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Foreløbige nationale deklareringer af 1 kWh el, 2022 
 

BEMÆRK: Til grønne regnskaber anbefales miljødeklarationen. 
I henhold til GHG-protokollen bør den fysiske deklaration ”Location based” komme så tæt på 
de faktisk forhold i elnettet som muligt. Denne nationale deklaration er baseret på den sam-
lede danske elproduktion, -forbrug og -nettoimport, den inkluderer egetforbrug, der ikke leve-
res til nettet, samt afspejler ikke forskellene på Østdanmark og Vestdanmark. Derfor er der til 
CSR formål udgivet nye miljødeklarationer, opdelt på Øst- og Vestdanmark og time for time. 
Læs mere her: https://energinet.dk/energidata/deklarationer-og-csr/ 
 
Den nationale deklaration følger beregningsmetoderne i den gamle miljødeklaration, da den er 
den bedste indikator for den grønne omstilling af det danske elsystem, balancen imellem dansk 
elproduktion og forbrug, og i hvilken grad Danmark teoretisk har været selvforsynende med 
elektricitet i løbet af året time for time, og hvor grøn den elektricitet har været. Den nationale 
deklaration er derfor kort sagt en målestok for hvor langt Danmark er i forhold til den grønne 
omstilling af elsystemet og integration af vedvarende energi. 
 
Året 2022 
2022 var et betydeligt bedre vindår end 2021 med godt 3000 ekstra GWh el produceret fra 
vindmøllerne. Næsten halvdelen af den ekstra produktion er dog eksporteret og har medvirket 
til den grønne omstilling i de omkringliggende lande.  Særligt markant er en næsten fordobling 
af elproduktionen fra solcellerne, og da solcellerne producerer el i dagtimerne, hvor elforbru-
get generelt er højt, kan en større del af produktionen anvendes i Danmark.  Da elforbruget 
samtidigt er faldet i 2022, er den termisk elproduktion lavere i 2022 end i 2021, og derfor er 
udledningen af CO2 per KWh el også lavere sammenlignet med 2021. De høje priser på natur-
gas kan være årsagen til produktionen fra naturgas er faldet relativt mere end f.eks. kulbaseret 
elproduktion og at elproduktion baseret på olie ligefrem er steget, særligt i de omkringliggende 
lande. 
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