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Indledning 
Elhandelsvirksomheder (elhandlere) skal ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen 
(BEK nr. 1322 af 30/11/2010) meddele eldeklarationer for deres levering af 
elektricitet til forbrugerne i det forgangne kalenderår.  
 
En eldeklaration (elmærkning) angiver brændselsfordelingen samt de tilhø-
rende miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh af den pågældende elleverance. 
Oplysningerne formidles i et standardiseret grafisk format (standardskema), 
der er udviklet af Energinet.dk. 
 
Ved mærkning af elleverancer til slutkunder skal elhandlere enten anvende en 
generel deklaration eller en individuel deklaration. Elhandlere skal anvende 
en individuel deklaration for elleverancer, hvortil der er indgået en speciel leve-
ringsaftale1. For øvrige - i det følgende benævnt almindelige - elleverancer skal 
elhandlere anvende den generelle deklaration, som specifikt er udarbejdet til 
formålet af Energinet.dk. 
 

Generel deklaration 

Energinet.dk offentliggør senest den 1. juni hvert år en generel deklaration. 
Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark inklusi-
ve nettab og er korrigeret for udveksling af el med nabolandene samt elleve-
rancer ifølge specielle leveringsaftaler. Nærmere retningslinjer for udarbejdel-
sen af den generelle deklaration kan findes på www.energinet.dk/eldeklaration.  
 
Individuel deklaration 

Elhandlere, der markedsfører elleverancer ifølge specielle leveringsaftaler, skal 
lave individuelle deklarationer herfor i henhold til retningslinjerne i dette notat. 
Retningslinjerne gælder for elmærkning i Danmark, uanset om oprindelsesga-
rantien eller anden fyldestgørende dokumentation af brændselsanvendelsen er 
baseret på produktion i Danmark eller et andet land.  
 
Elmærkningen viser kun, at der er balance mellem salg og produktion af en 
speciel leveringsaftale. Hvorvidt elkundens køb af en speciel leveringsaftale 
giver en reel miljøeffekt, herunder medfører øget udbygning af vedvarende 
energi, ligger uden for disse retningslinjer. Her henvises i stedet til Branchede-
klaration af elprodukter med klimavalg på www.elpristavlen.dk.  
 
Forpligtelser ved markedsføring af specielle leveringsaftaler 
En elhandler, der markedsfører elleverancer ifølge specielle leveringsaftaler, er 
ifølge disse retningslinjer forpligtet til at:  
 
- orientere Energinet.dk (registrering og forhåndsopgørelse) 
- dokumentere brændselssammensætning  
- dokumentere elsalg 
- lave individuelle deklarationer 
- sende en årlig redegørelse til Energinet.dk 
- formidle eldeklarationer over for elkunder.  
 
 

1   Speciel leveringsaftale: En aftale om levering til forbrug af elektricitet, der har en  
  brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leve-

ringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem.  
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Afgivelse af fuldmagt 

En elhandler kan efter almindelige fuldmagtsregler lade en anden varetage for-
pligtelserne ved markedsføring af specielle leveringsaftaler i Danmark. Fuld-
mægtigen handler på vegne af elhandleren, som har forpligtelserne ved mar-
kedsføringen. Som legitimation for fuldmagtsforholdet kræves underskrivelse af 
en fuldmagt, jævnfør afsnit 1.  
 
Elhandleren kan således bemyndige en anden til at indsende forhåndsopgørelse, 
dokumentere elsalg, lave individuelle deklarationer og indsende en årlig redegø-
relse. Af praktiske årsager kan de nævnte opgaver kun bemyndiges til én og 
samme aktør (samme fuldmægtig). 
 

Elhandleren har derudover mulighed for at lade en anden dokumentere brænd-
selssammensætningen af en speciel leveringsaftale på sine vegne. I dette til-
fælde er det ikke nødvendigt at afgive en fuldmagt. 
 

Dokumentation af en speciel leveringsaftale uden om elhandleren 

Retningslinjerne omhandler det typiske tilfælde, hvor en elhandler markedsfører 
en speciel leveringsaftale som et supplement til salget af fysisk el overfor sine 
elkunder. En kontohaver i det danske certifikatregister har derudover mulighed 
for at dokumentere de miljømæssige egenskaber ved et elprodukt direkte over 
for en dansk slutkunde, dvs. uden om elhandleren, der sælger den fysiske el. I 
dette tilfælde er det tilstrækkeligt, at kontohaveren annullerer et passende an-
tal oprindelsesgarantier i det danske certifikatregister til at dokumentere slut-
kundens elforbrug.  
 

Forløb med at lave individuelle deklarationer 
Nedenfor er vist et forløb for en elhandler, der skal lave individuelle deklaratio-
ner for sit salg af el ifølge specielle leveringsaftaler i det foregående kalenderår. 
 
A. Elhandleren (eller dennes fuldmægtig) skal orientere Energinet.dk, som 

beskrevet i afsnit 1. Særligt skal elhandleren senest den 31. marts ind-
sende en forhåndsopgørelse til Energinet.dk, der oplyser om salget af denne 
type elprodukter i det foregående kalenderår.  

 
B. Elhandleren skal skaffe dokumentation for oplysningerne i en individuel 

deklaration. Dette indebærer dokumentation for hhv. brændselsanvendel-
sen (se afsnit 2) og elsalget af en speciel leveringsaftale (se afsnit 3).  

 
C. Elhandleren skal senest den 1. juli lave individuelle deklarationer og offent-

liggøre deklarationerne på sin offentligt tilgængelige hjemmeside. Til dette 
formål publicerer Energinet.dk et Excel-regneark og et standardskema for 
den individuelle deklaration. Ved at indtaste brændselssammensætningen 
for den specielle leveringsaftale i regnearket og efterfølgende overføre re-
sultatet til standardskemaet kan elhandleren relativt simpelt lave sine indi-
viduelle deklarationer. Denne proces er nærmere beskrevet i afsnit 4. 

 
D. Jævnfør afsnit 5 skal elhandleren senest den 1. juli sende en årlig redegø-

relse til Energinet.dk. Som en del af denne redegørelse medsendes doku-
mentation for oplysningerne i elhandlerens individuelle deklarationer.  
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1. Orientering af Energinet.dk 
En elhandler, der har solgt elleverancer ifølge specielle leveringsaftaler, skal 
indsende følgende til Energinet.dk i det efterfølgende år:  
 
- Registrering og afgivelse af fuldmagt (deadline den 31. marts). 
- Forhåndsopgørelse (deadline den 31. marts).  
- Årlig redegørelse (deadline den 1. juli). 
 
Den årlige redegørelse til Energinet.dk er nærmere beskrevet i afsnit 5. De to 
øvrige leverancer fra elhandleren eller dennes fuldmægtig til Energinet.dk er 
beskrevet nedenfor og er nødvendige for, at Energinet.dk effektivt kan opfylde 
sine forpligtelser i forhold til Elmærkningsbekendtgørelsen.  
 
Energinet.dk skal føre tilsyn med rigtigheden af oplysningerne i individuelle 
deklarationer, herunder kontrollere, at dokumentationen er fyldestgørende. 
Derudover skal Energinet.dk korrigere den generelle deklaration for elleveran-
cer ifølge specielle leveringsaftaler, hvilket kræver, at Energinet.dk skal kunne 
opgøre salget af denne type elprodukter i Danmark i starten af april hvert år.  
 
Registrering og afgivelse af fuldmagt 

En elhandler, der har solgt elleverancer ifølge specielle leveringsaftaler, skal 
lade sig registrere ved Energinet.dk. Elhandleren skal oplyse om kontaktoplys-
ninger ved virksomheden og underskrive en eventuel fuldmagt, såfremt elhand-
leren lader en anden optræde på sine vegne. 
 
Registreringen - og sidenhen eventuelle ændringer - skal sendes til Energi-
net.dk senest den 31. marts i det efterfølgende år, hvor deklarationen udarbej-
des. Registreringen sendes til eldeklaration@energinet.dk eller adressen: 
 
Energinet.dk 

Att.: Eldeklaration 
Miljø, Forskning og Udvikling 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
 
Fortrykte dokumenter for registrering og afgivelse af fuldmagt kan findes i bi-
lag 1 og er ligeledes tilgængelige på www.energinet.dk/eldeklaration i Word-
format. 
  
Forhåndsopgørelse til Energinet.dk 

En elhandler eller dennes fuldmægtig skal indsende en forhåndsopgørelse til 
Energinet.dk senest den 31. marts hvert år. Forhåndsopgørelsen indeholder 
oplysninger om elhandlerens samlede salg af specielle leveringsaftaler i det 
foregående kalenderår fordelt på energikilder og dokumentationsform. 
 
Et fortrykt skema til forhåndsopgørelsen er tilgængeligt på 
www.energinet.dk/eldeklaration i Excel-format. 
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2. Dokumentation af brændselssammensætning 
Ved dokumentation af brændselssammensætningen af en speciel leveringsaftale 
skelner retningslinjerne mellem følgende kategorier: 
 
- Elektricitet, som er dokumenteret ved hjælp af oprindelsesgarantier.  
- Elektricitet, som er dokumenteret på anden fyldestgørende måde.  
 
En forholdsmæssig andel af deklarationen kan derudover udgøres af den gene-
relle deklaration. Ved denne andel stilles ikke yderligere krav til dokumentation 
af brændselsanvendelsen. 

 
2.1 Oprindelsesgarantier som dokumentation  
Dokumentation ved hjælp af oprindelsesgarantier er beskrevet i det følgende. 
Mere detaljeret information om den praktiske håndtering af oprindelsesgarantier 
kan findes på www.energinet.dk/oprindelsesgarantier-ve. 
 
2.1.1 Generelt om oprindelsesgarantier 

Oprindelsesgarantier er, som navnet antyder, et bevis for den anvendte metode 
til produktion af el. Oprindelsesgarantien udstedes som et certifikat, der i Dan-
mark bliver udstedt af Energinet.dk. Energinet.dk udsteder oprindelsesgarantier 
for VE-elektricitet og elektricitet fra højeffektiv kraftvarme. 
 

2.1.1.1 Oprindelsesgarantier for VE-elektricitet 

Oprindelsesgarantier for VE udstedes ifølge bekendtgørelse om oprindelsesga-
ranti for VE-elektricitet (BEK nr. 1323 af 30/11/2010) i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendel-
sen af energi fra vedvarende energikilder.  
 
Der er mulighed for at få udstedt oprindelsesgarantier for elproduktion fremstil-
let ved vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydroter-
misk energi og havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spilde-
vandsanlæg eller biogas. Ved biomasse forstås den bionedbrydelige del af pro-
dukter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder 
vegetabilske og animalske stoffer, skovbrug og tilknyttede industrier, herunder 
fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommu-
nalt affald. 
 

2.1.1.2 Oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraft-

varmeproduktion 

Oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion udste-
des i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 
2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grund-
lag af en efterspørgsel efter kraftvarme på det indre energimarked og om æn-
dring af direktiv 92/42/EØF samt bekendtgørelse nr. 146 af 16. februar 2007 
om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.  
 
Kraftvarmeproduktion defineres som udgangspunkt som højeffektiv, hvis pro-
duktionen fra kraftvarmeenheden fører til primærenergibesparelser på minimum 
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10 % i forhold til referenceværdien for separat produktion af el og varme. Kra-
vene er nærmere specificeret i bekendtgørelsens bilag.   
 
Hvis den højeffektive kraftvarmeproduktion er fremstillet i en kraftvarmeenhed, 
som samtidigt opfylder betingelserne for udstedelse af oprindelsesgaranti for 
VE-elektricitet, udstedes der efter elproducentens valg en oprindelsesgaranti 
efter én af de to ordninger.  
 

2.1.1.3 Typer af oprindelsesgarantier 

I forhold til elmærkning i Danmark differentierer retningslinjerne mellem to 
typer oprindelsesgarantier: 
 
- elektroniske oprindelsesgarantier udstedt efter EECS-standarden 
- oprindelsesgarantier, der ikke er omfattet af EECS-standarden. 
 

Elektronisk form efter EECS-standarden 

EECS-standarden er en frivillig europæisk standard, som foreskriver, hvordan 
oprindelsesgarantier udstedes, omsættes og bruges. Desuden forpligter alle 
brugere af EECS sig kontraktligt til at afstå fra gentagende anvendelse af oprin-
delsesgarantier (double counting).  
 
Elproducenter, der ønsker at få udstedt elektroniske oprindelsesgarantier, skal 
have en konto (depot) i det danske register cmo.grexel.com. Energinet.dk ud-
steder oprindelsesgarantierne til producentens konto i registeret. Elhandlere, 
der ønsker at handle med elektroniske oprindelsesgarantier, kan også få opret-
tet en konto i cmo.grexel.com, men det er intet krav. 
 
cmo.grexel.com kan kommunikere med andre registre i Europa, der opereres 
efter EECS-standarden, enten direkte eller gennem en fælles "hub" (et elektro-
nisk "midtpunkt", der letter kommunikation mellem alle de registre, der delta-
ger). Det er derfor muligt at overføre elektroniske oprindelsesgarantier mellem 
registre (import/eksport) men også mellem konti i samme register (transfer). 
 

Oprindelsesgarantier, der ikke er omfattet af EECS-standarden 

I Danmark er det kun muligt at få udstedt elektroniske oprindelsesgarantier for 
VE-elektricitet efter EECS-standarden. I Danmark er det dog stadigvæk muligt 
at få udstedt oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarme i 
fysisk verificerbar form. Derudover bliver der udstedt oprindelsesgarantier, der 
ikke er omfattet af EECS-standarden i andre EU-lande, der som udgangspunkt 
også skal kunne anvendes som dokumentation i Danmark. 
 
Oprindelsesgarantier, der ikke er omfattet af EECS-standarden, er bl.a. kende-
tegnet ved ikke teknisk at kunne overføres elektronisk til det danske register 
eller andre registre, der opereres efter EECS-standarden. Denne type oprindel-
sesgarantier omfatter: 
 
- Elektroniske oprindelsesgarantier, der ikke benytter EECS-standarden 
- Oprindelsesgarantier i fysisk verificerbar form. 
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2.1.2 Retningslinjer for brug af oprindelsesgarantier  

En elhandler, der ønsker at dokumentere de miljømæssige egenskaber ved et 
elprodukt med oprindelsesgarantier, skal bruge (annullere) de pågældende op-
rindelsesgarantier. Det er en proces ejeren af oprindelsesgarantien selv initie-
rer, og den medfører, at oprindelsesgarantien ikke længere kan omsættes, idet 
den er brugt som dokumentation for et forbrug af en nærmere specificeret 
mængde el.  
 
Systemet, der håndterer oprindelsesgarantierne, vil danne et dokument "Can-
cellation statement", som indeholder en tekst ejeren selv vælger. Teksten skal 
beskrive hvilken elleverance oprindelsesgarantien skal dokumentere (kunde, år 
og land). Nærmere krav til indholdet i en cancellation statement er beskrevet i 
afsnit 2.1.3. 
 

2.1.2.1 Brug af oprindelsesgarantier for VE-elektricitet 

Følgende retningslinjer gælder ved brug af oprindelsesgarantier for VE-
elektricitet til dokumentation af en speciel leveringsaftale i Danmark: 
  
A. Dokumentationen af brændselssammensætningen af en speciel leveringsaf-

tale udarbejdes hvert år på baggrund af elsalget til slutkunder i det foregå-
ende kalenderår. Det samlede antal annullerede oprindelsesgarantier skal 
således stemme overens med den mængde strøm, der er solgt til slutkun-
der i det foregående kalenderår (rundet op til hele MWh). Ved specielle le-
veringsaftaler baseret på flere elproduktionstyper skal virksomheden sær-
skilt for de enkelte brændselskategorier annullere et passende antal oprin-
delsesgarantier.  

 
B. Annulleringen af oprindelsesgarantier til dokumentation af en speciel leve-

ringsaftale for et givent kalenderår skal foretages senest den 31. marts i 
det efterfølgende år, hvor deklarationen udarbejdes.  

 
C. Enhver brug af en oprindelsesgaranti for VE skal ske senest 12 måneder 

efter slutningen af den kalendermåned, hvori elproduktionen har fundet 
sted. En virksomhed, der ønsker at bruge en oprindelsesgaranti for VE til 
dokumentation, skal således annullere oprindelsesgarantien, inden dens 12 
måneders gyldighedsperiode udløber.  

 
D. For oprindelsesgarantier for VE, der er udstedt for produktion i år x, gælder 

desuden følgende retningslinjer for brug af oprindelsesgarantierne til el-
mærkning i Danmark: Oprindelsesgarantierne kan ikke anvendes til at do-
kumentere elsalg i kalenderåret x-1. Indtil den 31. marts år x+1, kan op-
rindelsesgarantierne kun anvendes til at dokumentere elsalg i kalenderåret 
x. 

 
Energinet.dk sletter udstedte oprindelsesgarantier for VE, som er på en konto i 
det danske register, og som ikke er brugt inden for gyldighedsperioden på 12 
måneder nævnt under C. Disse oprindelsesgarantier registreres som udløbet 
(expired). Oprindelsesgarantier, der er udløbet, vil blive indregnet i den gene-
relle deklaration. Dette gælder både danske og udenlandske oprindelsesgaranti-
er, der står på en konto i det danske register. Den generelle deklaration for 
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eksempelvis kalenderåret 2010 vil på denne baggrund omfatte udløbne oprin-
delsesgarantier udstedt for produktion i månederne april 2009 til marts 2010.  
Den tidsmæssige begrænsning ved brug af oprindelsesgarantier til elmærkning i 
Danmark er skitseret i den følgende figur: 
 

Udstedelse af oprindelsesgarantier (OG)

Kalenderår x År x+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Produktionsperiode

Periode hvor OG kan annulleres
til el-salg i kalenderår x

Forældelse af OG for VE efter 12 måneders gyldighed (ENDK registrerer OG
som udløbet og produktionen indregnes i den generelle deklaration for år x)

Deadline for annullering af OG til el-salg i Danmark i kalenderår x

10 11 12

År x-1

Periode hvor OG kan annulleres til 
el-salg i kalenderår x+1

Forældelse af OG for VE efter 12 måneders gyldighed (ENDK registrerer OG
som udløbet og produktionen indregnes i den generelle deklaration for år x+1)

Udstedelse af oprindelsesgarantier (OG)

Kalenderår x År x+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Produktionsperiode

Periode hvor OG kan annulleres
til el-salg i kalenderår x

Forældelse af OG for VE efter 12 måneders gyldighed (ENDK registrerer OG
som udløbet og produktionen indregnes i den generelle deklaration for år x)

Deadline for annullering af OG til el-salg i Danmark i kalenderår x

10 11 12

År x-1

Periode hvor OG kan annulleres til 
el-salg i kalenderår x+1

Forældelse af OG for VE efter 12 måneders gyldighed (ENDK registrerer OG
som udløbet og produktionen indregnes i den generelle deklaration for år x+1)

 
 
I forhold til annullering af oprindelsesgarantier til elmærkning i Danmark kan de 
tidsmæssige begrænsninger opsummeres således: 
 
- Oprindelsesgarantier for VE-elektricitet udstedt for produktion i år x for må-

nederne januar-marts kan kun anvendes til at dokumentere elsalg i år x. Op-
rindelsesgarantierne skal annulleres inden deres 12 måneders gyldighedspe-
riode udløber.  

- Oprindelsesgarantier for VE-elektricitet udstedt for produktion i år x for må-
nederne april-december kan enten anvendes til at dokumentere elsalg i år x 
eller år x+1. Hvis oprindelsesgarantierne skal anvendes til at dokumentere 
elsalg i år x, skal annulleringen ske senest den 31. marts i år x+1. Hvis op-
rindelsesgarantierne skal anvendes til at dokumentere elsalg i år x+1, kan 
annulleringen foretages fra den 1. april år x+1 og indtil deres 12 måneders 
gyldighedsperiode udløber. 

 

2.1.2.2 Brug af oprindelsesgarantier for højeffektiv kraftvarme  

For oprindelsesgarantier for højeffektiv kraftvarme gælder ligeledes retningslin-
jerne nævnt under punkt A og B i afsnit 2.1.2.1. Oprindelsesgarantier for hø-
jeffektiv kraftvarme har dog ikke en begrænset gyldighedsperiode, som tilfæl-
det er for oprindelsesgarantier for VE. Denne type oprindelsesgarantier vil der-
for ikke blive registreret som udløbet.  
  
For oprindelsesgarantier for højeffektiv kraftvarme, der er udstedt for produkti-
on i kalenderåret x, gælder desuden følgende retningslinjer for brug af oprindel-
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sesgarantier til elmærkning i Danmark: Oprindelsesgarantier kan kun anvendes 
til at dokumentere elsalg i kalenderåret x. Oprindelsesgarantier, som ikke er 
brugt eller eksporteret (overført til et certifikatregister i et andet land) inden 
den 31. marts år x+1, vil af Energinet.dk blive indregnet i den generelle dekla-
ration for år x. 
 
2.1.3 Retningslinjer afhængigt af typen af oprindelsesgaranti 

Retningslinjerne for annullering af oprindelsesgarantier til elmærkning i Dan-
mark afhænger derudover af, om der anvendes elektroniske oprindelsesgaranti-
er udstedt efter EECS-standarden eller oprindelsesgarantier, der ikke er omfat-
tet af EECS-Standarden.  
 

2.1.3.1 Elektronisk form efter EECS-standarden 

Annullering af oprindelsesgarantier efter EECS-standarden til elmærkning i 
Danmark skal ske på en konto i det danske register cmo.grexel.com, hvor 
Energinet.dk har direkte adgang til at kontrollere informationen.  
 
Det er dog ikke et krav, at en elhandler skal have en konto i det danske certifi-
katregister. Hvis en elhandler ønsker at dokumentere sit elsalg med oprindel-
sesgarantier efter EECS-standarden uden selv at have en konto i det danske 
certifikatregister, kan elhandleren anmode en kontohaver i cmo.grexel.com om 
at annullere oprindelsesgarantierne.  
 

Cancellation statement (annulleringsmeddelelse) 
Annulleringsmeddelelsen skal som minimum henvise til den elhandler (eller 
dennes fuldmægtig), der skal anvende oprindelsesgarantierne til at dokumente-
re sit elsalg og til det kalenderår, hvor elsalget har fundet sted (forbrugsår). 
Meddelelsen kan valgfrit skrives på dansk eller engelsk.  
 
Eksempel: Salg af el fra Elhandler X i år x  
 

2.1.3.2 Oprindelsesgarantier, der ikke er omfattet EECS-standarden 

Oprindelsesgarantier, som opfylder VE-direktivet, kan som udgangspunkt an-
vendes i Danmark. I medfør af bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-
elektricitet kan Energinet.dk afslå at anerkende en oprindelsesgaranti som do-
kumentation, hvis der er tvivl om dens nøjagtighed, pålidelighed eller korrekt-
hed. Hvor elektroniske oprindelsesgarantier efter EECS standarden altid vil kun-
ne bruges som dokumentation i Danmark, kræver brugen af oprindelsesgaranti-
er, der ikke er omfattet EECS-standarden, derimod en vurdering fra Energi-
net.dk.  
 
Elhandlere kan løbende bede Energinet.dk om at tage stilling til, om en oprin-
delsesgaranti er brugbar som dokumentation i Danmark. En oprindelsesgaranti 
skal senest være anerkendt den 31. marts, hvis den skal kunne bruges til at 
dokumentere salget af en speciel leveringsaftale i det foregående kalenderår. 
 
Elektroniske oprindelsesgarantier inden for denne kategori kan ikke overføres til 
det danske certifikatregister, og det er derfor nødvendigt, at sælger annullerer 
oprindelsesgarantierne i sælgers register. Energinet.dk kan efterfølgende bede 
det pågældende register om at kontrollere informationen.  
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Cancellation statement (annulleringsmeddelelse) 
Annulleringsmeddelelsen skal henvise til den elhandler (eller dennes fuldmæg-
tig), der skal anvende oprindelsesgarantierne til at dokumentere sit elsalg og til 
det kalenderår, hvor elsalget har fundet sted (forbrugsår). Særligt skal annulle-
ringsmeddelelsen i dette tilfælde også henvise til det land, hvor elsalget har 
foregået. Meddelelsen kan valgfrit skrives på dansk eller engelsk.  
 
Eksempel: Salg af el fra Elhandler X i Danmark i år x  
 

2.2 Anden fyldestgørende dokumentation 
Ved elektricitet, som ikke er omfattet af VE-direktivets regler om udstedelse af 
oprindelsesgarantier, skal elhandleren dokumentere brændselssammensætnin-
gen ved kontrakter for virksomhedens køb af den pågældende mængde elektri-
citet eller på anden fyldestgørende måde, fx i form af andre typer certifikater.  
Brug af denne type dokumentation til elmærkning i Danmark kræver en god-
kendelse af Energinet.dk.  
 
Særligt skal der ved denne type dokumentation være balance mellem salg og 
produktion af en speciel leveringsaftale inden for et kalenderår. Det vil sige, at 
dokumentation baseret på produktion i kalenderåret x kun kan bruges til at 
dokumentere elsalg i kalenderåret x.  
 
Elhandlere kan løbende bede Energinet.dk om at tage stilling til, om en anden 
type dokumentation er brugbar som dokumentation af en speciel leveringsaftale 
i Danmark. Dokumentationen skal senest være godkendt den 31. marts, hvis 
den skal kunne bruges til at dokumentere salget af en speciel leveringsaftale i 
det foregående kalenderår. 
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3. Dokumentation for elsalg 
En elhandler eller dennes fuldmægtig skal hvert år indsende en opgørelse over 
deres salg af specielle leveringsaftaler til danske elkunder i det foregående ka-
lenderår til Energinet.dk, jævnfør afsnit 5. Afhængig af det samlede salg af 
specielle leveringsaftaler stilles yderligere krav til dokumentation: 
 
- Så længe det samlede salg af specielle leveringsaftaler i løbet af kalender-

året er under 10.000 MWh, er det tilstrækkeligt at afgive en tro og love er-
klæring, som indgår som en del af årsopgørelsen  

- Ved elsalg på 10.000 MWh eller derover kræves en revisorerklæring efter 
instruksen beskrevet i bilag 2. 

 
Salget af en speciel leveringsaftale skal opgøres eksklusiv nettab svarende til 
slutforbruget af el. Princippet for at opgøre det samlede salg af specielle leve-
ringsaftaler er uddybet i nedenstående afsnit. 
 
Fortrykte formater af årsopgørelse og revisorerklæring er angivet i bilag 2 og 
findes sammen med revisionsinstruksen på www.energinet.dk/eldeklaration i 
Word-format.  
 
3.1 Opgørelse af en virksomheds samlede elsalg  
Ved opgørelsen af en virksomheds samlede salg af specielle leveringsaftaler i et 
kalenderår differentieres mellem 2 tilfælde: 
 
1. En elhandler, som skal dokumentere sit eget salg af specielle leveringsafta-

ler 
2. En virksomhed, som skal dokumentere et salg af specielle leveringsaftaler 

på vegne af andre elhandlere. 
 

3.1.1 Elhandler - dokumentation af eget elsalg 

Denne situation omhandler det generelle tilfælde, hvor en elhandler skal anven-
de en individuel deklaration overfor elkunder, hvortil elhandleren både har solgt 
fysisk el og en speciel leveringsaftale.  
 
Elhandleren skal her dokumentere det samlede salg af specielle leveringsaftaler 
til danske elkunder i det kalenderår, som de individuelle deklarationer omhand-
ler. Elhandleren skal særskilt redegøre for salget af alle sine forskellige katego-
rier af specielle leveringsaftaler. 
 
3.1.2 Virksomhed - dokumentation på vegne af andre elhandlere 

Denne situation omhandler en virksomhed, som er bemyndiget til at dokumen-
tere elsalg for en eller flere elhandlere, som er forpligtet til at anvende individu-
elle deklarationer. Virksomheden kan samtidigt være forpligtet til at anvende 
individuelle deklarationer for sit eget elsalg.  
 

Virksomheden skal her dokumentere det samlede salg af specielle leveringsafta-
ler til danske elkunder i det kalenderår, som de individuelle deklarationer om-
handler. Det omfatter både elsalget fra de enkelte elhandlere og et eventuelt 
eget salg. Virksomheden skal særskilt redegøre for salget af alle kategorier af 
specielle leveringsaftaler fordelt på de enkelte elhandlere. 
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4. Udarbejdelse af individuelle deklarationer 
En elhandler eller dennes fuldmægtig skal lave individuelle deklarationer for alle 
deres kategorier af elektricitet, som adskiller sig fra almindelige leveringer af 
elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem.  
 
Udarbejdelsen af en individuel deklaration omfatter beregning af miljøpåvirk-
ningen ved elfremstillingen af den specielle leveringsaftale samt udfyldelsen af 
standardskemaet for den individuelle deklaration.  
 
Til beregningen af miljøpåvirkningen stiller Energinet.dk et særligt regneark til 
rådighed for elhandlerne. Regnearket og standardskemaet for den individuelle 
deklaration er tilgængelige på www.energinet.dk/eldeklaration. Energinet.dk 
opdaterer regnearket og standardskemaet hvert år i forlængelse af publikatio-
nen af den generelle deklaration, det vil sige i starten af juni.  
 
Elhandlere kan løbende lave individuelle deklarationer for deres elprodukter.   
Elhandlere skal dog senest den 1. juli hvert år ajourføre sine individuelle dekla-
rationer på baggrund af elsalget ifølge specielle leveringsaftaler i det foregåen-
de kalenderår. Til dette formål skal elhandlere anvende de nyest tilgængelige 
udgaver af regnearket og standardskemaet fra Energinet.dk's hjemmeside. Ved 
indsendelsen af den årlige redegørelse til Energinet.dk skal elhandleren eller 
dennes fuldmægtig ligeledes anvende de nyest tilgængelige udgaver af regne-
arket og standardskemaet. 
 
Regneark til beregning af miljøpåvirkninger 

Regnearket er opbygget således, at der ved indtastning af brændselssammen-
sætningen for den specielle leveringsaftale automatisk foretages en beregning 
af den tilhørende miljøpåvirkning, og resultatet vil direkte kunne aflæses på en 
foreløbig udgave af deklarationen. Efterfølgende kan værdierne kopieres til 
standardskemaet for den individuelle deklaration.  
 
Beregningen af miljøpåvirkningerne foretages ved hjælp af brændselsspecifikke 
emissions- og restproduktfaktorer. Disse faktorer udarbejdes på baggrund af 
miljø- og elproduktionsdata, der indsamles i forbindelse med Energinet.dk`s 
årlige miljørapport.  
 

En nærmere vejledning til beregning af miljøpåvirkningerne er tilgængelig i 
regnearket.  
 

Standardskema 

Standardskemaet for den individuelle deklaration angiver brændselsfordelingen 
samt emissioner og restprodukter ved forbrug af 1 kWh af den pågældende 
elleverance. Den generelle deklaration er angivet til sammenligning. 
 

Standardskemaet er designet ud fra det hensyn, at elhandleren kan tilføje eget 
navn, adresse, telefon, hjemmeside og logo. Derudover gives mulighed for at 
angive et særligt produktnavn. 
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5. Redegørelse til Energinet.dk 
Senest den 1. juli skal elhandleren eller dennes fuldmægtig sende en redegørel-
se til Energinet.dk, hvor det nærmere er beskrevet, hvordan de individuelle 
deklarationer for elsalget i det foregående kalenderår er udarbejdet.  
 
Kravet til indholdet i redegørelsen varierer afhængigt af virksomhedens samlede 
salg af specielle leveringsaftaler i det år, som deklarationen omhandler (jævnfør 
afsnit 3.1):    
 
Indhold i redegørelsen ved et samlet elsalg under 10.000 MWh: 
- Individuelle deklarationer for alle kategorier af specielle leveringsaftaler 
- Årsopgørelse for elsalg (tro og love erklæring). 
 
Indhold i redegørelsen ved et samlet elsalg på 10.000 MWh eller derover: 
- Udfyldte regneark til beregning af miljøpåvirkninger 
- Individuelle deklarationer for alle kategorier af specielle leveringsaftaler  
- Årsopgørelse for elsalg  
- Revisors erklæring for elsalg. 
 
Energinet.dk fører tilsyn med, at de individuelle deklarationer er udarbejdet 
korrekt samt, at dokumentationen er fyldestgørende.   
 

Redegørelsen sendes til: 

 

Mail: eldeklaration@energinet.dk 
 
Eller til adressen: 
 
Energinet.dk 

Att.: Eldeklaration 
Miljø, Forskning og Udvikling 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
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Bilag 1 - Registrering og afgivelse af fuldmagt 
 

Registrering 
En elhandler, der markedsfører elleverancer ifølge specielle leveringsaftaler i 
Danmark skal registreres ved Energinet.dk. Dette omfatter udfyldelsen af ne-
denstående kontaktoplysninger og underskrivelsen af en eventuel fuldmagt, 
såfremt elhandleren lader en anden varetage forpligtelser ifølge retningslinjer 
for udarbejdelsen af individuelle deklarationer. 
 

Elhandelsvirksomhed: 
Virksomhedens navn: 

Virksomhedens CVR-nr.: 

Virksomhedens adresse: 

 
Virksomheden anmoder om (sæt kryds): 

� Registrering som sælger af specielle leveringsaftaler i Danmark 

� Ændring af kontaktoplysninger til de nedenfor nævnte 

 
Kontaktoplysninger: 
Hovedkontaktperson 
   Navn 

 

   E-mail Navn 

   Telefon E-mail 

 
 
Eventuelt autoriseret  
personale  

Telefon 

 Navn og E-mail 

 Navn og E-mail 

 Navn og E-mail 

 
 
Ovenstående virksomhed erklærer sig indforstået med at rette sig efter El-
mærkningsbekendtgørelsen herunder nærmere regler og retningslinjer, som 
udstedes i medfør heraf. 
 
 
Sted, dato for underskrift: 
 
 
_______________________________________________________________ 
Tegningsberettiget persons underskrift og evt. stempel  
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Fuldmagt 
Til brug for overholdelsen af forpligtelser ved dokumentation af specielle leve-
ringsaftaler i henhold til Elmærkningsbekendtgørelsen. 
 
Elhandelsvirksomhed: [Navn] 
  [CVR nr.] 
  [Adresse] 

[Postnr og By] 
 
 
Fuldmægtig:   [Fuldmægtig] 

[CVR nr.] 
[Adresse] 
[Postnr og By] 

 
Undertegnede [Elhandelsvirksomhed] bemyndiger med min underskrift på dette 
dokument [fuldmægtig] til på mine vegne at varetage følgende forpligtelser i 
forhold til dokumentation af elsalg ifølge specielle leveringsaftaler: 
 
- sende forhåndsopgørelse til Energinet.dk 
- dokumentere elsalg 
- lave individuelle deklarationer 
- sende årlig redegørelse til Energinet.dk. 
 
 
Sted: 
 

________________  Sted: ________________ 

Dato: ________________  Dato: ________________ 
   

______________________ 
Elhandelsvirksomhed 
[Navn] 

 ______________________ 
Fuldmægtig 
[Navn] 
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Bilag 2 - Dokumentation for elsalg ifølge specielle le-

veringsaftaler 
 

Årsopgørelse til Energinet.dk for elsalg ifølge specielle leve-

ringsaftaler  
 
Elhandlere, der skal udarbejde individuelle deklarationer iht. Elmærkningsbe-
kendtgørelsen (BEK nr. 1322 af 30/11/2010), skal senest den 1. juli indsende 
en årsopgørelse over deres salg af individuelle produkter i det foregående ka-
lenderår.  
 
Årsopgørelsen sendes som en del af en samlet redegørelse til Energinet.dk for 
dokumentation af oplysningerne i individuelle deklarationer. 
 
Indberettende virksomhed: 
Virksomhedens navn: 

Virksomhedens CVR-nr.: 

Virksomhedens adresse: 

 
Oplysninger om elsalg ifølge specielle leveringsaftaler over for slutkunder:  

Kategori af speciel leveringsaftale 
(noter brændselsfordeling i %) 

Elhandelsvirksomhed Elsalg (MWh) 

   
  

   
  

   
  

Samlet elsalg:   
NB! Indsæt eventuelt flere rækker i tabellen, hvis det er nødvendigt. 

 
Undertegnede giver herved en erklæring på tro og love om, at ovenstående 
årsopgørelse er korrekt. 
 
 
Sted, dato for underskrift: 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Tegningsberettiget persons underskrift og evt. stempel  
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Revisionsinstruks til dokumentation af elsalg ifølge specielle le-

veringsaftaler 
 
Revisionsinstruksen er udstedt af Energinet.dk som led i bekendtgørelse om 
deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen, BEK nr. 
1322 af 30/11/2010). De nærmere retningslinjer for udarbejdelsen af individu-
elle deklarationer kan findes på www.energinet.dk/eldeklaration. 
 
Revisionsinstruksen vedrører revisors afgivelse af revisorerklæring til Energi-
net.dk vedrørende dokumentation af oplysningerne i elhandleres individuelle 
deklarationer. Erklæringen anvendes alene til at støtte Energinet.dk i at kontrol-
lere rigtigheden af oplysningerne i elhandelsvirksomhedens individuelle deklara-
tioner.  
 
§ 1. Revisionsinstruksen omfatter revision af elhandelsvirksomheders årlige 
salg af specielle leveringsaftaler over for slutkunder, der udgør 10.000 MWh og 
derover.  
 Stk. 2. Har en elhandelsvirksomhed solgt mindre end 10.000 MWh kræves der 
ikke revisorpåtegning. I dette tilfælde vil det være tilstrækkeligt for elhan-
delsvirksomheden at afgive en tro og love erklæring. 
 
§ 2.  Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af 
Kommunernes Revision, af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune 
eller andre kommunale revisionsorganer. 
 Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i kalenderåret skal den tiltrædende revisor rette 
henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til 
fratrædelsen. 
 
§ 3.  Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, 
således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revision af statens regnska-
ber m.v., (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997), og som er nærmere præ-
ciseret i § 6. 
 
§ 4. Revisoren skal påse, at årsopgørelsen for elsalget af specielle leveringsaf-
taler, som elhandelsvirksomheden skal indsende til Energinet.dk senest den 1. 
juli hvert år er korrekt.   
 
§ 5. Virksomheden skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning 
for bedømmelsen af årsopgørelsen. Virksomheden skal give revisor adgang til at 
foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revi-
sor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udfø-
relsen af sit hverv.  
 

§ 6. Revisors erklæring indsendes sammen med elhandelsvirksomhedens rede-
gørelse til Energinet.dk for udarbejdelsen af virksomhedens individuelle dekla-
rationer. 
 

§ 7. Nærværende instruks træder i kraft den 1/6 2011 fra og med udarbejdel-
sen af individuelle deklarationer for kalenderåret 2010. 
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  Bilag til revisionsinstruks af 1/6 2011 

Revisors erklæring 

 
Til Energinet.dk 

 

Vi har efter aftale med: 
 
Virksomhedens navn: 

Virksomhedens CVR-nr.: 

Virksomhedens adresse: 

 

udført revision med henblik på afgivelse af revisors erklæring som angivet i 
”Revisionsinstruks til dokumentation af elsalg ifølge specielle leveringsaftaler” 
af 1/6 2011. 
 
Vor revision er udført i overensstemmelse med revisionsinstruksen. Revisionen 
er udført for at afgive erklæring vedrørende dokumentation af oplysningerne i 
virksomhedens individuelle deklarationer over for Energinet.dk. 
 
Erklæringen vedrører kun de forhold, der er nævnt i revisionsinstruksen og kan 
ikke udstrækkes til at omhandle virksomhedens regnskaber som helhed. 
 
 

Sted, dato for underskrift: 

 

Revisionsfirma: 

 

Revisornavn, titel: 

 

_______________________________________________________________ 

Underskrift og evt. stempel 

  
 
 
 
 


