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1 GENERELLE SPØRGSMÅL OG BRUG AF SKEMA 

1.1 Fejl i formlen for dampkrakning, NE&C-ansøgninger 

BEMÆRK: Kun relevant for produktionsenheder  med produktbenchmark ”dampkrakning”. 

Fejlen burde på nuværende tidspunkt være rettet i alle versioner, som er i omløb. 

Fejl: 

På arket “H_SpecialBM” er beløbet for tildelingskorrektion for dampkrakning (afsnit IV.2.b) 

ikke udregnet korrekt.  

Del af skemaet som er påvirket: 

Ark H, celle I232 indeholder den forkerte formel.  

Løsning: 

Celle I232 skal indeholde følgende formel:  

“=IF(COUNT(I225:N227)>0, 12*SUMPRODUCT(S225:S227, G225:G227), EUconst_NA)” 

 

1.2 Tildeling, private husholdninger, NE&C-ansøgninger 

BEMÆRK: Kun relevant i tilfælde, hvor regler vedrørende nytilkomne og lukninger anvendes 

på produktionsenheder, som har modtaget en oprindelig tildeling til 'private husholdninger'. 

Fejl: 

I arket “K_Summary”, afsnit V.1 og V.3, vises der ingen tildeling til private husholdninger, 

selvom tilsvarende data er indtastet i ark A, afsnit III.  

Del af skemaet som er påvirket: 



 

 3 

Ark A: Betegnelsen “Private households” er ikke blevet oversat i de skjulte celler D592 og 

D615.  

Løsning: 

Formlen “=Translations!$B$1005” skal kopieres ind i de (skjulte) celler D592 og D615 i ark 

A.  

Sørg for, at celle B1005 i arket “Translations” rent faktisk indeholder oversættelsen af 

“Private households”. Hvis dette ikke er tilfældet, skal referencen til “$B$1005” udskiftes med 

referencen til cellen, som indeholder oversættelsen. 

 

1.3 Fejl i udregningen af målbar varme, som er ikke-berettiget efter oprindelse 

BEMÆRK: Kun relevant for produktionsenheder, hvor der er målbar varme tilgængelig fra 

non-ETS-kilder. 

Problemet: 

På arket “E_EnergyFlows” er mængden af varme, som er ikke-berettiget efter oprindelse  

ikke udregnet korrekt.  

Del af skemaet som er påvirket: 

Række 167 på arket “E_EnergyFlows”: Hver celle indeholder en forkert formel.  

Løsning: 

Celle I167 indeholder formlen:  

“=IF(ISNUMBER(I$162);J303;"")”, men skal i stedet indeholde formlen 

“=IF(ISNUMBER(I$162);I303;"") ”. Det samme problem gør sig gældende for alle de andre 

celler i denne række (kolonne I til N). 

1.4 Hvordan udfyldes den oprindelige tildeling og ændringshistorikken for 
tildelinger i afsnit III på ark A i skemaet? 

I afsnit A.III.1. indtastes den endelige NIM-tildeling. Dette afsnit skal være tomt for "nye 

fabriksanlæg" (greenfields). 

I afsnit A.III.2 og A.III.3 indtastes alle ændringer efter NIM men før den nuværende 

ansøgning. Resultatet af dette afsnit A.III er den seneste endelige tildeling for 

produktionsenheden før den nuværende ansøgning.  

Det betyder, at  ændringer, som angår den nuværende ansøgning, ikke fremgår her. 

 

 

1.5 Er det muligt at rapportere mere end en enkelt tildelingsændring i én 
ansøgning (altså i ét skema)? 

Ja, dette er som udgangspunkt muligt, såfremt ændringerne ikke angår den samme 

delinstallation. 

Hvis startdatoerne er inden for den samme måned (og særligt hvis de er på den samme 

dag), burde der ikke være uoverensstemmelser på tværs af arkene, og driftslederen kan 

indberette ændringer til flere delinstallationer i en enkelt ansøgning. Men i virkeligheden 

forekommer datoen for start af normal eller ændret drift ikke nødvendigvis i den samme 

måned for alle delinstallationer. Dette kan føre til uoverensstemmende registreringer i 

skemaets ark D og E. 

I sådanne tilfælde, eller i tvivlstilfælde, anbefales det at indberette én ansøgning for hver 

ændring. I hvert skema skal den oprindelige tildeling indtastes under antagelse af, at den 
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forudgående tildelingsændring vil blive godkendt. Det gør det muligt at rapportere en 

kronologisk sammenhængende række af ansøgninger. 

 

 

2 VÆSENTLIGE KAPACITETSÆNDRINGER 

2.1 Hvordan fastlægger man datoen for start af normal/ændret drift for 
produktionsenheder med meget uregelmæssig kapacitetsudnyttelse (fx 
spidslastkedler eller fjernvarmeanlæg)? 

Artikel 3, litra n), i afgørelsen om harmoniserede tildelingsregler (CIM) definerer datoen for 

start af normal drift som "den verificerede og godkendte første dag i en fortløbende periode 

på 90 dage eller, hvis den sædvanlige produktionscyklus i en sektor ikke er fortløbende, den 

første dag i en 90-dages periode, som er opdelt i sektorspecifikke produktionscyklusser, hvor 

anlægget drives med mindst 40 % af den kapacitet, som udstyret er beregnet til, under 

hensyntagen til anlægsspecifikke driftsforhold, hvor det er relevant". 

Ifølge afsnit 3.1 i Vejledende dokument nr. 7 skal den daglige designkapacitet "fastsættes  

på grundlag af den projektrelaterede kapacitet baseret på dokumentation og de garanterede 

værdier som fastsat af leverandøren. Relevante dokumenter omfatter:  rapporter,  der  

ledsager  dette  projekt,  datablade og garanterede ydeevneværdier." 

Bemærk, at i følgende benyttes betegnelsen "designkapacitet" som udtryk for "den kapacitet, 

som udstyret er beregnet til, under hensyntagen til anlægsspecifikke driftsforhold, hvor det er 

relevant". Der er således tale om information, som er forskellig fra fx garanterede 24-timers 

kapaciteter. 

 

 

Hvad angår fastlæggelsen af designkapaciteten: 

Designkapaciteten bør som udgangspunkt afspejle produktionskapaciteten tiltænkt den 

"normale eller ændrede drift af produktionsenheden eller delinstallationen", og bør angives i 

de enheder, som skal anvendes for den pågældende delinstallation (fx for 

varmebenchmarkede delinstallationer: TJ varme forbrugt og varme eksporteret til non-ETS).   

Den "normale eller ændrede drift" af produktionsenheden eller delinstallationen skal 

fortolkes, således at den anvendte designkapacitet er i overensstemmelse med driftsmåden. 

Man bør især vurdere, om en reserveenheds kapacitet (fx kedler eller ovne) bør indgå i 

fastlæggelsen af den for "normal/ændret drift" relevante designkapacitet (dette kan fx være 

særligt relevant for fjernvarmeanlæg). 

 

Hvad angår fastlæggelsen af de relevante aktivitetsniveauer i 90-dages perioden: 

For nogle produktionsenheder i bestemte sektorer (fx fjernvarme) kan det være almindeligt 

at have dage med aktivitetsniveauer på nul. Derfor skal dage med et aktivitetsniveau på nul 

ikke nødvendigvis indgå i 90-dages perioden (dagene med aktivitetsniveauer tilføjes derimod 

til en 90-dages periode).  

Bemærk: Af Vejledende dokument nr. 7 fremgår det, at datoen for starten af normal eller 

ændret drift defineres som den første dag i den førstkommende fortløbende periode på 90 

dage, hvor aktivitetsniveauet for kapacitetsforøgelsen (ALadded) når op på mindst 40 % af den 

tilføjede designkapacitet (Cdesign, svarende til nuværende formel: 
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(
𝐴𝐿

𝐶𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛

)
90−𝑑𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

≥ 0,4 

Det synes derfor hensigtsmæssigt at anvende AL og Cdesign ensartet, således at resultatet 

bliver "1,0", hvis produktionsenheden drives som tiltænkt i den pågældende 90-dages 

periode. Cdesgin skal derfor afspejle den daglige designkapacitet akkumuleret op til 90-dages 

perioden.  

NE&C-skemaet kræver dog, at man angiver designkapaciteten i enheder pr. år. Cdesign for 

90-dages perioden, dvs. nævneren i ovenstående formel, udregnes dernæst ved at gange 

den indtastede værdi med 90/365 i skemaet. Designkapaciteten, som indtastes i skemaet, 

skal derfor afspejle den daglige designkapacitet akkumuleret op til 365 dage for at opnå 

pålidelige resultater. 

Denne fremgangsmåde gør det muligt at gøre konsekvent brug af: 

 90-dages perioden for så vidt angår de dage, som medtages i perioden, OG 

 designkapaciteten, OG  

 det gennemsnitlige aktivitetsniveau i kalenderår før den fysiske ændring (hvor 

relevant). 

Bemærk, at forhold, som har relation til designkapaciteten, kun vil have indflydelse på 

fastlæggelsen af datoen for start af normal/ændret drift, dvs. 40 %-grænsen. Den kapacitet, 

hvorpå aktivitetsniveauet og tildelingen vil blive baseret, udregnes dog som gennemsnittet af 

de to højeste, månedlige aktivitetsniveauer efter start af normal/ændret drift.  

Eksempel: 

Et nyt fjernvarmefabriksanlæg (greenfield) har to kedler med en samlet nominel effekt på 

100MW samt en 50MW reservekedel. Produktionsenheden er beregnet til at fungere som en 

spidslastenhed med et forventet maksimum på 8 fuldlasttimer på en given dag. 

Idet designkapaciteten afspejler anlægsspecifikke driftsforhold, vil det i dette tilfælde synes 

hensigtsmæssigt ikke at tage reservekedlen på 50MW med i betragtningen for normale 

driftsforhold. Desuden kan man nøjes med at medtage de 8 daglige fuldlasttimer for de 

100MW i stedet for de 24 timer (bemærk: dette gælder også, hvis man ikke medtager dage 

med nul-aktivitet). 

 

Designkapaciteten for denne delinstallation for 90-dages perioden kan derfor udregnes som 

følger: 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡90 𝑑𝑎𝑔𝑒(𝑇𝐽) = 100 𝑀𝑊 ∙ 8
ℎ

𝑑𝑎𝑔
∙ 90𝑑𝑎𝑔𝑒 ∙ 3600

𝑠

ℎ
∙

𝑇𝐽

106𝑀𝐽
= 259 𝑇𝐽 

Denne værdi anvendes som nævner, når det skal vurderes, om de daglige aktivitetsniveauer 

akkumuleret over 90-dages perioden overskrider 40 %-grænsen. For at opnå denne værdi 

som nævner i skemaet til brug for yderligere beregninger, skal den årlige designkapacitet, 

som skal indtastes, beregnes som 259 TJ ganget med 365/90 = 1051 TJ.  

Da disse spidslastenheder typisk vil kunne have dage med nul-produktion, må sådanne 

dage ikke udelukkes fra 90-dages cyklussen i vurderingen af, om 40 %-grænsen er blevet 

overskredet.
2
 Hvis dette er tilfældet, skal det over for den kompetente myndighed godtgøres, 

at dage med nul-produktion er typisk for sektoren.  

                                                      
2
  Bemærk, at inklusionen/udelukkelsen af dage med nul-produktion skal være ensartet for designkapacitet og for dagene, som 
indgår i 90-dages cyklussen. 
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2.2 Vil en produktionsenhed, som endnu ikke har nået 40 %-grænsen, modtage 
kvoter for fasen før start? 

Nej, tildeling af kvoter for fasen før start 
3
 kan i henhold til artikel 19, stk. 2, i CIM ikke finde 

sted, før tidspunktet for start af normal drift er blevet fastlagt. 

I artikel 17, stk. 1, i CIM hedder det: "På baggrund af ansøgningen af en nytilkommen 

fastlægger medlemsstaterne ud fra de gældende regler antallet af gratis emissionskvoter, 

der kan tildeles, når den pågældende produktionsenhedhar startet den normale drift, og dets 

indledende installerede kapacitet er fastlagt". 

 

 

2.3 Hvordan skal tidspunktet for start af normal/ændret drift fastlægges, når der 
er planlagt eller ikke-planlagt vedligeholdelse i løbet af 90-dages perioden? 

Artikel 3, litra n) og o) i afgørelsen om harmoniserede tildelingsregler (CIM) definerer datoen 

for start af normal/ændret drift som "den verificerede og godkendte første dag i en 

fortløbende periode på 90 dage eller, hvis den sædvanlige produktionscyklus i en sektor ikke 

er fortløbende, den første dag i en 90-dages periode, som er opdelt i sektorspecifikke 

produktionscyklusser, hvor anlægget/den ændrede delinstallation drives med mindst 40 % af 

den kapacitet, som udstyret er beregnet til, under hensyntagen til 

anlægsspecifikke/delinstallations specifikke driftsforhold, hvor det er relevant". 

I afsnit 3.1 i Vejledende dokument nr. 7 præciseres det for nye fabriksanlæg, at "De 

fortløbende 90 dage skal forstås som en periode på 90 fortløbende dage, hvor 

delinstallationen kører hver dag."  

Ligeledes præciseres det for væsentlige kapacitetsudvidelser i afsnit 4.2 i Vejledende 

dokument nr. 7, at "De fortløbende 90 dage skal forstås som en periode på 90 fortløbende 

dage, hvor den delinstallation, som har været genstand for en kapacitetsændring, kører hver 

dag." 

Følgeligt kan det kun retfærdiggøres, at en afbrydelse af driften ikke fører til en nulstilling af 

90-dages tælleren, hvis afbrydelsen kan betragtes som værende typisk for den pågældende 

sektor. I en sektor som har fortløbende drift, vil der dog højst sandsynligt ikke forekomme 

planlagte driftsstop inden for 90 dage efter start af driften med det nye udstyr. Eventuelle 

ikke-planlagte driftsstop kan være tegn på, at det nye udstyr endnu ikke fungerer ordentlig, 

og produktionsenheden kan derfor ikke anses for at have startet normal/ændret drift. Hvis 

den ikke-planlagte vedligeholdelse relaterer sig til funktionsfejl ved en af de nye fysiske 

enheder eller komponenter, kan det endvidere antages, at dette ikke skal betragtes som 

sektorspecifikke driftsforhold. I sådanne tilfælde skal 90-dages tælleren nulstilles. 

I særlige tilfælde kan det være svært at samle sektorspecifik information. I sådanne tilfælde 

kan en indikation på, at det er "ualmindeligt" for sektoren, være, hvis denne form for 

vedligeholdelse ikke har været udført før ændringen (i tilfælde af væsentlige 

kapacitetsændringer). I disse tilfælde forbliver bevisbyrden for, at afbrydelsen er typisk og 

sektorspecifik, hos driftslederen. Derfor skal en eventuel retfærdiggørelse fra driftslederen, 

som udelukkende knytter sig til den produktionsenhedsspecifikke driftscyklus, ikke betragtes 

som tilstrækkelig bevis. 

                                                      
3
  Artikel 19, stk. 2: "For nytilkomnes uafhængigt verificerede emissioner, som har fundet sted inden starten på normal drift, 
tildeles der yderligere kvoter på grundlag af de historiske emissioner udtrykt i tons kuldioxidækvivalent". 
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2.4 Hvordan fastlægges den nye tildeling, hvis en delinstallation reducerer sin 
kapacitet til nul? 

Der kan kun være tale om en væsentlig kapacitetsreduktion, hvis der er foretaget mindst én 

fysisk ændring, selv hvis en delinstallation tages fuldstændig ud af drift. Hvis dette ikke er 

tilfældet, gælder udelukkende reglerne for delvis lukning. 

Hvis der har været foretaget en fysisk ændring, såsom nedtagning af delinstallationens 

fysiske enheder, skal den nye kapacitet fastlægges (selv hvis den er lig nul) ved brug af 

NE&C-skemaet. Skemaets ark C vil så bede om designkapaciteten, som er den 

tilbageværende kapacitet, hvis der er tale om væsentlige kapacitetsreduktioner. Men hvis 

der indtastes et "0" her, vil en deling med nul føre til en fejlmeddelelse i skemaet.  

I praksis kan dette problem omgås ved fx at indtaste “0,01” som designkapacitet samt den 

samme værdi som den daglige aktivitet for den første dag efter start af ændret drift. For alle 

de efterfølgende dage skal der så indtastes nul for den daglige aktivitet. Selvom dette ikke er 

fuldstændig korrekt, vil det give det korrekte resultat, nemlig start af ændret drift i ark C. Vær 

opmærksom på, at indtastninger her ikke vil have indflydelse på tildelingen.  

Den nye kapacitet og efterfølgende nye tildeling fastlægges ved hjælp af de relevante input i 

arkene D, E og F. I fastlæggelsen af den nye kapacitet vil alle relevante input i de nævnte 

ark, som relaterer sig til denne delinstallation, bare være "nul", så der opnås en ny kapacitet 

på nul. Hvis der for Fall-back delinstallationer indtastes en RCUF-værdi på "1" i ark G, vil det 

altid sikre, at den nye tildeling reduceres til nul, hvis de fysiske enheder er blevet taget ud af 

drift, og delinstallationen ikke længere eksisterer. 

For produktbenchmarkede delinstallationer kan NE&C-skemaet muligvis vise en tildeling, der 

er større end nul, til trods for at den nye kapacitet er nul. Dette vil være tilfældet, hvis 

produktionsenhedens historiske kapacitetsudnyttelsesfaktor (HCUF) er højere end den EU-

dækkende standardkapacitetsudnyttelsesfaktor (SCUF), som skal anvendes. For at undgå 

det mærkelige resultat, at delinstallationen, som ikke længere findes, modtager kvoter, kan 

der indtastes negative værdier for den månedlige produktion i ark F, således at det nye 

aktivitetsniveau er nul eller negativt. Skemaet tillader ikke negativ tildeling og vil automatisk 

korrigere sådanne værdier til nul. 

 

 

2.5 Er der situationer, hvor RCUF kan være "1" eller endnu højere? 

Nej. Som nævnt i Vejledende dokument nr. 2, må der "ikke accepteres værdier for RCUF lig 

med eller højere end 100 %". Der er ingen situationer, som udgør en undtagelse fra denne 

regel. 

 

 

2.6 Hvordan fastlægges RCUF for væsentlige kapacitetsreduktioner? 

I artikel 18, stk. 2, hedder det at: "Den i stk. 1, litra b)-d), omhandlede relevante 

kapacitetsudnyttelsesfaktor fastlægges af medlemsstaterne på grundlag af behørigt 

dokumenterede og uafhængigt verificerede oplysninger om produktionsenhedens tilsigtede 

normale drift, vedligeholdelse, normale produktionscyklus, energieffektivitetsteknikker og den 
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typiske kapacitetsudnyttelsesfaktor i den pågældende sektor sammenlignet med 

sektorspecifikke oplysninger." 

Grundlaget for at beregne den nye foreløbige tildeling for en Fall-back delinstallation efter 

væsentlige kapacitetsreduktioner i henhold til artikel 21 i CIM (se også kapitel 5 i Vejledende 

dokument nr. 7) er
4
: 

𝐵𝑀 ∙ [𝐻𝐴𝐿𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 + (𝐶𝐴𝑃𝑛𝑦 − 𝐶𝐴𝑃𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒) ∙ 𝑅𝐶𝑈𝐹] 

 

En enkel og ligefrem metode vil være at tage delinstallationens historiske 

kapacitetsudnyttelsesfaktor (HCUF) i NIMs basisperiode eller den seneste RCUF, hvis 

tilgængelig. Imidlertid viser ovenstående formel, at værdien for RCUF afspejler den 

reducerede og ikke den tilbageværende kapacitet.
5
 Derfor kan brugen af HCUF eller seneste 

RCUF føre til utilsigtede resultater, hvad angår den tilbageværende kapacitet efter den 

væsentlige kapacitetsreduktion.  

På den anden side indebærer kravet om at "anlæggets tilsigtede normale drift, 

vedligeholdelse, normale produktionscyklus, energieffektivitetsteknikker" skal indgå, at 

RCUF tager hensyn til, hvad det nye aktivitetsniveau (ALnew), dvs. den tilbageværende 

kapacitets udnyttelsesfaktor, vil være. 

𝐴𝐿𝑛𝑦 = 𝐻𝐴𝐿𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 + (𝐶𝐴𝑃𝑛𝑦 − 𝐶𝐴𝑃𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒) ∙ 𝑅𝐶𝑈𝐹 

Som et alternativ til at anvende HCUF eller seneste RCUF, kan RCUF fastlægges ved at 

estimere ALnew på "anlæggets tilsigtede [..]”. Dette betyder, at man skal estimere, hvad 

aktivitetsniveauet forventes at være efter ændringen baseret på driftslederens oplysninger 

angående den planlagte (tilsigtede) normale drift, vedligeholdelse, normale 

produktionscyklus og typiske kapacitetsudnyttelse i den pågældende sektor i forhold til de 

sektorspecifikke oplysninger.  

Med et estimat på ALnew,estimated og CAPinitial, CAPnew og HALinitial, kan RCUF efterfølgende 

beregnes ved brug af følgende formel.  

𝑅𝐶𝑈𝐹 =
𝐴𝐿𝑛𝑒𝑤,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 − 𝐻𝐴𝐿𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

𝐶𝐴𝑃𝑛𝑒𝑤 − 𝐶𝐴𝑃𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

 

Bemærk, at der for RCUF kun kan avendes værdier mellem nul og et  (0 ≤ RCUF ≤ 1). I 

overensstemmelse med ovennævnte regler i artikel 18, stk. 2, vil den kompetente 

myndighed beslutte, hvilken metode der synes mest passende ud fra alle relevante 

oplysninger fra driftslederen. 

 

 

2.7 Hvordan skal foranstaltninger, der udelukkende har til formål at forbedre 
energieffektiviteten, behandles? 

I betragtning (1) i CIM hedder det, at "[...] gratistildelingen af emissionskvoter sker på en 

måde, der skaber incitamenter til reduktion af drivhusgasemissioner og anvendelse af 

energieffektive teknikker [...], og må ikke tilskynde til at øge emissionerne. [...]" 

                                                      
4
 Bemærk, at for nemheds skyld tages korrektionsfaktorer såsom "konvertering mellem brændsel og elektricitet" 
eller "varme importeret fra non-ETS" ikke med i betragtning her. 

5
 Bemærk, at for produktbenchmarkede delinstallationer anvendes den tilsvarende SCUF, dvs. en harmoniseret 
værdi for det specifikke produkt. 
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Med baggrund i denne betragtning, hedder det i afsnit 5.1 i Vejledende dokument nr. 7, at: 

Fysiske ændringer, som udelukkende har til formål at forbedre en delinstallations 

energieffektivitet [...], anses ikke som en fysisk ændring, der medfører en væsentlig 

kapacitetsreduktion. Ikke desto mindre skal driftslederen indberette disse fysiske ændringer 

til den kompetente myndighed og i givet fald fremlægge detaljeret dokumentation." Derfor er 

formålet med denne bestemmelse at undgå et uheldigt incitament til ikke at forbedre 

energieffektiviteten. 

Driftslederen skal indberette alle de relevante oplysninger til den kompetente myndighed, 

som er nødvendige for en vurdering af, om den pågældende fysiske ændring reelt 

udelukkende har til formål at forbedre energieffektiviteten. For en varmebenchmarket 

delinstallation, der forbruger målbar varme til produktion af varer, forventes foranstaltninger, 

som udelukkende har til formål at forbedre energieffektiviteten, således ikke at føre til lavere 

produktionsniveauer for de varer, som produceres.
6
Indikatorer for energieffektiviteten, så 

som "TJ varme forbrugt/ t produkt produceret", vil imidlertid falde. 

Sådanne oplysninger vil omfatte specifikke data (fx varmeforbrug per enhed produceret 

produkt, foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, etc.), som NE&C-skemaet 

egentlig ikke er beregnet til. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at anvende NE&C-

skemaet, da formålet med dette skema er at beregne effekten af den nytilkomnes ansøgning 

og reglerne for indstilling af drift.. Enkelte af elementerne fra dette skema kan dog godt 

"genbruges" til at indberette den nødvendige dokumentation. 

Hvis resultatet af ændringen er, at formålet udelukkende er energieffektivisering, vil det ikke 

kræve yderligere administrative skridt, dvs. kapaciteten vil ikke blive ændret officielt. Det vil 

derfor ikke være nødvendigt at indsende et NE&C-skema til godkendelse hos Kommission.  

Da bestemmelsen ikke fører til en ændring af den installerede effekt og HAL, skaber den 

ikke præcedens for eventuelle efterfølgende væsentlig kapacitetsændringer. Dette betyder, 

at hvis yderligere fysiske ændringer foretaget efter foranstaltningen til forbedring af 

energieffektiviteten fører til væsentlige kapacitetsændringer i den relevante delinstallation, vil 

den nye tildeling blive fastlagt som beskrevet i CIM, dvs. uden at der tages hensyn til 

foranstaltningen til forbedring af energieffektiviteten. 

Bemærk, at en sådan undtagelse også vil kunne komme i betragtning for delvis indstilling af 

drift for at undgå, at der tilskyndes til at øge emissionerne eller energiforbruget. Det 

betragtes dog som usandsynligt, at en foranstaltning til forbedring af energieffektiviteten vil 

føre til øget effektivitet, dvs. reduceret forbrug af (målbar) varme for brændsels- og 

varmebenchmarkede delinstallationer, uden nogen form for fysiske ændringer.  

 

 

2.8 Udgør installerinTgen af yderligere rørledninger en fysisk ændring, som er 
berettiget til gratistildeling af emissionskvoter? 

I afsnit 4.1 i Vejledende dokument nr. 6 hedder det, at: "For at en stigning i varmeeksporten 

kan betragtes som væsentlig, skal de fysiske ændringer føre til et af følgende resultater: 

 varmeeksporten til non-ETS-enheder kan stige 10% i forhold til den indledende 

varmeeksport før ændringen, ELLER 

                                                      
6
 Bemærk, at det kun er effektiviteten af varmeforbruget, som er relevant for vurderingen af produktionsenhedernes 
effektivitet. En eventuel effektivitetsforbedring i relation til produktionen af den målbare varme har ingen 
indvirkning på denne vurdering, da der med varmebenchmarket allerede tages højde for en sådan forbedring. 
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 stigningen i varmeeksporten til non-ETS enheder udløser en yderligere tildeling af 

emissionskvoter på mere end 50.000 kvoter pr. år, svarende til mindst 5 % af det 

foreløbige årlige antal gratistildelte emissionskvoter til den varmeeksporterende 

delinstallation før ændringen i varmeeksporten." 

Væsentlige kapacitetsændringer skal vurderes med hensyn til hele delinstallations 

driftspotentiale ved ændrede aktivitetsniveauer. I forbindelse med fx fjernvarme betyder 

dette, at den fysiske ændring af systemet – kedel/motor, rørledninger/rør, varmeveksler, 

mv.  - (forenklet systembeskrivelse af et almindeligt fjernvarmeanlæg) skal tillade højere 

aktivitetsniveauer med henblik på at kunne eksportere mere målbar varme til non-ETS.  

Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er relevant, hvis der har været ændringer til 

kedlernes nominelle indfyrede termiske effekt, men derimod til hele delinstallationens evne til 

at køre ved en højere kapacitet i form af TJ pr. år forbrugt eller eksporteret til non-ETS, i 

tilfælde af at "kedel-rørledninger/rør-varmeveksler"-flaskehalsen er blevet fjernet ved at 

foretage den pågældende fysiske ændring. 

Under alle omstændigheder har der ikke været nogen væsentlig udvidelse, hvis: 

 der tydeligvis ikke er nogen teknisk forbindelse mellem den pågældende rørledning 

og udstyret til eksport af varme (dvs. ændringen fandt ikke sted inden for grænserne 

af den varmebenchmarkede delinstallation, og der er ikke årsagsforbindelse til et 

højere gennemløb), ELLER  

 det kan ikke dokumenteres, at det nye rør har fjernet flaskehalsen for 

delinstallationen, dvs. kapaciteten til at eksportere varme er uændret. Bemærk, at 

den sidste mulighed kan betyde, at den nye kapacitet ikke er 10 % højere end den 

gamle kapacitet, hvorved ændringen bliver ikke-væsentlig. 

 

 

3 (DELVIS) INDSTILLING AF DRIFT  

3.1 Modtager en produktionsenhed stadig kvoter, selvom den ikke længere er i 
drift, blot den stadig har alle tilladelser og teknisk set er funktionsdygtig? 

Hvis produktionsenheden stadig har alle tilladelser, og hvis den stadig er teknisk 

funktionsdygtig, kan den kun betragtes for at have indstillet driften helt , hvis begrundelse (e) 

i artikel 22, stk. 1, i CIM er opfyldt. Begrundelse (e) i artikel 22, stk. 1, defineres således: 

"produktionsenheden er ikke i drift, men har været i drift før, og driftslederen kan ikke påvise, 

at den pågældende produktionsenhed vil genoptage driften senest 6 måneder efter indstilling 

af driften..." Medlemslandene kan under særlige og uforudsete omstændigheder forlænge 

den nævnte periode til maksimalt 18 måneder.  

Det er kun produktionsenheder, der fungerer som reserve- eller standbyanlæg og anlæg i 

sæsondrift, som er undtaget fra anvendelsen af begrundelse (e) under bestemte 

omstændigheder i henhold til artikel 22, stk. 2, i CIM.  

Selvom produktionsenheden ikke kan vurderes at have indstillet driften på grund af særlige 

eller uforudsete omstændigheder, eller fordi den fungerer som reserve- eller standbyanlæg 

eller er i sæsondrift, gælder reglerne for delvis indstilling af drift som fastlagt i artikel 23 i CIM 

imidlertid stadig, også for sådanne produktionsenheder. I praksis vil der i begge tilfælde ikke 

blive udstedt kvoter fra og med det efterfølgende år, med mindre der er delinstallationer 
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involveret, for hvilke reglerne for delvis lukning ikke gælder
7
. Alligevel er det vigtigt at 

identificere det enkelte tilfælde korrekt (hel eller delvis indstilling af drift), da det har 

konsekvenser for måden, hvorpå sådanne produktionsenheder vil blive behandlet, hvis de 

eventuelt sættes i drift igen i fremtiden. 

 

 

3.2 Hvad sker der, når en produktionsenhed genåbnes efter at have indstillet 
driften helt? 

En produktionsenhed, som har indstillet driften helt i henhold til artikel 22 i CIM, skal have en 

ny CO2-udledningstilladelse og vil blive behandlet som en nytilkommet, når den genåbner (se 

boksen i afsnit 6.2 i Vejledende dokument nr. 7).  

Tildelingen vil blive fastlagt i henhold til reglerne for nytilkomne "fabriksanlæg" (greenfields). 

Tildelingen vil så blive fastlagt på delinstallationsniveau på baggrund af 90-dages perioden 

fra start af normal drift for hver delinstallation. 

 

 

3.3 Hvordan påvirker ændringer i varmeforsyningsstrukturen, som ikke er fysiske 
ændringer, tildelingen? 

Artikel 3, litra c, i CIM definerer 'varmebenchmarket delinstallation' som: 

"input, output og dertil hørende emissioner, som ikke er omfattet af en produktbenchmarket 

delinstallation, og som vedrører produktion og/eller import fra et anlæg eller anden enhed, 

der er omfattet af EU-ordningen, af målelig varme,  

– som forbruges inden for produktionsenhedens grænser til produktion af produkter, til 

produktion af anden mekanisk energi end den, der bruges til produktion af 

elektricitet, til varme eller køling, med undtagelse af forbruget til produktion af 

elektricitet, eller 

– som eksporteres til en produktionsenhed eller en anden enhed, der ikke er omfattet 

af EU-ordningen, med undtagelse af eksport med henblik på elproduktion." 

Disse regler blev anvendt forfastlæggelsen af den berettigede mængde varme som grundlag 

for varmebenchmarket delinstallationers historiske aktivitetsniveauer i NIM. De samme regler 

skal derfor overholdes, når de årlige aktivitetsniveauer sammenlignes med de oprindelige 

aktivitetsniveauer i henhold til artikel 23, dvs. kun den berettigede mængde forbrugt eller 

eksporteret varme skal tages i betragtning. 

Følgende situationer kan være relevante i denne sammenhæng: 

 En ETS-produktionsenhed forbruger målbar varme produceret enten på stedet eller 

af en anden ETS-produktionsenhed. Produktionsenheden skifter nu til at importere 

varme fra en non-ETS-leverandør. 

 En ETS-produktionsenhed eksporterer målbar varme til non-ETS. Varmeforbrugeren 

ændrer sig nu fra at være en non-ETS-produktionsenhed til at være en ETS-

produktionsenhed, ELLER non-ETS-forbrugeren begynder at bruge varmen til 

produktion af elektricitet. 

                                                      
7
 I henhold til artikel 23, stk. 1, i CIM gælder reglerne for delvis lukning kun for en "delinstallation, der bidrager med mindst 30 % 

til produktionsenhedens endelige årlige gratistildelte emissionskvoter eller en tildeling på mere end 50 000 kvoter". 
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I begge eksemplerne vil ændringerne resultere i en delvis indstilling af drift, hvis forbruget 

eller eksporten af den berettigede mængde varme reduceres til mindst 50 % i et hvilket som 

helst kalenderår, såfremt den pågældende delinstallation bidrager med mindst 30% til 

produktionsenhedens endelige årlige gratistildelte emissionskvoter eller en tildeling på mere 

end 50.000 kvoter. 

 

 

3.4 Hvordan skal reglerne om delvis indstilling af drift anvendes i tilfælde, hvor 
carbon leakage-status ændrer sig? 

En ændring i et produkts CL-status vil som udgangspunkt også medføre ændringer i 

delinstallations indledende installerede kapacitet og oprindelige aktivitetsniveau. Disse 

værdier vil da være de samme, som hvis produktets CL-status altid havde været den 

nuværende status. 

Eksempel: 

En produktionsenhed har rapporteret følgende to delinstallationer til NIM: 

 Varmebenchmarket delinstallation, CL-udsat: Produktionsenheden forbruger målbar 

varme produceret på stedet til produktion af to CL-udsatte produkter A og B (HAL = 

500 TJ (300 TJ for produkt A og 200 TJ for produkt B)). 

 Varmebenchmarket delinstallation, ikke CL-udsat: Produktionsenheden eksporterer 

også målbar varme til et fjernvarmenet (HAL = 50 TJ). 

Da den ikke-CL-udsatte delinstallation ikke bidrager med mindst 30 % af 

produktionsenhedens endelige tildeling, gælder reglerne for delvis indstilling af drift kun for 

den CL-udsatte delinstallation.  

Efter revidering af CL-listen, betragtes produkt B ikke længere for at være CL-udsat fra 2015 

og fremefter. Dette vil påvirke produktionsenhedens tildeling og historiske aktivitetsniveau 

(dvs. de indledende aktivitetsniveauer til vurdering af, om der er tale om delvis indstilling af 

drift) for 2015-2020 på følgende vis: 

 Varmebenchmarket delinstallation, CL-udsat: Produktionsenheden forbruger nu 

målbar varme produceret på stedet til produktion af kun et enkelt CL-udsat produkt A 

(HAL = 300 TJ).  

 Varmebenchmarket delinstallation, ikke CL-udsat: Produktionsenheden eksporterer 

målbar varme til et fjernvarmesystem (HAL = 50 TJ) og forbruger målbar varme 

produceret på stedet til produktion af produkt B (HAL = 200 TJ, total HAL for denne 

delinstallation = 250 TJ). 

Bemærk, at begge delinstallationer nu potentielt set kvalificerer sig til delvis indstilling af drift. 

Tildelingen vil blive tilpasset, hvis aktivitetsniveauet af en af delinstallationerne er reduceret 

med mindst 50% sammenlignet med HAL i et givet år. 

3.5 Skal en delvis indstilling af drift rapporteres hvert år? 

Kontakt den kompetente myndighed for oplysninger om den rigtige nationale 

fremgangsmåde.  

Hvis korrektionsfaktoren forbliver den samme i de efterfølgende år, skal der dog kun 

indsendes og meddeles en ansøgning til Europa-Kommissionen gennem den kompetente 

myndighed i det første år, hvor den delvise indstilling af drift fandt sted. Der skal således kun 
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indsendes og meddeles en ny ansøgning, hvis aktivitetsniveauet i givet år ændrer 

korrektionsfaktoren og derved tildelingen. 


