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Global Afrapportering 2022 (GA22):  
Rettelsesblad til materiale for 2. eksterne høring 

 

Der er identificeret en række fejl i det materiale, der indgår i 2. eksterne høring af 

Global Afrapportering 2022 (GA22) og som blev offentliggjort 29. maj 2022. Der 

redegøres for fejlene i nærværende rettelsesblad. Når høringsperioden er slut, vil 

rettelserne blive indført i det endelige GA22-materiale. 

 

Rettelser til hovedrapporten 
1) Figur 22 på side 41 erstattes af nedenstående figur (ændringen består i, at 

teksten i midten donut-diagrammet justeres fra 22 til 20 mia. kr.). 
 
Figur 1: Eksport af grøn energiteknologi og grøn miljøteknologi i 2021 fordelt på 
energiformer 

 
Kilde: Eurostat og Energistyrelsens beregninger 

 

2) Figur 29 på side 53 erstattes af nedenstående figur (den nye figur viser tal 

for eksport, hvor den eksisterende figur fejlagtigt viste tal for import). 
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Figur 2: Eleksport fra Danmark baseret på elmikset i de lande, Danmark 
eksporterer til på de tidspunkter, hvor Danmark eksporterer.  
 

 

Kilde: Energistyrelsen. Anm.: Danmark vil i stigende grad også sende strøm ud, når der er vind i udlandet 

sammenlignet med i dag, jf. forudsætningerne i KF22. 

 

Rettelser til baggrundsnotater 
1) På figur 23 side 39 i baggrundsnotat nr. 6 om eksport tilføjes enheden 

”mia. kr.” på y-aksen. 

 

2) Figur 24 på side 40 i baggrundsnotat nr. 6 om eksport erstattes af 

nedenstående figur (den nye figur er baseret på opdaterede data, hvor den 

eksisterende figur var baseret på foreløbige data; der er tale om små 

ændringer). 
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Figur 3: Eksport af grøn miljøteknologi fordelt på eksportlande, 2019-2021 

 
Kilde: (Eurostat, 2022)og egne beregninger 
 
 

3) I baggrundsnotat nr. 8 om eludveksling erstattes figurteksten for figur 8 på 

side 27 af nedenstående (ændringen består i at teksten ”tidspunkter hvor vi 

eksporterer” ændres til ”tidspunkter hvor vi importerer”): 

 
Figur 8: Dansk elimport i historiske og fremskrivningsår opgjort på teknologi- og brændselstype 
baseret på elmikset i udlandet på de tidspunkter hvor vi importerer. Danmark importerer på 
tidspunkter, hvor elektriciteten hovedsageligt kommer fra vandkraft og vind, jf. forudsætningerne 
i KF22. 

4) Figur 7 side 17 i baggrundsnotat nr. 10 om små og mellemstore 

virksomheders globale klimaarbejde erstattes af nedenstående figur 

(ændringen består i, at der kun skal være én søjle for hhv. ja/nej/ved ikke 

for spørgsmålet ”Har din virksomhed sat konkrete målsætninger for at 

reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser?”). 
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5) I baggrundsnotat nr. 10 om små og mellemstore virksomheders globale 

klimaarbejde ændres figurnumrene i figur 40 (side 19), figur 51 (side 20), 

figur 62 (side 21), figur 73 (side 22) og figur 84 (side 23) til hhv. figur 10, 

figur 11, figur 12, figur 13 og figur 14. 
 
 

 

 


