
Elleverandør: Jysk Energi A/S
Adresse: Skivevej 120, 7500 Holstebro
Telefon: 96 10 66 77
Hjemmeside: www.jyskenergi.dk  

Individuel deklaration 2019
Deklarationen viser hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger. Til 
sammenligning er angivet den generelle deklaration, der viser den beregnede gennemsnitlige brændselsfordeling og 
miljøpåvirkning ved elforbrug for de danske elforbrugere, der ikke har købt individuelt deklareret elektricitet.

Deklarationen er dokumenteret med oprindelsesgarantier, der viser produktionen af den angivne mængde el svarende til 
dit elforbrug. Der er hermed sikkerhed for, at oprindelsesgarantierne ikke også bliver anvendt til at dokumentere el-salg til 
andre kunder. Eventuelle spørgsmål om deklarationen kan rettes til Energinet.dk.

Energikilder anvendt til elfremstilling
Generel deklaration 2019

Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh

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

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens 
der ved brug af biogas, biomasse, affald og fossile brændsler 
(kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften 
og restprodukter.

Emissioner til luften sker bl.a. som drivhusgasser (kuldioxid, 
metan og lattergas) og som forsurende gasser (svovldioxid og 
kvælstofilter).

Restprodukter kan ofte anvendes, fx afsvovlingsproduktet 
gips til byggematerialer og kulasker til cementindustrien. 
Bioasker bruges  ofte til gødskning.

Beregning af miljøforhold og brændselsfordeling er baseret på retningslinjer fra Energinet.dk. 

Besøg www.energinet.dk og læs mere om forudsætningerne.

Individuel deklaration 2019
Vind
Vand
Sol
Biomasse
Biogas
Affald
Kul
Naturgas
Olie
Atomkraft
Generel

Emissioner til luften
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 0 354
CH4 (Metan - drivhusgas) 1,73 0,36
N2O (Lattergas  - drivhusgas) 0,008 0,004
Drivhusgasser (CO2 ækv.) 46 364
SO2 (Svovldioxid) 0,10 0,03
NOx (Kvælstofi l te) 0,83 0,29
CO (Kul i l te) 1,26 0,10
NMVOC (Uforbrændt kulbrinter) 0,04 0,07
Partikler 0,01 0,01
Restprodukter
Kulflyveaske 0 10,5
Kulslagge 0 2,5
Afsvovlingsprodukter (Gips ) 0 3,8
Slagge (affa lds forbrænding) 0 3,6
RGA (røggasaffa ld) 0 0,6
Bioaske 0 0,1
Radioaktivt affald (mg) 0 0,8

Generel
 2019

g/kWh

g/kWh

Ved forbrug af 1 kWh 
fremkommer
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Individuel deklaration

		Regneark til udarbejdelse af individuelle deklarationer 



		Udarbejdelse af individuel deklaration												Elleverandør: Jysk Energi A/S
Adresse: Skivevej 120, 7500 Holstebro
Telefon: 96 11 10 12
Hjemmeside: jyskenergi.dk										Firma logo



		Angiv ønsket produktnavn

		Produktnavn:  				Individuel deklaration

		NB! Produktnavn og firma logo m.m. udfyldes direkte på standardskemaet												Individuel deklaration





														Deklarationen viser hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger. Til sammenligning er angivet den generelle deklaration, der viser den beregnede gennemsnitlige brændselsfordeling og miljøpåvirkning ved elforbrug for de danske elforbrugere, der ikke har købt individuelt deklareret elektricitet.






		Teksten i deklarationen er baseret på det typiske ilfælde, hvor der er anvendt oprindelsesgarantier til at dokumentere brændselssammensætningen af den individuelle deklaration. Teksten skal derfor tilpasses en smule, hvis der er anvendt en anden dokumentationsform. Kontakt Energinet.dk nærmere herom.

														Deklarationen er dokumenteret med oprindelsesgarantier, der viser produktionen af den angivne mængde el svarende til dit elforbrug. Der er hermed sikkerhed for, at oprindelsesgarantierne ikke også bliver anvendt til at dokumentere el-salg til andre kunder. Eventuelle spørgsmål om deklarationen kan rettes til Energinet.dk.








		Indtastning af brændselssammensætning 												Brændsler anvendt til elfremstilling





		Angiv fordelingen af de brændsler, som er anvendt til elfremstillingen af det individuelle produkt. En forholdsmæssig andel af deklarationen kan derudover udgøres af den generelle deklaration.  												Individuel deklaration								Generel deklaration 2019

																																Generel deklaration 2019

																																Brændselsfordeling		GWh

																																Kul og brunkul		7,867

		Brændselskategori																														Naturgas		8,283

		Kategori		MWh																												Vind, vand og sol		2,030

		Vind		4537																												Affald og biomasse		1,374

		Vand																														Olie		430

		Sol																														Atomkraft		8,982

		Biomasse																														Total		28,966

		Biogas		17813

		Affald (bionedbrydelig)

		Affald (fossil)

		Kul												Miljøforhold for el leveret til forbrug

		Naturgas																														Generel deklaration 2019

		Olie												Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh 

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

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens der ved brug af biogas, biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften og restprodukter.

Emissioner til luften sker bl.a. som drivhusgasser (kuldioxid, metan og lattergas) og som forsurende gasser (svovldioxid og kvælstofilter).

Restprodukter kan ofte anvendes, fx afsvovlingsproduktet gips til byggematerialer og kulasker til cementindustrien. Bioasker bruges ofte til gødskning.
								Ved forbrug af 1 kWh fremkommer		Individuel deklaration		Generel
 2019						Ved forbrug af 1 kWh fremkommer		Deklaration 2019

		Atomkraft																																						Brændselsspecifik deklaration

		Total		22,350																		Emissioner til luften		g/kWh								Emissioner til luften		g/kWh						Emissioner til luften		g/kWh		Affald (CO2-neutralt)		Affald		Biogas		Olie		Biomasse		Kul		Naturgas		Atomkraft

																						CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)		0		354						CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)		354						CO2 (Kuldioxid - drivhusgas)				0		988		0		773		0		811		354

		Generel deklaration																				CH4 (Metan - drivhusgas)		1.73		0.36						CH4 (Metan)		0.36						CH4 (Metan)				0.003		0.003		2.166		0.028		0.021		0.008		1.147

		Kategori		MWh																		N2O (Lattergas - drivhusgas)		0.008		0.004						N2O (Lattergas)		0.004						N2O (Lattergas)				0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		Generel-el																				Drivhusgasser (CO2 ækv.)		46		364						Drivhusgasser (CO2 ækv.)		364						Drivhusgasser (CO2 ækv.)				3		991		57		777		4		814		386

																						SO2 (Svovldioxid)		0.10		0.03						SO2 (Svovldioxid)		0.03						SO2 (Svovldioxid)				0.08		0.08		0.12		0.68		0.05		0.07		0

																						NOx (Kvælstofilte)		0.83		0.29						NOx (Kvælstofilte)		0.29						NOx (Kvælstofilte)				0.62		0.62		1.04		2.01		0.65		0.24		0.56

		El-salg af den specielle leveringsaftale i kalenderåret 2019																				CO (Kulilte)		1.26		0.10						CO (Kulilte)		0.10						CO (Kulilte)				0.04		0.04		1.58		0.22		0.67		0.09		0.17

																						NMVOC (Uforbrændt kulbrinter)		0.04		0.07						NMVOC (Uforbrændte)		0.07						NMVOC (Uforbrændte)				0.01		0.01		0.05		0.04		0.04		0.01		0.22

																						Partikler		0.01		0.01						Partikler		0.01						Partikler				0		0		0.01		0.05		0.07		0.03		0

								MWh														Restprodukter		g/kWh								Restprodukter		g/kWh						Restprodukter		g/kWh

		El-salg til slutkunder 2019:						22,350														Kulflyveaske		0		10.5						Kulflyveaske		10.5						Kulflyveaske														38.4

																						Kulslagge		0		2.5						Kulslagge		2.5						Kulslagge														6.6

																						Afsvovlingsprodukter (Gips)		0		3.8						Afsvovlingsprodukter		3.8						Afsvovlingsprodukter														14

																						Slagge (affaldsforbrænding)		0		3.6						Slagge (affaldsforbrænding)		3.6						Slagge (affaldsforbrænding)				165		164.9

																						RGA (røggasaffald)		0		0.6						RGA (røggasaffald)		0.6						RGA (røggasaffald)				25		25

																						Bioaske		0		0.1						Bioaske		0.1						Bioaske												6.87

																						Radioaktivt affald (mg)		0		0.8						Radioaktivt affald		0.8						Radioaktivt affald																		0.0027

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

																																Individuel deklaration 								Datakilde

																																Brændselsfordeling		MWh						Fra:      Data er baseret på regnearket: Residual mix_DK_2017.xlsx

																																Vind		4537						Data er arkiveret på E\...\Miljørapport 2018\Deklarationer\Eldeklarationer

																																Vand		0.0

																																Sol		0.0

																																Biomasse		0.0						Kontrol - dataoverførsel (brændselsspecifikke deklarationer)

																																Biogas		17813						Total-SUM		Datakilde		3,373.49661

																																Affald		0.0								Regneark		3,385.38870

																																Kul		0.0						OK - CFN 30/5 2018

																																Naturgas		0.0

																																Olie		0.0

																																Atomkraft		0.0

																																Generel		0

																																Total		22350















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kul og brunkul	Naturgas	Vind, vand og sol	Affald og biomasse	Olie	Atomkraft	7867	8283	2030	1374	430	8982	

Kul og brunkul	Naturgas	Vind, vand og sol	Affald og biomasse	Olie	Atomkraft	7867	8283	2030	1374	430	8982	

Kul og brunkul	Naturgas	Vind, vand og sol	Affald og biomasse	Olie	Atomkraft	7867	8283	2030	1374	430	8982	

Kul og brunkul	Naturgas	Vind, vand og sol	Affald og biomasse	Olie	Atomkraft	7867	8283	2030	1374	430	8982	



Vind	Vand	Sol	Biomasse	Biogas	Affald	Kul	Naturgas	Olie	Atomkraft	Generel	4537	0	0	0	17813	0	0	0	0	0	0	

Vind	Vand	Sol	Biomasse	Biogas	Affald	Kul	Naturgas	Olie	Atomkraft	Generel	



9%


1%




Vejledning

		Vejledning til udarbejdelsen af en individuel deklaration																				Senest opdateret den 15. juni 2020



		En elhandler skal lave individuelle deklarationer for alle sine kategorier af elektricitet, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem.

		Udarbejdelsen af en individuel deklaration omfatter beregning af miljøpåvirkningen ved elfremstillingen af den specielle leveringsaftale samt udfyldelsen af standardskemaet for den individuelle deklaration.



		Til beregningen af miljøpåvirkningen stiller Energinet.dk et 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 publikationen af den generelle deklaration, det vil sige i starten af juni. 



		Sådan laver du individuelle deklarationer

		Det pågældende regneark benyttes til at udarbejde en foreløbig udgave af den individuelle deklaration.  

		Efter indtastning af brændselssammensætningen for det individuelle produkt beregnes den tilhørende 

		miljøpåvirkning. Resultatet kan ses på en kopi af skandardskemaet for den individuelle deklaration.

		Efterfølgende kan værdierne overføres til standardskemaet for den individuelle deklaration.



		Udfyldning af regneark 

		Brændselsfordelingen indtastes i MWh. Ved flere brændselskategorier opsplittes elproduktet forholdsmæssigt 

		således, at summen af brændslerne svarer til elsalget af produktet over for slutkunder (rundet op til hele MWh) 



		Udfyldning af standardskema 

		Cirkeldiagrammet med brændselsfordelingen og tabellen med miljøpåvirkninger kan efterfølgende 

		kopieres til standardskemaet for den individuelle deklaration, der er tilgængelig på www.energinet.dk

		NB! Udføres nemmest ved at kopiere området i regnearket og indsætte som billede på standardskemaet.















		3. Redegørelse til Energinet.dk

		Den udfyldte deklaration indsendes til Energinet.dk senest d. 1 juli 2011. 

		Som en del af denne redegørelse medsendes passende dokumentation for 

		el-salget af det individuelle produkt. (jævnfør Retningslinjer for udarbejdelse af individuelle deklarationer) 






	Dias nummer 1

