
Elleverandør: EnergiMidt Handel A/S

Adresse: Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg

Telefon: 70 15 15 60

Hjemmeside: www.energimidt.dk

Generel deklarat ion 2008 - Vest
El-deklarat ionen beskriver brændselssammensætningen og miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh el som en 

gennemsnitsværdi for året. Nettab i det vestdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolandene medregnes i el-

deklarat ionen. 

El produceres i Vestdanmark med brug af fossile brændsler (kul, olie og naturgas), VE-brændsler (affald, biomasse og 

biogas) og andre vedvarende energikilder (vind, vand og sol). 

Figuren nedenfor viser udviklingen i VE-el relat ivt  t il elforbruget i Vestdanmark samt udviklingen i kraftvarme-el (el i 

samproduktion med varme) opgjort  ift . den termiske elprodukt ion i Danmark. 

Brændselsfordeling og udvikling i VE og Kraftvarme

Brændselsfordeling i Vestdanmark 2008 Udvikling i VE-el og kraftvarme-el

Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh

Ved brug af fossile brændsler og VE-brændsler 

dannes en række stoffer og restprodukter.  

Udledning t il luften sker bl.a. som drivhusgasser 

(kuldioxid m.v.) og som forsurende gasser (svovldioxid 

og kvælstofilter). 

Restprodukter kan ofte anvendes, f.eks.   

afsvovlingsproduktet gips t il bygge- materialer og 

kulasker t il cementindustrien. Bioasker bruges ofte t il 

gødskning.

Deklarat ionen for det foregående år er oplyst t il 

sammenligning. 

En samlet beskrivelse af alle miljøforhold kan læses i 

den årlige Miljørapport fra Energinet.dk, der findes på

nedenstående hjemmeside.

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

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

Generel deklarat ion 2008 - Vest
El-deklarat ionen beskriver brændselssammensætningen og miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh el som en 

gennemsnitsværdi for året. Nettab i det vestdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolandene medregnes i el-

deklarat ionen. 

El produceres i Vestdanmark med brug af fossile brændsler (kul, olie og naturgas), VE-brændsler (affald, biomasse og 

biogas) og andre vedvarende energikilder (vind, vand og sol). 

Figuren nedenfor viser udviklingen i VE-el relat ivt  t il elforbruget i Vestdanmark samt udviklingen i kraftvarme-el (el i 

samproduktion med varme) opgjort  ift . den termiske elprodukt ion i Danmark. 

Brændselsfordeling og udvikling i VE og Kraftvarme

Brændselsfordeling i Vestdanmark 2008 Udvikling i VE-el og kraftvarme-el

Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh

Ved brug af fossile brændsler og VE-brændsler 

dannes en række stoffer og restprodukter.  

Udledning t il luften sker bl.a. som drivhusgasser 

(kuldioxid m.v.) og som forsurende gasser (svovldioxid 

og kvælstofilter). 

Restprodukter kan ofte anvendes, f.eks.   

afsvovlingsproduktet gips t il bygge- materialer og 

kulasker t il cementindustrien. Bioasker bruges ofte t il 

gødskning.

Deklarat ionen for det foregående år er oplyst t il 

sammenligning. 

En samlet beskrivelse af alle miljøforhold kan læses i 

den årlige Miljørapport fra Energinet.dk, der findes på

nedenstående hjemmeside.

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

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



Elleverandør: EnergiMidt Handel A/S

Adresse: Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg

Telefon: 70 15 15 60
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Generel deklarat ion 2008 - Øst
El-deklarat ionen beskriver brændselssammensætningen og miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh el som en 

gennemsnitsværdi for året. Nettab i det østdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolandene medregnes i el-

deklarat ionen. 

El produceres i Østdanmark med brug af fossile brændsler (kul, olie og naturgas), VE-brændsler (affald, biomasse og biogas) og 

andre vedvarende energikilder (vind, vand og sol). 

Figuren nedenfor viser udviklingen i VE-el relat ivt  t il elforbruget i Østdanmark samt udviklingen i kraftvarme-el (el i 

samprodukt ion med varme) opgjort  ift . den termiske elprodukt ion i Danmark. 

Brændselsfordeling og udvikling i VE og Kraftvarme

Brændselsfordeling i Østdanmark 2008 Udvikling i VE-el og kraftvarme-el

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

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

Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh

Ved brug af fossile brændsler og VE-brændsler 

dannes en række stoffer og restprodukter.  

Udledning t il luften sker bl.a. som drivhusgasser 

(kuldioxid m.v.) og som forsurende gasser (svovldioxid 

og kvælstofilter). 

Restprodukter kan ofte anvendes, f.eks.   

afsvovlingsproduktet gips t il bygge- materialer og 

kulasker t il cementindustrien. Bioasker bruges ofte t il 

gødskning.

Deklarat ionen for det foregående år er oplyst t il 

sammenligning. 

En samlet beskrivelse af alle miljøforhold kan læses i 

den årlige Miljørapport fra Energinet.dk, der findes på

nedenstående hjemmeside.

Generel deklarat ion 2008 - Øst
El-deklarat ionen beskriver brændselssammensætningen og miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh el som en 

gennemsnitsværdi for året. Nettab i det østdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolandene medregnes i el-

deklarat ionen. 

El produceres i Østdanmark med brug af fossile brændsler (kul, olie og naturgas), VE-brændsler (affald, biomasse og biogas) og 

andre vedvarende energikilder (vind, vand og sol). 

Figuren nedenfor viser udviklingen i VE-el relat ivt  t il elforbruget i Østdanmark samt udviklingen i kraftvarme-el (el i 

samprodukt ion med varme) opgjort  ift . den termiske elprodukt ion i Danmark. 

Brændselsfordeling og udvikling i VE og Kraftvarme

Brændselsfordeling i Østdanmark 2008 Udvikling i VE-el og kraftvarme-el

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

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

Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh

Ved brug af fossile brændsler og VE-brændsler 

dannes en række stoffer og restprodukter.  

Udledning t il luften sker bl.a. som drivhusgasser 

(kuldioxid m.v.) og som forsurende gasser (svovldioxid 

og kvælstofilter). 

Restprodukter kan ofte anvendes, f.eks.   

afsvovlingsproduktet gips t il bygge- materialer og 

kulasker t il cementindustrien. Bioasker bruges ofte t il 

gødskning.

Deklarat ionen for det foregående år er oplyst t il 

sammenligning. 

En samlet beskrivelse af alle miljøforhold kan læses i 

den årlige Miljørapport fra Energinet.dk, der findes på

nedenstående hjemmeside.


