede varmeproduktion per produceret kWh bliver på 55%*20%*1 kWh 
= 0,11 KWh. 
 
Kun for Tyskland reduceres brændselsforbrug og emissioner til elproduktion med følgende faktorer: 
 

Faktor 125 % =0,969 
Faktor 200 % = 0,981 

 
 

Beregning af deklarationen på forbrugssiden ud fra mikset at dansk el og importeret el per time 

 
Dækning af forbrug via nettet 
Miljødeklarationen beregnes efter den såkaldte nettomodel, hvor dansk elproduktion først og fremmest fordeles til 
dansk forbrug. Netto-overskud og nettounderskud imellem elproduktion og forbrug opgøres time for time. 
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Energimikset i den eksporterede el i en give time svarer til forbruget, dvs. sker ingen forfordeling af f.eks. grøn el til 
dansk forbrug.  
Miljødeklarationen ser på landet som helhed, der summeres 

 Danske produktion per time 
 Dansk forbrug per time 

 Den samlede udveksling per land 
 

Anvendt Import = HVIS Forbrug > produktion SÅ Forbrug – Produktion ELLERS 0 
 

Tilsvarende anvendelsesgraden for dansk produktion: 
 

Andel anvendt produktion = HVIS Forbrug < Produktion SÅ Forbrug/produktion ELLERS 1 
 
Dvs. når den danske produktion er mindre end det danske forbrug, anvendes den samlede produktion beregningsmæs-
sigt i Danmark.  
 
Samlede emissioner 
I den endelige beregning af miljødeklarationen multipliceres dækningen af forbrug med deklarationerne for dansk pro-
duktion, og importdeklarationen for de enkelte lande. Derved beregnes brændselsforbrug, produktionen fordelt på 
brændsler samt emissioner. 

 

Ordliste 
 
Biogas er en gas, hvis primære indhold er metan (CH4) og kuldioxid (CO2), som er dannet ud fra biologisk nedbrydning 
af eksempelvis gylle, rester af afgrøder og slagteriaffald. Regnes som CO2-neutralt. 
 
Centrale kraftværker/kraftvarmeværker er kraftværker/kraftvarmeværker placeret på områder, der er udpeget som 
"centrale pladser". Har traditionelt været de største værker målt på el-effekt. 
 
CO2 (kuldioxid) dannes ved forbrænding af kulstofholdige brændsler. Både fossile brændsler som kul, naturgas og olie 
samt VE-brændsler indeholder kulstof og danner derfor CO2 ved forbrænding. CO2 fra VE-brændsler regnes traditionelt 
som klimaneutrale. 
 
Decentrale kraftværker/kraftvarmeværker er alle termiske værker, der ikke er definerede som centrale. Er ofte mindre 
(lavere el-effekt) i forhold til centrale værker 
 
El-effekt og -kapacitet er et mål for den effekt – eller kapacitet – som et kraftværk kan producere elektricitet med og 
måles i Watt (W). En produktion på 1 MW (megawatt) i 1 time vil resultere i produktionen af 1 MWh (megawatt-time). 
 
Emissioner/emissionsfaktor henviser til udledningen af stoffer og restprodukter til vand, jord, luft, deponi mm. Emissi-
onsfaktoren er et nøgletal for disse udledninger. 
 
Fossile brændsler er brændsler, som er baseret på organisk materiale, der har ligget i undergrunden i millioner af år. 
Eksempler er kul, olie og naturgas, men affald har også en del, der regnes som fossilt brændsel. 
 
Miljødeklaration for el udgives årligt af Energinet og beskriver den aktuelle miljøbelastning ved forbrug af 1 kWh el. 
 
Nettab er det tab, som opstår, når elektricitet transporteres igennem elnettet, da den elektriske modstand i ledninger 
og kabler medfører, at en del af elektriciteten omdannes til varme. Nettabet er typisk 7-9 pct. fra producent til forbru-
ger. 
 
NOx er en fællesbetegnelse for kvælstofoxiderne NO og NO2, der begge er forsurende gasser (syreregn) og bidrager til 
smog-dannelse (fotokemisk ozondannelse i den nederste del af atmosfæren). NOx dannes ved forbrændingen af 
brændsler på termiske værker. 
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SNAP er en international nomenklatur for kildetyper til luftforurening – Selected Nomenclature for Air Pollution. En kil-
detype kan f.eks. være SNAP 032002 ”Combustion plants >= 50 and < 300 MW (boilers)”, der kombineret med et speci-
fikt brændsel leder til specifikke emissioner per GJ brændsel. 
 
SO2 Svovldioxid dannes på grund af svovlindholdet i brændslet. Forskellige brændselstyper har forskelligt indhold af 
svovl og giver derfor anledning til større eller mindre udledning af SO2. Er en forsurende gas ligesom NOx og kan derfor 
give anledning til syreregn. 
 
Termisk/Termisk elproduktion Er produktionen fra et traditionelt kraftværk/kraftvarmeværk, hvor afbrændingen af et 
brændsel opvarmer og fordamper vand i en kedel. Denne damp kan herefter omdannes til elektricitet ved hjælp af en 
turbine. Det resterende energiindhold kan eventuelt omdannes til varme (fjernvarme) ved hjælp af varmevekslere. 
 
VE. Forkortelse for vedvarende energi. Eksempler er elektricitet produceret fra vindmøller og solceller, eller traditionel 
termisk produktion baseret på biomasse. 
 
VE-brændsler. Omfatter blandt andet biomasse og biogas, men også affald har en del, der regnes som VE-brændsel. 
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Den uafhængige revisors erklæring på Energinets Miljødeklaration 2021 

Til interessenterne i Energinet 

Vi har fået til opgave af Energinet at udføre en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, som defineret i den inter-
nationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed, og rapportere om Energinets Miljødeklaration 2021 
(”miljødeklarationen”) for perioden 1. januar - 31. december 2021. 

Ved udarbejdelse af miljødeklarationen har Energinet anvendt de kriterier (”Regnskabspraksis”), der er beskrevet på 
side 5-9. Disse kriterier var udformet særligt med henblik på at udarbejde miljødeklarationen; som følge heraf kan miljø-
deklarationen være uegnet til andet formål.  

Ledelsens ansvar 

Energinets ledelse har ansvaret for at fastlægge omfanget af miljødeklarationen, vælge Regnskabspraksis for miljødekla-
rationen og for i alle væsentlige henseender at præsentere miljødeklarationen i overensstemmelse med Regnskabs-
praksis. Dette ansvar omfatter etablering og opretholdelse af interne kontroller, opretholdelse af passende registrerin-
ger og udøvelse af skøn, der er relevante for udarbejdelsen af miljødeklarationen, således at det er uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.   

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om præsentationen af miljødeklarationen på grundlag af vores arbejdshand-
linger og det bevis, vi har opnået. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsop-
gaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisor-
lovgivning. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sik-
kerhed for, om miljødeklarationen i alle væsentlige henseender er præsenteret i overensstemmelse med Regnskabs-
praksis og afgive en konklusion herom.  

Arten og den tidsmæssige placering af de handlinger, der udføres ved erklæringsopgaver med begrænset sikkerhed, er 
forskellig, og omfanget heraf er betydeligt mindre end de handlinger, der udføres ved en erklæringsopgave med høj 
grad af sikkerhed. En erklæringsopgave med begrænset sikkerhed omfatter forespørgsler til primært personer med an-
svar for at udarbejde miljødeklarationen og dermed forbundet information og anvendelse af analytiske og andre rele-
vante handlinger.  

Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, betydeligt 
mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. 
Vores arbejdshandlinger er udformet til at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion og giver ikke tilstrækkeligt 
bevis til at kunne afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed. 

Vores uafhængighed og kvalitetskontrol 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om 
integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske 
krav gældende i Danmark, og har de krævede kompetencer og erfaring til at udføre denne erklæringsopgave med sik-
kerhed.  

EY Godkendt Revisionspartnerselskab anvender også international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og opretholder 
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overhol-
delse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 
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Miljødeklaration  12/12
 

Dok. 19/07249-16 

Beskrivelse af udførte arbejdshandlinger 

Vores arbejdshandlinger omfattede: 

 Gennemgang af Energinets proces for udarbejdelse og præsentation af miljødeklarationen for at opnå en forståelse 
af, hvordan rapporteringen bliver foretaget i organisationen 

 Interviews af de medarbejdere, der er ansvarlige for miljødeklarationen, for at opnå en forståelse for processen for 
udarbejdelsen af miljødeklarationen 

 Analytiske reviewhandlinger til at understøtte dataenes rimelighed 

 Forespørgsler til væsentlige udviklinger i rapporterede data 

 Stikprøvevis test af informationerne i miljødeklarationen i forhold til datakilden og anden information udarbejdet af 
de ansvarlige medarbejdere 

 Gennemgang af oplysningerne og præsentation af miljødeklarationen i forhold til Regnskabspraksis. 

Vi har ligeledes udført andre arbejdshandlinger, som vi fandt nødvendige efter omstændighederne. 

Konklusion 

På baggrund af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning 
til at konkludere, at miljødeklarationen for perioden 1. januar - 31. december 2021 ikke i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabspraksis som beskrevet på side 5-9. 

Frederiksberg, den 8. juni 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Michael N. C. Nielsen 
Statsaut. revisor 
mne26738  

Lars Fermann 
Climate Change and Sustainability Services 
Statsaut. revisor 
mne45879  
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-897843221722

Thomas Als Egebo
CEO, President

08-06-2022 08:20

Serienummer: PID:9208-2002-2-053070768562

Torben Thyregod
CFO, Executive Vice President

08-06-2022 11:50

Serienummer: PID:9208-2002-2-031861035786

Michael Nicolaj Czelinski Nielsen
Revisor

08-06-2022 11:57

Serienummer: PID:9208-2002-2-268396231256

Lars Emil Fermann
Revisor

08-06-2022 12:25

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Miljødeklarationen, samlet dokument.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-06-08 07:36 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 07:36 En besked er sendt til Thomas Als Egebo
2022-06-08 07:36 En besked er sendt til Thomas Als Egebo
2022-06-08 08:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Thomas Als Egebo og identifikationsmetoden 2 

faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 194.239.x.x
2022-06-08 08:19 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Thomas Als Egebo
2022-06-08 08:20 Thomas Als Egebo har underskrevet dokumentet Miljødeklarationen, samlet dokument.pdf via NemID privat (PID: 

9208-2002-2-897843221722)
2022-06-08 08:20 Alle dokumenter sendt til Thomas Als Egebo er blevet underskrevet
2022-06-08 08:20 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 08:20 En besked er sendt til Torben Thyregod
2022-06-08 08:20 En besked er sendt til Torben Thyregod
2022-06-08 11:49 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Torben Thyregod og identifikationsmetoden 2 

faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 194.239.x.x
2022-06-08 11:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Torben Thyregod
2022-06-08 11:50 Torben Thyregod har underskrevet dokumentet Miljødeklarationen, samlet dokument.pdf via NemID privat (PID: 

9208-2002-2-053070768562)
2022-06-08 11:50 Alle dokumenter sendt til Torben Thyregod er blevet underskrevet
2022-06-08 11:50 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 11:50 En besked er sendt til Michael N. C. Nielsen
2022-06-08 11:50 En besked er sendt til Michael N. C. Nielsen
2022-06-08 11:53 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Michael N. C. Nielsen og identifikationsmetoden 

2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 145.62.x.x
2022-06-08 11:53 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Michael N. C. Nielsen og identifikationsmetoden 

2 faktor identifikation blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2022-06-08 11:53 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Michael N. C. Nielsen
2022-06-08 11:57 Michael Nicolaj Czelinski Nielsen har underskrevet dokumentet Miljødeklarationen, samlet dokument.pdf via NemID 

privat (PID: 9208-2002-2-031861035786)
2022-06-08 11:57 Alle dokumenter sendt til Michael N. C. Nielsen er blevet underskrevet
2022-06-08 11:57 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 11:57 En besked er sendt til Lars Fermann
2022-06-08 11:57 En besked er sendt til Lars Fermann

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Miljødeklarationen, samlet dokument.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-06-08 12:06 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lars Fermann og identifikationsmetoden 2 faktor 

identifikation blev anvendt fra IP adresse 165.225.x.x
2022-06-08 12:06 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lars Fermann og identifikationsmetoden 2 faktor 

identifikation blev anvendt fra IP adresse 40.94.x.x
2022-06-08 12:23 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lars Fermann og identifikationsmetoden 2 faktor 

identifikation blev anvendt fra IP adresse 165.225.x.x
2022-06-08 12:24 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lars Fermann
2022-06-08 12:25 Lars Emil Fermann har underskrevet dokumentet Miljødeklarationen, samlet dokument.pdf via NemID privat (PID: 

9208-2002-2-268396231256)
2022-06-08 12:25 Alle dokumenter sendt til Lars Fermann er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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 8edIJEa06PGdkwJoMxKDPhDHZ0y20LCJRC8G/zfIrgk=


 
XvboF5dftZOR3boNS5lV70KeFMpkdaB3SmCk5GBwJjToXeX/E/WYNqR3NIieEmUwEyMauzDsSIuh
UbDMWlWGfj65hJFxt6a6UBT4tpKd/bOfQTHk5ZlXUuqgV5s/2OdyvYkG6Hf2dfWqeoFvsQr+lLpc
kenqyu8V7wzvcWax6PxyCeWxHzQfalgKI0crfkOfbMo1FdVZH0pZ+anvkoQMUfsMmbAOI6e8ptfs
Tu734XOhSvkvYGF1SRkfZHwN8RlAZEI0rM9HrkQjkYynC2NZhueOdCMB1jsmN8/51qNx7AkMyn0o
o7TppQTdLLYj8ekji04AMTjMQc+doomGGS/y1Q==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGAzCCBOugAwIBAgIEXez//DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDEyMjcwOTQ4
NTJaFw0yMzEyMjcxMDE4NTJaMHkxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE/MBgGA1UEAwwRTGFycyBFbWlsIEZlcm1hbm4wIwYDVQQFExxQ
SUQ6OTIwOC0yMDAyLTItMjY4Mzk2MjMxMjU2MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEArJ8EOyDuNwiH44vi+G1+djTfb5yb/L9o8/b0QGaiFxyuQpQUW6ICkuDxJf/BCeXwpioQHr5F
qH8XEcq9Vc4STLkQwSC7FozYll6ZvsUPanF4b0pCI62XM+nMpMUe0xXjf95KfjXc2gsoRqj0NsVP
vnF/lSzCvZLbFdzXihyy5dK22+335djNpEHX4VwDDd4sa4mBmHN6N3NLHhnofOdrjb28jKMRgVd1
lfbxXb5wA9AWz+qpHZmNJsU4HvGCoWve3k9BvigR+7JfGzTCv2w10i7kHVsM9SeyweIVcA212hJD
tafEs8+f7rFCTxAZPVxQlaYKwhbs2n7fO6gHfvpQnQIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQD
AgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0
MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEB
AQEFMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkw
ge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2Vy
dGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVu
dGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQw
OCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9u
ZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1Qy
NDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMTg4NDAfBgNV
HSMEGDAWgBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQU878NZia6m7V3TkD4LcFi4WJj
ZR4wCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAQpcH9e6M0lLOUr4++ydNSPzq7UIk61IL
Rja8fXEbyj7MUKJ92O85E2XnFnttknF1Q5IcJPjugOUUcycuo9abVIUjAtcv1Ul9mZmxVQLFxh/y
Z/nuSqwGh1V7l7+FOF5/+nqymRYTgX/426+1jOB/DCEuZVmepvLeKGk+bDG1IN8TlXwLmlC0yGc7
rtqKU6SslsjwPft2+ICl8CUUdN2lTD/PlqYGfNUgvXPGudC4F12qMuvbk46mwHy5j9Kas8/JfF+K
ZqJKKcSeThm9gLmZUbQHqeynlzw62PjcPHmiiqgj4RQectKqUTDltRoUOcyvjXkiHdgD/SdlKm3B
yeJVZQ==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+TWlsasO4ZGVrbGFyYXRpb25lbiwgc2FtbGV0IGRva3VtZW50LnBkZjogYWQ0YjJhNzNmODc1YjQyYTQ2MTNhOTE1ZjZiY2Q2ZWJhNTI5MDE1MmFkMTdiYmZiOTE2OGEzMjE3ZThmOTQxYjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2ZjNDVmY2YtOTQ1My00NGI5LThhODktOTkwYjU0ZjcwMGI5PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken 0ITbNgwnz/31M6UgU6rCO2sqhBZQ48quwVWO4Iqyk2M=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMi4wLjUwMDUuNjMgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvMTAyLjAuMTI0NS4zMw==
  challenge 56e557a9-74e5-48c4-bb0f-9441f4db0a4a
  TimeStamp MjAyMi0wNi0wOCAxMDoyNDo0NyswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 nfU7yKAtHakrQXbgi4fFvimrHja2bi2c5MIrBv9tEpU=


 
bvi2xfQVOGOhIVjthCp0qbJuTlLCYlwx/D7RklqKKD0rQeL7b3wVZtXXhqHxsh9EdJ74ZY3xYvZH
q1dYwxRp9o4Rm2f93vD8rJHXgTQJSOCDTNtRcrLHsEEHOkcVZTsj1bVSaTL1PaUKx5Up8dnuSds7
1gr5uVNVSGZkqF8kKsMTEE9mdkYaWdvUOuzWq/atcLP2MpZjwfA8yLPZEhpoIpz3TmnH8uKNBD76
smS8hXPJKFN7QtcWQGaaHYcZHfk/80g7UmvUpqSkqByHhO/7IRB603mNGzjG68sWejPrl/Zj8LBm
9Sj31dP+aYKZ3WAa9BmNufdTsTrNRKPezL2mEg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGFDCCBPygAwIBAgIEXlDMejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMjAzMjExMjU1
MzJaFw0yNTAzMjExMzI1MzJaMIGJMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxTzAjBgNVBAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0wMzE4NjEwMzU3
ODYwKAYDVQQDDCFNaWNoYWVsIE5pY29sYWogQ3plbGluc2tpIE5pZWxzZW4wggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCVjZZpMIuzphIlK/uuO++UwxFg8fORtS8njjkIpCz4sZeAy7AG
HXRqFwl/qRQPYgUfCOWujnmai6/cjrnFX/2834ahNTG3Wg99A0y1pCCylYmcGohBqQjIepCH32qK
VMplLX6KXurfmTu7seaO0T9qnK+VX2WMrZGUw9kE/xfXBJzvXJDjO78+S6fUM+9GCCEVoI9CrRy8
zTAUsB2sLp+PHuruhqeW8zBk3QWhzP5HAQ1y0Y9yQVbXiY4UBFUNqkPAQNixvTvMR6q5h2/RHCun
hEsG2LUZcHzGk6Bo1MqXxRRNWgVfG6PI3UoY+c0pNhHp/zib6vyep4/e6hb1erZlAgMBAAGjggLK
MIICxjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDov
L29jc3AuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9h
aWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6
MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQw
OC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3Ig
YW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NF
UyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJl
beZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3Zh
ciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDov
L2NybC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRL
MRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYD
VQQDDAdDUkw2MjI5MB8GA1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBTS
5WNvd9Jacr+308BeOl3ER9OWIzAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAX8JAoGTR8
YjNHeVfvbcUKZaMDr6PzgeRMMqnpzyyNqJ7IbcZHFtAYcpOZv7amhOJGc8HYcfh3VkAVVgf6dgHo
WI25CBkTDrj6aJgBum+0H5YLNimSDiZBKL/T1UDpz92eYBRmtoLoAERd1j+GAgHskm7HDBffq8ac
1tCONC9hO/oIRdmIG0yaqjo/WDctdzywO6/a+tO1pswFXz1/VvgxHJh3w1a19M+7hpoDrFTXqJIy
C8l7qiC84MIHRv/d69LkfA6l4OdASxBOzBoRO9V9V4xPd8sz9wXsRFx11goCH/O8oXGr+vkdMjTt
VqHYFVmRooGnasPiL0GMl0hcpi1+


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+TWlsasO4ZGVrbGFyYXRpb25lbiwgc2FtbGV0IGRva3VtZW50LnBkZjogYWQ0YjJhNzNmODc1YjQyYTQ2MTNhOTE1ZjZiY2Q2ZWJhNTI5MDE1MmFkMTdiYmZiOTE2OGEzMjE3ZThmOTQxYjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2ZjNDVmY2YtOTQ1My00NGI5LThhODktOTkwYjU0ZjcwMGI5PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken cbxdjAa1ChTdgGf0mvQIqQccMrEmql3lniwpayFKUpU=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMi4wLjUwMDUuNjMgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvMTAyLjAuMTI0NS4zMA==
  challenge 944cba4a-25d2-4e6f-9521-d70d9893bdea
  TimeStamp MjAyMi0wNi0wOCAwOTo1NToyMiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2
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Ledelseserklæring 
 
Energinets ledelse har dags dato behandlet og godkendt Energinets Miljødeklaration 2021 for perioden 1. januar – 31. 
december 2021. Miljødeklaration er udarbejdet efter principper og metoder beskrevet i regnskabspraksis på side 5-9. 
Det er vores opfattelse, at regnskabspraksis er passende, og at de udøvede skøn er rimelige og giver et retvisende bil-
lede af Miljødeklaration 2021 for perioden 1. januar til 31. december 2021.  
 
 
 
Energinet 
Erritsø, 8. juni 2022      
 
 
 
………..………………………….…………...  ………..………………………….…………... 
Thomas Egebo 
CEO  


 Torben Thyregod 
CFO 
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Miljødeklaration 2021 
 


 
*Usikkerhed på 0,4 % gælder det samlede forbrug, og dermed også produktionen på de enkelte brændsler samt import. Usikkerheden påvirker ikke den samlede udledning af CO2 fra dansk elproduk-
tion.  


 
I 2021 ses der en stigning i Danmarks elforbrug, som bl.a. skyldes en udvikling i brug af eldrevne varmepumper og el-
kedler, men forbruget er ikke blevet tilstrækkelig dækket af øget produktion fra vedvarende energikilder. Dette skyldes 
at 2021 har været et historisk dårligt vindår i hele Nordeuropa, hvilket afspejles i den lavere elproduktion fra vind. Lige-
ledes har der været færre solskinstimer i 2021, som har bevirket, at elproduktion fra sol er steget meget lidt, på trods af 
stor udbygning af kapacitet. På trods af dette er den samlede danske elproduktion steget hvilket i 2021 gav en lavere 
nettoimport end i 2020.  
  
Stigningen i Danmarks elproduktion tildeles især centrale og, til en mindre grad, decentrale el- og kraftvarmeværker. 
Her er forbrug af kul steget med mere end 10PJ i 2021, mens forbrug af gas er steget i mindre grad. Dette skyldes bl.a. 
at de markant stigende gaspriser i løbet af 2021 har gjort kulkraftværker billigere end gaskraftværker. Derfor ses der en 
stigning i CO2-udledning i forhold til 2020, ligesom restprodukter fra el-og kraftvarmeproduktion såsom kulflyveaske og 
kulslagge, er steget. CO2-udledning fra dansk el- og kraftvarmeproduktion var således 6,3 mio. ton i 2021. Danmarks 
elproduktionsmiks er således blevet mindre grønt i 2021 i forhold til 2020 på trods af at forbruget af biobrændsler også 
er steget.  
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Da den termiske el- og kraftvarmeproduktion generelt er steget, afspejles dette også i udledninger fra el- og kraftvar-
mesektoren. Udledninger fra drivhusgasser som svovldioxid (SO2), kvælstofilte (NOx), men også kulilte (CO), metangas 
(CH4), flygtige kulbrinter (NMVOC) og partikler (TSP) er steget i større eller mindre grad i 2021.  
 


 
Regnskabspraksis 
 


Indledende 


Miljødeklarationen beskriver miljøpåvirkninger ved elforbrug i Danmark. Opgørelsen er baseret på en time for time-
opgørelse af produktion, forbrug og udveksling. Opgørelsen er baseret på en såkaldt nettoopgørelse, hvor dansk pro-
duktion forbeholdes danske forbrugere. Når der i en time produceres mere i Danmark, end der forbruges, eksporteres 
overskydende miks af produktion. Når der produceres mindre i Danmark, end der forbruges, dækkes der ind med im-
port. Fordelingen på brændsler er baseret på Energistyrelsens brændselstælling. Fordelingen på brændsler time for 
time for import er baseret på ENTSO-E’s transparensplatform. 
 
Miljødeklarationen 2021 (s. 4) indebærer følgende elementer: 


- Miljødeklaration 2021, el leveret på transmissionsniveau 
o Emissioner (g/kWh) 
o Restprodukter (g/kWh) 


- Elproduktion i Danmark, import og eksport (MWh) 
- Dækning af dansk elforbrug inklusiv import 2021 


 
Ovenstående 5 elementer er alle resultater af beregningerne og metoderne beskrevet i denne regnskabspraksis, der 
inddeles i fire overordnede trin: 
 


1. Beregning af deklarationen fra dansk elproduktion per værk (miljørapport) 
2. Beregning af deklaration af dansk elproduktion time for time per område 
3. Beregning af deklarationen af importeret el per område per time 
4. Beregning af deklarationen på forbrugssiden ud fra mikset at dansk el og importeret el per time 


 
Beregningen af deklaration af dansk elproduktion er baseret for fortrolige informationer fra Energistyrelsens Energipro-
ducenttælling, samt de enkelte værkers produktion time for time. De efterfølgende trin i beregningerne har Energinet 
ingen specielle forudsætninger for at gennemføre, men har sat en række forudsætninger op for beregningerne af disse 
trin. 
 
 


Beregning af deklarationen fra dansk elproduktion per termisk værk (miljørapport) 


Termiske værker omfatter alle værker, hvor der sker en afbrænding af et brændsel, hvorved der udledes emissioner. 
Deklarationen indregner kun selve forbrændingsprocessen, ikke f.eks. transport af brændsel eller fremstilling og bort-
skaffelse af værket. Solceller, vindmøller og vandkraft er inkluderet i beregningerne som sumtal, da der  ikke er behov 
for at gå ind på det enkelte værk.  
 
Deklarationen per værk er en beregning af følgende per produceret kWh for de pågældende termiske værker: 
 


 Brændselsforbrug, typer og mængder 


 Varmeproduktion 
 Allokering af brændselsforbrug efter 125% og 200 % metoden 


 Emissioner, herunder CO2 udledning 
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Deklarationen per værk er et årsgennemsnit, dvs. der tages ikke højde for det enkelte værks varierende produktionsfor-
hold hen over året.  
 
Energistyrelsens energiproducenttælling 
Brændselstællingen gennemføres én gang om året, og anvendes bl.a. til den årlige nationale energistatistik. Brændsels-
tællingen rummer information om brændselsforbruget til el- og varmeproduktion samt el- og varmeproduktion per an-
læg i Danmark. 
 
Allokering af brændselsforbrug imellem el- og varmeproduktion 
Ved samproduktion imellem el og varme skal brændselsforbruget fordeles imellem el- og varmeproduktionen. Dette 
gøres efter 125 % metoden og 200 % metoden. Procenterne referer til den effektivitet, varmen produceres med. Dvs: 
 


TJ_el  125%= samlet brændselsforbrug TJ – (Produceret varme TJ/125 %) 
TJ_el  200%= samlet brændselsforbrug TJ – (Produceret varme TJ/200 %) 


 
Formlerne er lavet ud fra den betragtning, at både el og varmeproduktionen skal have fordel af samproduktionen. 
Formlerne har den ulempe, at værker med en lav elproduktion i forhold til varmeproduktion, særligt affaldsværker, vil 
få en urimeligt stor del af brændsler allokeret elproduktionen. Derfor gælder for erhvervsværker at hvis elproduktionen 
er mindre end 1/5 af varmeproduktionen (CM forhold), gælder følgende formel: 
 


Elandel_TJ  (CM<0,2)=  1-(Varmeproduktion/(Varmeproduktion +3*Elproduktion)) 


  
Dvs brændsler fordeles efter energiproduktionen, hvor el vurderes som værende 3 gange værdien af varmeproduktio-
nen. 
 
Emissioner som følge af brændselsforbrug 
Emissionsfaktorerne udgives at Århus universitet, Department of Environmental Science. I data fra Aarhus Universitet er 
faktorerne for CO2 delvist markeret med grønt. Dette betyder at denne CO2 emission er forårsage af et VE brændsel 
(biomasse), og dermed regnes som CO2 neutralt. Affald er delvist CO2 neutralt, da affald indeholder biomasse. For øv-
rige emissioner er der ingen særlige hensyn i forhold til biomasse. 
 
Restprodukter 
Restprodukter er udelukkende afhængige af brændsler, og ikke af anlægstypen og/eller afbrændingsteknologi (SNAP). 
Energinet er ophørt med at indsamle informationer om restprodukter, og beregner i stedet restprodukter ud fra nøgle-
tallene for restprodukter igennem nøgletallene fra 2013 til 2017, som blev indsamlet af Energinet fra værkerne. 
 
I miljørapporter fra før 2019 er atomkraft håndteret separat, således at restproduktet ”radioaktivt affald” er beregnet 
som 0,0027 g/kWh ab værk. Af hensyn til en ensartet håndtering af restprodukter, omregnes dette tal til et restprodukt 
i forhold til anvendte mængder brændsel. Forudsætningerne for den udenlandske termiske produktion betyder at for 
hver kWH leveret ab værk, anvendes 12 MJ brændsel (3,6 * 1/0,35, hvor de 0,35 er værkets samlede effektivitet). Rest-
produktet 0,0027 g/kWh leveret svarer derfor til 0,000225 g/Mj brændsel forbrugt. 
 
De samlede forudsætninger for restprodukter er samlet i følgende tabel. 
 







Miljødeklaration  7/12
 


Dok. 19/07249-16 


 


Figur 1: Restprodukter, g/MJ 


 
Elproduktion 
I Energiproducenttællingen er elproduktionen indmeldt både som ”Produceret” og ”Leveret”. Det kan tolkes på flere 
måder, hvor usikkerhed ligger i begreberne ”egenproduktion” og ”leveret produktion”. Nettoordninger for elproduktion 
skaber muligvis forvirring: 


 Produceret kan misforstås som indeholdende egetforbrug til produktion, dvs. den del af egetforbruget, der 
skyldes selve elproduktionen, f.eks. pumper m.m. Målingen af dette egetforbrug indgår ikke i datahub, og bør 
kun indgå som en reduceret effektivitet i elproduktionen 


 Begrebet ”Egenproduktion” er også et afgiftsmæssigt begreb, og en beregnet størrelse for virksomheder med 
reduceret elafgift. I langt de fleste tilfælde indgår dette egetforbrug også i leveret el til nettet, og øger således 
ikke den samlede produktion 


 ”Egetforbrug” i relation til miljødata er i realiteten mere præcist egetforbruget, dvs. den del af produktionen, 
der direkte bruges internt hos producenten til andre formål end selve elproduktionen, og som ikke måles som 
leveret til nettet.  
 


Resulterende deklarationer per værk 
Den resulterende deklaration per værk indeholder information om brændselsforbrug, elandele per brændsel, emissio-
ner samt faktorer efter 125% og 200 % metoden for alle termiske værker. Værksdeklarationen er grundlaget for bereg-
ningen at deklarationen af dansk elproduktion per time sammen med produktionen for hvert værk per time. 
 
 


Beregning af deklaration af dansk elproduktion time for time per område 


I miljødeklarationen tages der højde for samtidigheden imellem produktion og forbrug, og hvis forbruget er mindre end 
produktionen i en time, eksporteres overskudsproduktionen. Deklarationen per værk kombineret med produktion per 
time danner derfor grundlag for deklaration per time for dansk elproduktion. Produktionen fra de termiske værker kom-
bineres med produktionen fra vind, sol og vandkraftværker, og alle værkstyper indgår i deklarationen for produktion per 
time. 
 
Figuren nedenfor viser sammenhængen, og da faktorernes og addendernes orden er ligegyldig, vil samlet produktion x 
produktionsdeklaration give samme samlede emissioner og brændsler som summen af værkernes emissioner. 


Brændsel  Flyveaske Slagge Afsvovlingsprod Affald 


Kul 4,497 0,774 1,635 0 


Fuelolie 0 0 0 0 


Gasolie 0 0 0 0 


Naturgas 0 0 0 0 


Træ/halm  0,390 0,902 0 0 


Biogas 0 0 0 0 


Affald 0 17,224 0 2,609 


Andet 0 0 0 0 


Uran    0,000225 
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Figur 2: Sammenhængen imellem værksdeklarationer og deklarationen af produktion per time 


 
Deklarationen af dansk elproduktion udgives i Energidataservice. 
 
 


Beregning af deklarationen af importeret el per område per time 


Energinet har ingen specielle forudsætninger for at beregne emissionerne af importeret el, men anvender principperne 
beskrevet i dette afsnit. 
 
Sammensætning af importeret el 
Data for importeret el fra Norge, Sverige, Holland og Tyskland, som Danmark er elektrisk sammenkoblet med, er base-
ret på ENTSO-E data efter artikel 16.1B og C. Importen fra de pågældende lande måles af Energinet. 
 
Deklaration per brændselstype 
For importeret el anvendes samme el-virkningsgrad på 35 % for alle lande.  
 
Samproduktion med varme er særligt udbredt i Danmark, hvilket ikke er tilfældet i Norge, Sverige og Holland. For disse 
lande antages det at det fulde brændselsforbrug allokeres elproduktionen. 
 
I udregningerne antages det at Tyskland har nået 20 % i samproduktion, og at den samlede effektivitet på CHP vær-
kerne er 90 % (dvs. 55% varme), hvorfor den samlede varmeproduktion per produceret kWh bliver på 55%*20%*1 kWh 
= 0,11 KWh. 
 
Kun for Tyskland reduceres brændselsforbrug og emissioner til elproduktion med følgende faktorer: 
 


Faktor 125 % =0,969 
Faktor 200 % = 0,981 


 
 


Beregning af deklarationen på forbrugssiden ud fra mikset at dansk el og importeret el per time 


 
Dækning af forbrug via nettet 
Miljødeklarationen beregnes efter den såkaldte nettomodel, hvor dansk elproduktion først og fremmest fordeles til 
dansk forbrug. Netto-overskud og nettounderskud imellem elproduktion og forbrug opgøres time for time. 
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Energimikset i den eksporterede el i en give time svarer til forbruget, dvs. sker ingen forfordeling af f.eks. grøn el til 
dansk forbrug.  
Miljødeklarationen ser på landet som helhed, der summeres 


 Danske produktion per time 
 Dansk forbrug per time 


 Den samlede udveksling per land 
 


Anvendt Import = HVIS Forbrug > produktion SÅ Forbrug – Produktion ELLERS 0 
 


Tilsvarende anvendelsesgraden for dansk produktion: 
 


Andel anvendt produktion = HVIS Forbrug < Produktion SÅ Forbrug/produktion ELLERS 1 
 
Dvs. når den danske produktion er mindre end det danske forbrug, anvendes den samlede produktion beregningsmæs-
sigt i Danmark.  
 
Samlede emissioner 
I den endelige beregning af miljødeklarationen multipliceres dækningen af forbrug med deklarationerne for dansk pro-
duktion, og importdeklarationen for de enkelte lande. Derved beregnes brændselsforbrug, produktionen fordelt på 
brændsler samt emissioner. 


 


Ordliste 
 
Biogas er en gas, hvis primære indhold er metan (CH4) og kuldioxid (CO2), som er dannet ud fra biologisk nedbrydning 
af eksempelvis gylle, rester af afgrøder og slagteriaffald. Regnes som CO2-neutralt. 
 
Centrale kraftværker/kraftvarmeværker er kraftværker/kraftvarmeværker placeret på områder, der er udpeget som 
"centrale pladser". Har traditionelt været de største værker målt på el-effekt. 
 
CO2 (kuldioxid) dannes ved forbrænding af kulstofholdige brændsler. Både fossile brændsler som kul, naturgas og olie 
samt VE-brændsler indeholder kulstof og danner derfor CO2 ved forbrænding. CO2 fra VE-brændsler regnes traditionelt 
som klimaneutrale. 
 
Decentrale kraftværker/kraftvarmeværker er alle termiske værker, der ikke er definerede som centrale. Er ofte mindre 
(lavere el-effekt) i forhold til centrale værker 
 
El-effekt og -kapacitet er et mål for den effekt – eller kapacitet – som et kraftværk kan producere elektricitet med og 
måles i Watt (W). En produktion på 1 MW (megawatt) i 1 time vil resultere i produktionen af 1 MWh (megawatt-time). 
 
Emissioner/emissionsfaktor henviser til udledningen af stoffer og restprodukter til vand, jord, luft, deponi mm. Emissi-
onsfaktoren er et nøgletal for disse udledninger. 
 
Fossile brændsler er brændsler, som er baseret på organisk materiale, der har ligget i undergrunden i millioner af år. 
Eksempler er kul, olie og naturgas, men affald har også en del, der regnes som fossilt brændsel. 
 
Miljødeklaration for el udgives årligt af Energinet og beskriver den aktuelle miljøbelastning ved forbrug af 1 kWh el. 
 
Nettab er det tab, som opstår, når elektricitet transporteres igennem elnettet, da den elektriske modstand i ledninger 
og kabler medfører, at en del af elektriciteten omdannes til varme. Nettabet er typisk 7-9 pct. fra producent til forbru-
ger. 
 
NOx er en fællesbetegnelse for kvælstofoxiderne NO og NO2, der begge er forsurende gasser (syreregn) og bidrager til 
smog-dannelse (fotokemisk ozondannelse i den nederste del af atmosfæren). NOx dannes ved forbrændingen af 
brændsler på termiske værker. 
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SNAP er en international nomenklatur for kildetyper til luftforurening – Selected Nomenclature for Air Pollution. En kil-
detype kan f.eks. være SNAP 032002 ”Combustion plants >= 50 and < 300 MW (boilers)”, der kombineret med et speci-
fikt brændsel leder til specifikke emissioner per GJ brændsel. 
 
SO2 Svovldioxid dannes på grund af svovlindholdet i brændslet. Forskellige brændselstyper har forskelligt indhold af 
svovl og giver derfor anledning til større eller mindre udledning af SO2. Er en forsurende gas ligesom NOx og kan derfor 
give anledning til syreregn. 
 
Termisk/Termisk elproduktion Er produktionen fra et traditionelt kraftværk/kraftvarmeværk, hvor afbrændingen af et 
brændsel opvarmer og fordamper vand i en kedel. Denne damp kan herefter omdannes til elektricitet ved hjælp af en 
turbine. Det resterende energiindhold kan eventuelt omdannes til varme (fjernvarme) ved hjælp af varmevekslere. 
 
VE. Forkortelse for vedvarende energi. Eksempler er elektricitet produceret fra vindmøller og solceller, eller traditionel 
termisk produktion baseret på biomasse. 
 
VE-brændsler. Omfatter blandt andet biomasse og biogas, men også affald har en del, der regnes som VE-brændsel. 
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Den uafhængige revisors erklæring på Energinets Miljødeklaration 2021 


Til interessenterne i Energinet 


Vi har fået til opgave af Energinet at udføre en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, som defineret i den inter-
nationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed, og rapportere om Energinets Miljødeklaration 2021 
(”miljødeklarationen”) for perioden 1. januar - 31. december 2021. 


Ved udarbejdelse af miljødeklarationen har Energinet anvendt de kriterier (”Regnskabspraksis”), der er beskrevet på 
side 5-9. Disse kriterier var udformet særligt med henblik på at udarbejde miljødeklarationen; som følge heraf kan miljø-
deklarationen være uegnet til andet formål.  


Ledelsens ansvar 


Energinets ledelse har ansvaret for at fastlægge omfanget af miljødeklarationen, vælge Regnskabspraksis for miljødekla-
rationen og for i alle væsentlige henseender at præsentere miljødeklarationen i overensstemmelse med Regnskabs-
praksis. Dette ansvar omfatter etablering og opretholdelse af interne kontroller, opretholdelse af passende registrerin-
ger og udøvelse af skøn, der er relevante for udarbejdelsen af miljødeklarationen, således at det er uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.   


Revisors ansvar 


Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om præsentationen af miljødeklarationen på grundlag af vores arbejdshand-
linger og det bevis, vi har opnået. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsop-
gaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisor-
lovgivning. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå begrænset sik-
kerhed for, om miljødeklarationen i alle væsentlige henseender er præsenteret i overensstemmelse med Regnskabs-
praksis og afgive en konklusion herom.  


Arten og den tidsmæssige placering af de handlinger, der udføres ved erklæringsopgaver med begrænset sikkerhed, er 
forskellig, og omfanget heraf er betydeligt mindre end de handlinger, der udføres ved en erklæringsopgave med høj 
grad af sikkerhed. En erklæringsopgave med begrænset sikkerhed omfatter forespørgsler til primært personer med an-
svar for at udarbejde miljødeklarationen og dermed forbundet information og anvendelse af analytiske og andre rele-
vante handlinger.  


Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, betydeligt 
mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. 
Vores arbejdshandlinger er udformet til at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion og giver ikke tilstrækkeligt 
bevis til at kunne afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed. 


Vores uafhængighed og kvalitetskontrol 


Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om 
integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske 
krav gældende i Danmark, og har de krævede kompetencer og erfaring til at udføre denne erklæringsopgave med sik-
kerhed.  


EY Godkendt Revisionspartnerselskab anvender også international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og opretholder 
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overhol-
delse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 
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Beskrivelse af udførte arbejdshandlinger 


Vores arbejdshandlinger omfattede: 


 Gennemgang af Energinets proces for udarbejdelse og præsentation af miljødeklarationen for at opnå en forståelse 
af, hvordan rapporteringen bliver foretaget i organisationen 


 Interviews af de medarbejdere, der er ansvarlige for miljødeklarationen, for at opnå en forståelse for processen for 
udarbejdelsen af miljødeklarationen 


 Analytiske reviewhandlinger til at understøtte dataenes rimelighed 


 Forespørgsler til væsentlige udviklinger i rapporterede data 


 Stikprøvevis test af informationerne i miljødeklarationen i forhold til datakilden og anden information udarbejdet af 
de ansvarlige medarbejdere 


 Gennemgang af oplysningerne og præsentation af miljødeklarationen i forhold til Regnskabspraksis. 


Vi har ligeledes udført andre arbejdshandlinger, som vi fandt nødvendige efter omstændighederne. 


Konklusion 


På baggrund af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning 
til at konkludere, at miljødeklarationen for perioden 1. januar - 31. december 2021 ikke i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabspraksis som beskrevet på side 5-9. 


Frederiksberg, den 8. juni 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 


Michael N. C. Nielsen 
Statsaut. revisor 
mne26738  


Lars Fermann 
Climate Change and Sustainability Services 
Statsaut. revisor 
mne45879  
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ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGATCCBOmgAwIBAgIEXffjnTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTAzMDExMDMx
MzVaFw0yNDAzMDExMTAxMzVaMHcxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE9MBYGA1UEAwwPVG9yYmVuIFRoeXJlZ29kMCMGA1UEBRMcUElE
OjkyMDgtMjAwMi0yLTA1MzA3MDc2ODU2MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AJpoaxYRkbBGGJlwqlu1wHzSFhLbc5UlzoDffq4xxSvs295hkM+D9Gzw48TR+TG2JSoGyTqPswN9
GG4Mp8H/PILe24/1JGaN5/qE8lEjZ7DYSl0mVhiw79TxMoh4W+7lNoyOaZEcdRDcEhJXdmLeJbAV
naj5Kkgfz+5uUISTt5ZBPsjbepywYySGGfB1JJL1C7a8bUceMTfELJkrBKAa8IS+Xqi9OCIje5nq
9AsG7IBPH7m7/zzBnWaO7dqKM+C1gChawpxogIaCOA4a3qBvXmk8oWzvuFP6SACLFxvgxafxT0j1
sEz700LDPqz2FU+59y8I4E2lsfYVaYo+MTKL2MMCAwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwID
+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwNC50cnVzdDI0
MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwNC50cnVzdDI0MDgu
Y29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEB
BTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHu
BggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRp
ZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRl
cyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDgg
ZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVs
bGUgcGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMMB0NSTDIzNTcwHwYDVR0j
BBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFN3mEQFMKhKYJOj1jraj+AcMOAaU
MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAAWpIQ4jQ0hKtJnzXnbYInvkSKKLvko6pIK3
n5KN4/vgvRlCseVK8GI8JiP2ct0ygGnyoSw8vparDUztHV4wLuEe7H588r+olxDXBsdlgRwDVD0e
zR2zAzNA679oF2pgiZof6/Qd9Mtd/K1/RikRa0j03w4apDC682/vjjZ0vq31YsqNhpLVJAYKT0N2
kAgY/XIdXF7Wvbrns/jyhBjMC7Gi1JUy/oIZODWJpuJnm61EErJ1h3ZG5yAT9t6iInOXThXZ2uHF
FitoZVBG+A0AGYtrTgHC4/pseqIZ8hk2HAQZl7zwOOFiGFOXaC3UyBsZv7YrEJj+Anm+nM//9gd4
bmY=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+TWlsasO4ZGVrbGFyYXRpb25lbiwgc2FtbGV0IGRva3VtZW50LnBkZjogYWQ0YjJhNzNmODc1YjQyYTQ2MTNhOTE1ZjZiY2Q2ZWJhNTI5MDE1MmFkMTdiYmZiOTE2OGEzMjE3ZThmOTQxYjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2ZjNDVmY2YtOTQ1My00NGI5LThhODktOTkwYjU0ZjcwMGI5PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken gPiFsAHNe5uF9V8UCfHTc4e87C85Zk6IKnaKI/5SlBE=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMi4wLjAuMCBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge fb0b416b-7cd3-4633-983e-d5c01a518024
  TimeStamp MjAyMi0wNi0wOCAwOTo0OTo1NSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 TYlJAHQwwSeWU1cJPkWgoGQVqeAg9FuIDFDdRzP4JIc=


 
Tue6YuwNvcWbrDvAvW6GwmkkfKAFoUXLYkq42LQ/qfIv8OyzWWb9AwLjMFMJ3peVZj8FvAUYBPE3
3oEppCdwDux7yeqazVcGgdtv0PTD/96kkSUXL58rKhwKfhZZ/EsowOY98Zu2N+8cBS49a6rHkUQm
DpxOKjCIRaC0bI0bDjUONJFz/uT+A4BbNcxHzPJNrIU5THOC/LnKwpx7k8N2rocuk2oVIuLyPjQk
YRiLe4n+HoNj+3WiahWzS+0R5Q/Ueiz/wqQKfv/A/0WAyFPMaxjXA7dih3xATT42+eHE71G352A5
klpJhm9gnV7FG88Uu3C39+jyCv2PDkwbbqiiEg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGAjCCBOqgAwIBAgIEXjfXeTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMjAxMDIxNDMw
MzVaFw0yNTAxMDIxNTAwMzVaMHgxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE+MBcGA1UEAwwQVGhvbWFzIEFscyBFZ2VibzAjBgNVBAUTHFBJ
RDo5MjA4LTIwMDItMi04OTc4NDMyMjE3MjIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
AQCW+KN9nMTEoOvrWwieD7NXrO6rNoF6yP//kaF/yNbhZ7MsVEAS+VLbdVU4zqe/1BfNQ4gwtP2Q
Ft93TRH+zccLXYBwYMItFEhi9YVAqE4lXS5uMA7kYT2rDSCe9iwX/7Y+e0KYcHG0jqJih0blzHTy
Xmb88O5J32uHX4r2KQeYympq3mhMvSAIUsbMhkuWOp/mqOF/MM7SG6tKeM3Rr/ntbojtRQnYRJ7T
Uwfa5UGgbM598ljSEe3keHtIY19+Watw2naym9ywcT7c+OzmUoVYC12rijn4GhS5kJQ6kaqF1l6c
49xhQwwgGRvJ7PZ7aqRD3UWjqameM28CSxthkdKhAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8BAf8EBAMC
A/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEB
AQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB
7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0
aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50
ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4
IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25l
bGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50cnVzdDI0
MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0
MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkw1MTQyMB8GA1Ud
IwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBREZ46oCytUpw6OjM2QQq+tKdIg
tDAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAA6H5eXzSkbEOycJzg5VTe3hdfcxvbRZyO
QjdKpUV0k3BXYCxyROokTSUVhY49rvSFv3LYEaDDwEBFCKpch7QK+Nz3M3U4VRIeM+pxPbLq+jYY
+fuzU7oSl6DSBW0UOntKduidbS7KBC99RHFBhKBx3R/yCzJrWkqaezAdsuP0w58SpzXkT/EkVE8r
g45KUmsmwU5zLt16Yg9lF1BEMJDy6/RB80UnzbKP8DTFtgytYCDNTePg6fDsWJqe0tYdelAFm4MU
xhiuesJC4V0jP0Rzv/7aj3uzBVUEV++6ecw20XonDo50K/b0gFevmESpgNMDDKkdi7VQK6RjwW/l
V74S


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+TWlsasO4ZGVrbGFyYXRpb25lbiwgc2FtbGV0IGRva3VtZW50LnBkZjogYWQ0YjJhNzNmODc1YjQyYTQ2MTNhOTE1ZjZiY2Q2ZWJhNTI5MDE1MmFkMTdiYmZiOTE2OGEzMjE3ZThmOTQxYjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2ZjNDVmY2YtOTQ1My00NGI5LThhODktOTkwYjU0ZjcwMGI5PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken jXjg1odhD9xGFtB7NAIs+IOblFr6ogQAbEQ/0Q+DcBc=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMi4wLjUwMDUuNjMgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvMTAyLjAuMTI0NS4zMw==
  challenge bc41db7e-3095-4fd6-a482-a566fee09740
  TimeStamp MjAyMi0wNi0wOCAwNjoxOTo0OSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2
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