
Miljøvenlig El
 når du har fokus på 

vedvarende energi



28% Kul & brunkul

31% Naturgas

8% Vind, vand & sol

4% Affald & biomasse

4% Olie

25% Atomkraft

Tak fordi du sætter fokus på vedvarende energi

I tillæg til din elaftale har du valgt Miljøvenlig El. Ved køb af Miljøvenlig El medvirker du til at gøre det 
mere attraktivt at producere bæredygtig energi, fordi du aftager strøm fra vedvarende energikilder. 

Energi Danmark tilbyder:

> Miljøvenlig El fra nordiske vindmøller
> Miljøvenlig El fra nordiske vandkraftværker

Hvad enten du køber energi baseret på vind eller vand, så er din virksomhed med til at øge efter-
spørgslen efter vedvarende energi. Med købet sikrer du, at der købes oprindelsesgarantier svarende 
til dit forbrug. På den måde sikrer du, at den mængde strøm, som din virksomhed bruger, er dækket 
af energi fra vedvarende energikilder.

Hvis du køber oprindelsesgarantier, som svarer til hele virksomhedens eget elforbrug, kan din 
virksomhed kalde sig CO

2
-neutral. 

Der bliver dog ikke produceret mere miljøvenlig energi ved, at du køber Miljøvenlig El hos Energi 
Danmark. Men på længere sigt vil købet af Miljøvenlig El kunne gøre det mere attraktivt at producere 
energi, som tager hensyn til miljøet.

Energikilder anvendt til elfremstilling

Din virksomhed har købt strøm fra danske vindmøller. Herunder finder du eldeklarationen for  
henholdsvis vindenergi og den generelle eldeklaration. Beregningen er baseret på retningslinjer fra 
Energinet.dk.

Din individuelle eldeklaration

Udledning af CO
2
: 0 g/kWh

Den generelle eldeklaration 2020

Udledning af CO
2
: 368 g/kWh

100% 
Vind



Energi Danmark A/S bekræfter hermed, at 

 har købt sin andel af elforbruget i perioden

som Miljøvenlig El produceret på uspecificerede nordiske vindmøller. 

Jørgen Holm Westergaard

Adm. direktør 

Ægtheden af Miljøvenlig El dokumenteres af Energi Danmark A/S’ revisor PWC.

Miljøvenlig El 
Miljøvenlig El sikrer, at VE-oprindelsesgarantierne kommer fra uspecificerede 

nordiske vindmøller. 

Energi Danmark A/S’ revisor PWC dokumenterer i forbindelse med revidering af 

regnskabet balance mellem købt og solgt Miljøvenlig El.

for køb afBevis

Forventet

forbrug i perioden

kWh

Virksomheden 

har sparet i alt

          ton CO
2

ved køb af miljøvenlig el

CO
2
 udledning ved

køb af miljøvenlig el

0 g/kWh
i alt 0 ton CO

2
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Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver:

 

Tlf.
E-mail: 

Energi Danmark A/S
Tangen 29
8200 Aarhus N

www.energidanmark.dk


	Adresse: Niels Bohrs Vej 35
	Postnummer: 8660
	By: Skanderborg
	Virksomhedsnavn: Fuzion A/S
	CO2 besparelse: 707
	Dato: 26.01.2022
	Navn: Claus Holck Hertz
	Titel: Senior Energy Risk Advisor ved Energi Danmark
	Telefonnummer: 45 8742 6204
	E-mail: chhe@energidanmark.dk
	Forbrug formatteret: 1.921.000
	Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022


