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1 Indledning 

1.1 Status for vejledende dokumenter 

Dette vejledende dokument indgår i en dokumentrække, som har til formål at hjælpe 
medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder med en sammenhængende 
gennemførelse i hele Den Europæiske Union af den nye tildelingsmetode for fase III af EU's 
kvotehandelssystem (efter 2012) som fastsat i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU om 
midlertidige og fuldt harmoniserede gennemførelsesforanstaltninger (CIM) i henhold til 
artikel 10a, stk. 1, i kvotedirektivet og udviklingen af de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger (NIM listen).  
Vejledningen afspejler ikke Kommissionens officielle holdning og er ikke juridisk bindende. 
Dette vejledende dokument er baseret på et udkast som fremlagt af et konsortium af 
rådgivere (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, Entec). Dokumentet tager højde for diskussionerne på 
adskillelige møder i den uformelle tekniske arbejdsgruppe for benchmarking under Udvalget 
for Klimaforandringers (CCC) arbejdsgruppe III (IPCC WGIII) samt en række skriftlige 
kommentarer fra interessenter og eksperter fra medlemsstaterne. Det blev vedtaget på 
CCC's møde den 14. april 2011, at dette vejledende dokument afspejler CCC's holdning. 
 
De vejledende dokumenter indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af de procedurer, som 
medlemsstaterne anvender i forbindelse med udstedelsen af CO2-udledningstilladelser. Det 
anerkendes, at medlemsstaterne har forskellige fremgangsmåder til fastsættelse af 
produktionsenheders grænser i CO2–udledningstilladelserne.  
 

1.2 Baggrund for vejledende dokumenter om CIM 

Der blev identificeret en række specifikke emner inden for CIM, som kræver yderligere 
forklaring eller vejledning. De vejledende dokumenter om CIM har til formål at behandle 
disse emner så specifikt og tydeligt som muligt. Kommissionen finder det nødvendigt at 
opnå maksimalt harmonisering i anvendelsen af tildelingsmetoden i fase III.  
De vejledende dokumenter om CIM sigter på en ensartet fortolkning af CIM med henblik på 
at fremme harmonisering og forhindre eventuelt misbrug eller konkurrenceforvridning 
inden for Fællesskabet. Den komplette liste over disse dokumenter skitseres nedenfor: 
  

- Vejledende dokument nr. 1 – generel vejledning: Denne vejledning giver et 
overordnet overblik over tildelingsproceduren og forklarer de grundlæggende 
elementer i tildelingsmetoden.  

- Vejledende dokument nr. 2 – vejledning om tildelingsmetoder: Denne vejledning 
forklarer, hvordan tildelingsmetoden fungerer og forklarer hovedelementerne i 
metoden. 

- Vejledende dokument nr. 3 – vejledning om dataindsamling: Denne vejledning 
forklarer, hvilke data driftslederne skal indberette til de kompetente myndigheder, 
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og hvordan disse data skal indsamles. Den afspejler strukturen i skemaet til 
dataindsamling som offentliggjort af Det Europæiske Fællesskab.  

- Vejledende dokument nr. 4 – vejledning om verifikation af data inden for de 
nationale gennemførelsesforanstaltninger: Denne vejledning forklarer 
verifikationsprocessen vedrørende dataindsamling til NIM1. 

- Vejledende dokument nr. 5 – vejledning om carbon leakage: Denne vejledning 
vedrører carbon leakage-problemstillingen og dennes indvirkning på beregningen af 
gratistildelinger. 

- Vejledende dokument nr. 6 – vejledning om varmestrømme imellem virksomheder: 
Denne vejledning forklarer, hvordan tildelingsmetoderne fungerer, hvis der sker 
varmeoverførsel på tværs af en produktionsenheds grænser. 

- Vejledende dokument nr. 7 – vejledning om nytilkomne og lukninger: Denne 
vejledning har til formål at forklare tildelingsregler vedrørende nytilkomne samt 
behandlingen af lukninger.  

- Vejledende dokument nr. 8 – vejledning om spildgasser og 
procesemissionsdelinstallationer: Denne vejledning forklarer tildelingsmetoden for 
procesemissionsdelinstallationer, herunder behandlingen af spildgasser. 

- Vejledende dokument nr. 9 – sektorspecifik vejledning: Denne vejledning indeholder 
detaljerede beskrivelser af produktbenchmark og systemafgrænsninger for hvert af 
de anførte produktbenchmark i CIM. 

 
Denne liste over vejledninger har til formål at supplere Europa-Kommissionens andre 
offentliggjorte vejledninger vedrørende fase III for EU's kvotehandelssystem, navnlig:   

- Vejledning om fortolkning af bilag I til kvotedirektivet (ekskl. luftfartsaktiviteter), og 
- Vejledning om identificering af elproducenter. 

 
Henvisninger til artikler i nærværende vejledning henviser generelt til det reviderede 
kvotedirektiv og CIM. 
 

1.3 Anvendelse af de vejledende dokumenter  

De vejledende dokumenter giver vejledning om gennemførelsen af den nye 
tildelingsmetode under fase III af EU's kvotehandelssystem gældende fra 2013: 
Medlemsstaterne kan bruge denne vejledning, når de foretager deres dataindsamling i 
henhold til artikel 7 i CIM med henblik på at definere den fuldstændige liste over 
produktionsenheder samt beregne en eventuel gratistildeling, som skal fastlægges for de 
nationale gennemførelsesforanstaltninger (NIM) i henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 
2003/87/EF. 
 

                                                      
1
 Artikel 11 i direktiv 2003/87/EF 
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1.4 Yderligere vejledning 

Ud over de vejledende dokumenter ydes medlemsstaternes myndigheder yderligere hjælp i 
form af en telefonisk helpdesk, en EU-hjemmeside, lister over vejledende dokumenter, ofte 
stillede spørgsmål og andre nyttige referencer. 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm. 
 

1.5 Formålet med dette vejledende dokument og overblik over 
tildelingsmetoder 

Der er blevet udarbejdet fire tildelingsmetoder til beregning af tildelingen af gratiskvoter til 
produktionsenheder. Metoderne skal anvendes i følgende ufravigelige rækkefølge: 
 

- Produktbenchmark 
- Varmebenchmark 
- Brændselsbenchmark  
- Fremgangsmåde for procesemissioner 

 
Tabel 1 viser en oversigt over betingelserne for hver enkelt tildelingsmetode. 
 
Afsnit 2 beskriver opdelingen i delinstallationer, og afsnit 3.1-3.4 giver en detaljeret 
beskrivelse af hver metode ved brug af enkle eksempler. De sidste trin i tildelingen bliver 
derefter forklaret i afsnit 4-6, og afsnit 4 indeholder yderligere eksempler. 
 
Tabel 1: Betingelser vedrørende de fire tildelingsmetoder 

Metode Værdi Betingelser 
Relevante 
emissioner 

Produktbench
mark 

Se liste i 
bilag I i CIM 

Et produktbenchmark er angivet i bilag I til CIM. 

Emissioner 
inden for et 
produkts 
systemafgræn
sninger 

Varmebenchm
ark 

62,3 
Kvoter/TJ 

varme 
forbrugt 

Varme skal opfylde alle de nedenfor stående betingelser 
for at kunne dækkes af en varmebenchmarket 
delinstallation (artikel 3, litra c)): 

- Varmen er målbar (transporteres via identificerbare 

rørledninger eller via varmeoverførende 
medium kanaler, en varmeenergimåler er eller 

kan installeres) 
- Varmen anvendes til et formål (produktion af 

produkter, produktion af mekanisk energi, varme, 
køling)  

- Varmen anvendes ikke til produktion af elektricitet 
- Varmen produceres ikke inden for grænserne af et 

produktbenchmark for salpetersyre (artikel 10, litra 
6)). 

- Varmen produceres ikke inden for et 

Emissioner i 
forbindelse 
med 
produktion af 
forbrugt 
"målbar" 
varme, der 
ikke er 
omfattet af et 
produktbench
mark 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm
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Metode Værdi Betingelser 
Relevante 
emissioner 

produktbenchmarks systemafgrænsninger 
- Varmen:  

 forbruges inden for ETS-produktionsenhedens 
grænser og produceres af en ETS-
produktionsenhed, 

ELLER 
 produceres inden for ETS-produktionsenheds 

grænser og forbruges af en non-ETS-
produktionsenhed eller en anden enhed til et 
andet anvendelsesformål end elproduktion  

 
Varme, der er produceret uden for ETS, er ikke berettiget 
til gratistildeling. 
Driftsledere, der forhandler varme (dvs., der hverken 
producerer eller forbruger varmen), vil ikke være 
berettiget til gratistildeling for denne varme. Se 
Vejledende dokument nr. 6 for yderligere oplysninger om 
grænseoverskridende varmestrømme. 

Brændselsben
chmark 

56,1 
Kvoter/TJ 
brændsler 

brugt 

Brændselsinput skal leve op til alle fire nedenstående 
betingelser for at kunne være omfattet af en 
brændselsbenchmarket delinstallation (artikel 3, litra d)): 

- Brændslet forbruges ikke inden for grænserne for en 
produkt- eller varmebenchmarket delinstallation. 

- Brændslet forbruges ikke til elproduktion 
- Brændslet afbrændes ikke uden energiudnyttelse, 

undtagen i tilfælde af sikkerhedsafbrænding. 
- Brændslet forbrændes med henblik på:  

  direkte varme- eller kølingsproduktion uden 
brug af varmebærer  

ELLER 
  produktion af mekanisk energi, som ikke 

anvendes til produktion af elektricitet 
ELLER 
  fremstilling af produkter 

Emissioner fra 
forbrænding af 
brændsler, der 
ikke er 
omfattet af 
produkt- eller 
varmebenchm
ark. 
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Tabel 1. Betingelser vedrørende de fire tildelingsmetoder (fortsat) 

Metode Værdi Betingelser 
Relevante 
emissioner 

Fremgangsmå
de for 

procesemissi
oner 

0,97 
Kvoter/to

n 
procesemi

ssioner   

Procesemissioner skal opfylde begge nedenstående 
betingelser for at kunne være omfattet af en 
procesemissionsbenchmarket delinstallation (artikel 3, litra 
h)): 

- Emissionerne er ikke omfattet af et produktbenchmark 
eller af nogen af de andre fall-back metoder ;  

- Emissioner, som anses for at være "procesemissioner", 
er: 
 Emissioner af andre drivhusgasser end CO2 som opført 

i bilag I til direktiv 2003/87/EF, som forekommer uden 
for systemafgrænsningerne af et produktbenchmark 
som opført i bilag I til CIM.  

 CO2-emissioner som følge af enhver af nedenstående 
aktiviteter; Kun CO2 som en direkte eller umiddelbar 
følge af produktionsprocessen eller en kemisk reaktion 
kan komme i betragtning. CO2 fra oxidering af CO eller 
andet ufuldstændigt oxideret kulstof er ikke omfattet, 
uanset om oxideringen finder sted i samme eller i en 
særskilt teknisk enhed. Eksempel: CO2 fra oxidering af 
CO i en åben ovn betragtes ikke som procesemission 
under denne kategori (men kan falde ind under den 
tredje kategori, hvis kriterierne opfyldes). 

 Emissioner fra forbrænding af ufuldstændigt oxideret 
kulstof, der produceres som følge af enhver af de 
følgende aktiviteter med henblik på produktion af 
målbar varme, ikke-målbar varme eller elektricitet, 
MINUS emissioner fra forbrænding af en 
naturgasmængde med samme energiindhold som de 
pågældende gasser, med forbehold for forskellene i 
energiomddannelseseffektivitet (se Vejledende 
dokument nr. 8 om spildgasser for yderligere 
oplysninger om definitionen af spildgasser og 
dertilhørende tildeling). 

 
Aktiviteter: 
o Kemisk eller elektrolytisk reduktion af metalforbindelser i 

malme, koncentrater og sekundære materialer. 
o Fjernelse af urenheder fra metaller og metalforbindelser. 
o Termisk nedbrydning af karbonater, undtagen karbonater 

til røggasrensning. 
o Kemiske synteser, hvor det kulstofholdige materiale indgår 

i reaktionen, men hvor det primære formål ikke er at 
generere varme. 

o Brug af kulstofholdige additiver eller råmaterialer til et 
primært formål, som ikke er at generere varme. 

o Kemisk eller elektrolytisk reduktion af halvmetaloxider 
eller ikke-metaloxider, som fx siliciumoxider og fosfater. 

 

Alle 
"procesemissi
oner" inden 
for 
produktionsen
heden, der 
ikke er 
omfattet af 
tidligere 
fremgangsmåd
er. Ikke-
berettigede 
emissioner er 
ikke omfattet. 
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2 Opdeling af produktionsenhed i delinstallationer 
 
Det første trin i beregningen af tildelingen af kvoter til en given produktionsenhed er at 
definere såkaldte delinstallationer. Ved en delinstallation forstås alle input, output og 
dertilhørende emissioner, som vedrører en specifik tildelingsmetode. Grænserne for en 
delinstallation defineres ikke nødvendigvis af grænserne for fysiske procesanlæg. En 
produktionsenhed kan højst opdeles i n+6 delinstallationer, hvor n er antallet af 
produktbenchmark, der er relevante inden for produktionsenheden (se CIM for formelle 
definitioner af fire typer delinstallationer: en produktbenchmarket delinstallation (artikel 3, 
litra b)), en varmebenchmarket delinstallation (artikel 3, litra c)), en brændselsbenchmarket 
delinstallation (artikel 3, litra d)), og en procesemissionsdelinstallation (artikel 3, litra h)); se 
også Vejledende dokument nr. 1 for vejledning om delinstallationer). 
 
Det skal sikres, at der ikke sker overlapning mellem delinstallationerne. Input, output og 
dertilhørende emissioner må ikke omfattes af mere end én delinstallation, og hver 
delinstallation vil blive tildelt efter én og kun én tildelingsmetode. (Se Vejledende dokument 
nr. 3 om dataindsamling for yderligere oplysninger om tilskrivningen af input og output) 
 
Produktionsenheder opdeles i delinstallationer via følgende trin.  
 
 

2.1 Vurdering af produktbenchmarkede delinstallationer 

 
Trin 1a Definer en eller flere produktbenchmarkede delinstallationer (hvis relevant) 
 
For hvert relevante produktbenchmark skal der defineres en produktbenchmarket 
delinstallation. Gør følgende for hver produktbenchmarket delinstallation:  

 Identificer systemafgrænsningerne (se Vejledende dokument nr. 3 om 
dataindsamling og Vejledende dokument nr. 9 om sektorspecifik vejledning for 
oplysninger om grænser). 

 Find relevante produktbenchmarkværdier  

 Find oplysninger om status for carbon leakage i bilag I og II i CIM (med tilsvarende 
carbon leakage-faktor (CLEF)), (se Vejledende dokument nr. 5 om carbon leakage for 
yderligere vejledning om "status for carbon leakage") 

 
Bemærk, at produktbenchmarkværdierne for BMp er konstante over årene k (2013-2020), 
eksponeringsfaktoren CLEF kan ændre sig over årene k afhængigt af status for carbon 
leakage (hvis produktet anses for at være udsat for risiko for carbon leakage, vil det som 
udgangspunkt forblive konstant; hvis det ikke gør, vil det falde over årene; se Vejledende 
dokument nr. 5 om carbon leakage for yderligere oplysninger). 
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Trin 1b Tildel relevante input og output (dette bør kun gælde, hvis ikke alle emissioner er 
omfattet af produktbenchmarkede delinstallationer). 
 
Tildel al relevant input (bl.a. råmaterialer, brændsel, varme og elektricitet påkrævet for at 
fremstille produktet) og output  
(fx produktionsaktivitet, varme, procesemissioner, spildgasser) til  hver delinstallation for 
hvert år i perioden 2005 og 2010, hvor produktionsenheden har været i drift. 
 
Hvis der er mere end ét gældende produktbenchmark i én produktionsenhed, skal man 
sørge for, at input og output for hver delinstallation ikke tildeles to gange. Hvor der kun er 
produktbenchmarkede delinstallationer i en produktionsenhed, er det ikke nødvendigt at 
beregne den præcise mængde brændsel og varme for  hver delinstallation, da tildelingen af 
kvoter kun vil være baseret på den produktmængde, der fremstilles af hvert produkt. 
 

 
 
 

2.2 Vurdering af varmebenchmarkede delinstallationer  

 
Trin 2a Definer en eller to varmebenchmarkede delinstallationer (hvis relevant) 
 
Der skal defineres en eller to varmebenchmarkede delinstallationer2, hvis:  

 Produktionsenheden forbruger målbar varme uden for grænserne for en 
produktbenchmarket delinstallation, forudsat at: 

                                                      
2
 Én varmebenchmarket delinstallation omfatter normalt al relevant varmeproduktion og/eller -forbrug som 

angivet i dette afsnit. Kun hvis varmeproduktionen og/eller -forbruget går til såvel sektorprocesser/-produkter, 
der anses for at være at  udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, som til sektorprocesser/-produkter 
som ikke anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, skal der bruges to 
varmebenchmarkede delinstallationer (se Vejledende dokument nr. 5 om carbon leakage for oplysninger). 

Eksempel: produktionsenhed med to produktbenchmark 
I eksemplet nedenfor er de indkomne varme- og brændselsstrømme som 
udgangspunkt opdelt på to delinstallationer: summen af det 
energiindhold, der tildeles til hver delinstallation, må ikke overstige det 
samlede energiindhold for den varme og brændsel, der forbruges i 
produktionsenheden, idet der tages højde for tab. 

 

Production 
process

Fuel

Benchmarked

Product 1

CO2

Heat

Production

process

CO2

Benchmarked

Product 2

Production 
process

Fuel

Benchmarked

Product 1

CO2

Heat

Production

process

CO2

Benchmarked

Product 2
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- varmen produceres af selve produktionsenheden eller af en anden ETS-
produktionsenhed 

- varmen ikke produceres inden for grænserne af et produktbenchmark for 
salpetersyre 

- varmen ikke anvendes til at producere elektricitet 
 

 Produktionsenheden eksporterer målbar varme til en non-ETS-produktionsenhed 
eller andet, forudsat at: 
- varmen ikke produceres inden for grænserne af et produktbenchmark for 

salpetersyre 
- varmen ikke anvendes til at producere elektricitet 

 
Målbare varmestrømme har alle af de følgende egenskaber: 

 De er netto, hvilket betyder, at varmeindholdet i kondensatet eller 
overførselsmediet, der returneres til leverandøren, fratrækkes. For fastlæggelse af 
målbare varmedata henvises til Vejledende dokument nr. 3 om dataindsamling.  

 Varmestrømmene transporteres via identificerbare rørledninger eller rør 
OG  
 Varmestrømmene transporteres ved hjælp af en varmebærer, fx damp, varm luft, 

vand, olie, flydende metaller eller salte 
OG 
 Varmestrømmene måles eller kan måles med en varmeenergimåler (hvor en 

varmeenergimåler er enhver enhed, der kan måle den producerede energimængde 
baseret på flowmængder og temperaturer) 

 
Ingen skelnen mellem forskellige varmeoprindelser 
Der skelnes ikke mellem varme fra forskellige kilder (dvs. produceret med forskellige 
brændsler, produceret af kedler eller kraftvarmeanlæg, varme som biprodukt af en 
benchmarket produktionsproces osv.).  
 
Som udgangspunkt er varme berettiget til gratistildeling, hvis den anses for at være 
omfattet af kvoteordningen, og hvis den ikke produceres via elkedler. Dette er især 
sandsandsynligt for målbar varme, der er direkte forbundet (forbrændingsproces eller 
eksotermisk produktionsproces) med kildestrømme, der findes i overvågningsplanen (MP) 
for en produktionsenhed omfattet af kvoteordningen. Der er følgende undtagelser til denne 
regel:  
- Eksport eller forbrug af varme, der er produceret i en produktionsproces med 

salpetersyre, er ikke berettiget til gratistildeling, da denne varme allerede er medtaget i 
salpetersyrebenchmarket.  

- Forbruget af varme, der er produceret af et non-ETS-anlæg eller en ETS-enhed (ikke 
omfattet af en CO2–udledningstilladelsen), er ikke berettiget til gratistildeling. 

- Forbruget af varme, der er anvendt til elproduktion, er ikke berettiget til gratistildeling. 
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Om der skal defineres en eller to varmebenchmarkede delinstallationer, afhænger af 
statussen for carbon leakage for de produkter, som varmen forbruges til: varme, der 
forbruges i en produktionsproces for et produkt, der anses for at være udsat for carbon 
leakage, skal inkluderes i en anden delinstallation end varme, der forbruges i en 
produktionsproces for et produkt, der ikke anses for at være udsat for carbon leakage (se 
Vejledende dokument nr. 5 om carbon leakage for flere oplysninger om dette emne). 
 
Trin 2b Tildel relevant input og output (hvis relevant) 
For hvert år3 i perioden 2005 og 2010, hvor produktionsenheden har været i drift, skal al 
relevant input (fx varmedata) og output (fx emissioner fra varmeproduktion) tilskrives til 
hver delinstallation. 
 
Den varme, der forbruges af en varmebenchmarket delinstallation, måles på de 
varmeforbrugende produktionslinjer og ikke på de varmeproducerende faciliteter. For 
varme, der eksporteres fra en varmebenchmarket delinstallation til en non-ETS-enhed, er 
målepunktet dog ved udgangen fra de varmeproducerende faciliteter. 
 
 

2.3 Vurdering af brændselsbenchmarkede delinstallationer  

 
Trin 3a Definer en eller to brændselsbenchmarkede delinstallationer4 (hvis relevant)  
Der skal defineres en eller to brændselsbenchmarkede delinstallationer, hvis – som angivet i 
 Tabel 1 – brændselsbenchmarkmetoden skal bruges, hvis produktionsenheden forbrænder 
brændsel uden for grænserne for et produktbenchmark for: 

 direkte varme- eller kølingsproduktion uden brug af varmebærer 

 eller fremstillingen af produkter 

 eller produktion af mekanisk energi, som ikke anvendes til elproduktion.  
Forudsat at: 

 Brændslet ikke forbruges til elproduktion 

 Brændslet ikke afbrændes uden energiudnyttelse, med undtagelse af 
sikkerhedsafbrænding. Sikkerhedsafbrænding henviser til afbrænding af 
pilotbrændsler og meget varierende mængder af procesgasser eller restgasser i en 
enhed, der er åben for atmosfæriske forstyrrelser, som er specifikt nødvendige af 
sikkerhedshensyn og er fastlagt i de relevante tilladelser for den pågældende 
produktionsenhed. Se Vejledende dokument nr. 8 om spildgasser for yderligere 
forklaringer af denne definition. 

 

                                                      
3
 Målbar varme til opvarmning af kontorer og kantiner: denne varme er normalt inkluderet inden for 

systemafgrænsningerne af produktbenchmark. Hvis der ikke kan angives nogen produktbenchmarket 
delinstallation i en bestemt produktionsenhed, inkluderes input, output og emissioner, der er relateret til disse 
enheder, i den varmebenchmarkede delinstallation. CL-eksponering, afhængigt af den mest relevante 
produktionsproces i produktionsenheden. 
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Bemærk: Brændsel, der bruges til affaldsbehandlingsformål (uden indvinding af målbar 
varme), berettiger ikke en delinstallation  som som brændselsbenchmarket, da brændslet 
ikke er forbundet med nogen af de tre produktionsaktiviteter, der er angivet ovenfor (direkte 
opvarmning/køling, fremstilling af produkter, produktion af mekanisk energi). 
 
Om der skal defineres en eller to brændselsbenchmarkede delinstallationer, afhænger af 
statussen for carbon leakage for de produkter, som brændslet forbruges til: brændsel, der 
forbrændes i en produktionsproces for et produkt, der anses for at være udsat for risiko for 
carbon leakage, skal inkluderes i en anden delinstallation end brændsel, der forbrændes i en 
produktionsproces for et produkt, der ikke anses for at være udsat for carbon leakage. Se 
Vejledende dokument nr. 5 om carbon leakage for flere oplysninger om dette emne. 
 
Trin 3b Tildel relevant input og output (hvis relevant) 
For hver delinstallation for hvert år i perioden 2005 og 2010, hvor produktionsenheden har 
været i drift skal al relevant input (forbrændt brændsel) og output (emissioner fra det 
forbrændte brændsel) tildeles. 
 
 

2.4 Vurdering af procesemissionsdelinstallationer  

 
Trin 4a Definer en eller to procesemissionsdelinstallationer4 (hvis relevant)  
Der skal defineres en eller to procesemissionsdelinstallationer, hvis produktionsenheden 
har procesemissioner uden for grænserne for et produktbenchmark, hvor procesemissioner 
defineres som: 

 Type a: emissioner af andre drivhusgasser end CO2 som angivet i bilag I til direktiv 
2003/87/EF. N2O er den eneste anden drivhusgas end CO2, der er inkluderet i 
kvoteordningen for ikke-benchmarkede produkter (kun for emissioner fra 
produktion af glyoxal og glyoxylsyre). N2O har et globalt opvarmningspotentiale 
(GWP) på 310. 

 Type b: CO2-emissioner som følge af enhver af de aktiviteter, der er angivet i Tabel 2 
(og ikke som et resultat af forbrændingen af ufuldstændigt oxideret kulstof, der 
produceres som følge af disse aktiviteter - "indirekte CO2-emissioner" er derfor som 
udgangspunkt omfattet af type c).  

 Type c: Emissioner fra forbrænding af ufuldstændigt oxideret kulstof, der produceres 
som følge af enhver af de aktiviteter, der er angivet i Tabel 2, med henblik på 
produktion af målbar varme, ikke-målbar varme eller elektricitet MINUS emissioner 
fra forbrænding af en naturgasmængde med samme energiindhold som de 
pågældende gasser (se Vejledende dokument nr. 8 om spildgasser og 
procesemissionsdelinstallationer for yderligere oplysninger om definitionen af 
spildgasser samt forskellen på type b- og c-emissioner og dertilhørende tildeling). 

 

                                                      
4
 Alt efter carbon leakage-status, se forklaringen i afsnit 2.2 og Vejledende dokument nr. 5 om carbon leakage. 
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Om der skal defineres en eller to delinstallationer baseret på fremgangsmåden for 
procesemissioner, afhænger af statussen for carbon leakage for produkter med en 
produktionsproces, der afgiver procesemissioner: emissioner fra produktionsprocessen for 
et produkt, der anses for at være udsat for risiko for carbon leakage, skal inkluderes i en 
anden delinstallation end emissioner fra en produktionsproces for et produkt, der ikke 
anses for at være udsat for risiko for carbon leakage (se Vejledende dokument nr. 5 om 
carbon leakage for flere oplysninger om dette emne). 
 
Tabel 2. Definitioner af og eksempler på aktiviteter, der er omfattet af definitionen af 

procesemissionsdelinstallationer (artikel 3, litra h, i CIM) 

Definition af aktivitet Eksempel 

Kemisk eller elektrolytisk reduktion af 
metalforbindelser i malme, koncentrater og 
sekundære materialer 

Produktion af kobber fra 
kobberkarbonatmineraler 

Fjernelse af urenheder fra metaller og 
metalforbindelser 

Emissioner fra oxidering af spild-urenheder, der 
er udledt som en del af genindvindingsprocessen 

Nedbrydning af karbonater, undtagen 
karbonater til røggasrensning 

Produktion af magnesia  

Kemiske synteser, hvor det kulstofholdige 
materiale indgår i reaktionen, men hvor det 
primære formål ikke er at generere varme 

Produktion af acrylsyre, produktion af acetylen 
(delvis oxidering), produktion af acrylonitril 
(ammoxidering), produktion af formaldehyd 
(delvis oxidering/dehydrogenering)  

Brug af kulstofholdige additiver eller 
råmaterialer til et primært formål, som ikke er 
at generere varme 

Emissioner fra oxidering af organiske additiver for 
at øge porøsiteten af keramiske produkter 

Kemisk eller elektrolytisk reduktion af 
halvmetaloxider eller ikke-metaloxider, som fx 
siliciumoxider og fosfater 

Produktion af silicium, reduktion af fosfat-malm 

 
For den fjerde og femte kategori skal det vurderes, om der er et andet formål med brugen 
af kulstofholdigt materiale ud over produktion af varme, og hvis der er, hvilket af disse der 
anses for at være det primære formål. 
Eksempel: Produktionen af kalk som en højtemperatursproces kræver brug af betydelige 
mængder brændsel for at kunne frembringe den varme, der kræves til den kemiske reaktion. 
Hvis kalken bruges til raffineringsprocesser (fx ved fremstilling af sukker), der kræver CO2 i 
omfattende mængder, tjener forbrænding af CO2 et yderligere formål. Da der dog er tale om 
en proces med høj energiintensitet, vil varmeproduktionen blive anset for at være det 
primære formål med brændselsforbrændingen, og de deraf følgende emissioner vil ikke være 
omfattet af en procesemissionsdelinstallation5. 

                                                      
5
 Uafhængigt af disse forbehold anses emissioner fra nedbrydningen af karbonater, der forekommer under 

produktionen af kalkprodukter, som bruges i den samme produktionsenhed til raffineringsprocesser, ikke for 
at være en procesemissionsdelinstallation og vil ikke være underlagt overvågning og rapportering. 
Produktionen af udfældet kalciumkarbonat (PCC) anses ikke for at være en raffineringsproces, og derfor skal 
kalk, der produceres og bruges til PCC-produktion, være omfattet af produktbenchmarket "kalk". Disse 
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Trin 4b Tildel relevant input og output 
For hver delinstallation for hvert år i perioden 2005 og 2010, hvor produktionsenheden har 
været i drift skal al relevant input (data, der er relateret til det materiale, som 
procesemissionerne kommer fra, hvis relevant) og output (fx procesemissioner, data, der er 
relateret til brugen af spildgasser, herunder emissioner fra forbrændingen af disse) tildeles.  
 
 

                                                                                                                                                                     
emissioner bør derudover være omfattet af overvågning og rapportering iht. de gældende regler for ETS-
produktionsenheder.  
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3 Fastsættelse af tildeling pr. delinstallation 
Efter definition af de relevante delinstallationer, kan kvotetildelingen til delinstallationerne 
beregnes. Hver delinstallation gør brug af én og kun én tildelingsmetode. Dette kapitel 
beskriver anvendelsen af de forskellige tildelingsmetoder.  
 
For hver delinstallation skal det historiske aktivitetsniveau fastsættes iht. den 
fremgangsmåde, der er beskrevet i kapitel 6. 
 
 

3.1 Produktbenchmarket delinstallation 

Figur 1 viser en produktbenchmarket delinstallation. Den stiplede linje viser 
delinstallationens systemafgrænsninger. Tildelingen fastsættes på baggrund af 
produktionen af det benchmarkede produkt. 
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Figur 1  Produktbenchmarket delinstallation 
 
Trin 1c Fastlæg det historiske aktivitetsniveau 
De historiske aktivitetsniveauer (HALp) for hver produktbenchmarket delinstallation er et 
udtryk for det benchmarkede produkts produktionsmængder. Produktdefinitioner og 
produktionsenheder er defineret i CIM og forklaret i Vejledende dokument nr. 9 om 
sektorspecifik vejledning. 
 
Trin 1d Beregn den foreløbige gratistildeling 
Den foreløbige årlige tildeling for hver produktbenchmarket delinstallation er: 
 

pPpsub HALBMF _  
 
Med: 

psubF _  Årlig foreløbig tildeling for produkt p (udtrykt i EUA'er) 

pBM
 Produktbenchmarkværdi for produkt p (udtrykt i EUA'er/produceret enhed) 

pHAL  Historisk aktivitetsniveau for produkt p, dvs. medianen af den årlige 
produktion i basisperioden som er fastsat og verificeret i forbindelsen med 
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indsamlingen af basisdata (udtrykt pr. produceret enhed). Se Vejledende 
dokument nr. 9 med sektorspecifik vejledning angående hvilken produceret 
enhed, der skal bruges for de forskellige produkter.  

 
Konvertering mellem brændsel og elektricitet 
I processer, hvor der enten kan bruges brændsel eller elektricitet til at producere varme 
eller mekanisk energi til produktionen af et tilsvarende produkt (fx mineraluld), vil valget af 
energibærer ikke påvirke fastsættelsen af benchmarkværdien. I sådanne tilfælde er der 
taget højde for indirekte emissioner ved fastsættelsen af benchmarkværdien. Figur 2 viser, 
hvordan der tages højde for både direkte (blå søjle) og indirekte (orange søjle) emissioner 
for benchmarkkurven (gul kurve) for at definere benchmarkværdien (med grønt).  
 

 
Figur 2 Definition af benchmark i tilfælde af mulighed for konvertering mellem brændsel og 

elektricitet 

 
Tildelingen baseres dog udelukkende på direkte emissioner. For at opnå overensstemmelse 
mellem benchmark og tildelingen, beregnes for de pågældende produktbenchmark (som 
fastlagt i bilag I, litra 2, i CIM) den foreløbige tildeling ved hjælp af en faktor for direkte og 
samlede emissioner (se ligningen i det følgende). Vejledende dokument nr. 9 om 
sektorspecifik vejledning indeholder yderligere vejledning om sektorer, hvor dette er 
gældende. 
 
Hvis benchmarket er baseret på direkte og indirekte emissioner, fastsættes den foreløbige 
årlige tildeling på følgende måde: 
 

PP
ElecortNetHeatImpdirect

ortNetHeatImpdirect
P HALBM

EmEmEm

EmEm
F 






 
 
Med: 

PF : Årlig foreløbig tildeling for en produktbenchmarket delinstallation (udtrykt i 
EUA'er). 

PBM : Produktbenchmark (udtrykt i EUA'er/produceret enhed).  

PHAL : Historisk aktivitetsniveau, dvs. medianen for den årlige produktion i 
basisperioden som fastsat og verificeret i indsamlingen af basisdata (udtrykt i 
producerede enheder). 
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directEm :  Direkte emissioner inden for systemafgrænsningerne af den 
produktbenchmarkede delinstallation i basisperioden. Disse er de samlede 
akkumulative emissioner i hele basisperioden (2005-2008 eller 2009-2010) 
uanset de eventuelle ændringer, der måtte have fundet sted ifm. kapacitet, 
aktivitet eller drift. Direkte emissioner inkluderer emissioner, som skyldes 
varmeproduktion inden for den samme ETS-produktionsenhed, der er 
forbrugt inden for systemafgrænsningerne af den benchmarkede 
produktionsproces. Direkte emissioner inkluderer (pr. definition) ikke 
emissioner fra elproduktion eller nettovarmeeksport/-import fra andre ETS-
produktionsenheder eller non-ETS-enheder.    

 

ortlNetHeatImpEm : Emissioner fra målbar nettovarmeimport fra andre ETS-produktionsenheder 
og non-ETS-enheder i basisperioden for den produktbenchmarkede 
delinstallation. Uanset hvor og hvordan varmen produceres, beregnes disse 
emissioner udtrykt i ton CO2 på følgende måde: 
 

62.3Import Heat NetEm ortNetHeatImp   
 
Hvor Net Heat Import er den samlede målbare nettovarmeimport fra andre 
ETS-produktionsenheder og non-ETS-enheder i basisperioden ud fra den 
produktbenchmarkede delinstallation udtrykt i TJ. Dette er den akkumulative 
nettovarmeimport i hele basisperioden (2005-2008 eller 2009-2010) uanset  
eventuelle ændringer i kapacitet, aktivitet eller drift. 
 

ElecEm :  Indirekte emissioner fra elforbrug inden for systemafgrænsningerne af den 
produktbenchmarkede delinstallation i basisperioden. Uanset hvor og 
hvordan elektriciteten produceres, beregnes disse emissioner udtrykt i ton 
CO2 på følgende måde: 

 
465.0 use Elec.EmElec  

 
Hvor Elec.use er elforbruget inden for systemafgrænsningerne af 
produktionen af det benchmarkede produkt i basisperioden udtrykt i MWh. 
Dette er det samlede elforbrug i hele basisperioden (2005-2008 eller 2009-
2010) uanset de eventuelle ændringer, der måtte have fundet sted ifm. 
kapacitet, aktivitet eller drift.   

 
Import af varme fra non-ETS-produktionsenheder 
Forbruget af varme, der enten er produceret af en non-ETS-produktionsenhed eller af en 
delinstallation, som producerer produkter, der er omfattet af salpetersyrebenchmark, er 
ikke berettiget til gratistildeling. Når en produktbenchmarket delinstallation derfor 
importerer varme, der er produceret af en non-ETS-produktionsenhed, skal den tildeling, 
som er relateret til denne mængde varme, trækkes fra den samlede tildeling. Se Vejledende 
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dokument nr. 6 om grænseoverskridende varmestrømme for mere vejledning om dette 
emne. 

3.2 Varmebenchmarket delinstallation 

Figur 3 viser en varmebenchmarket delinstallation. Den stiplede linje viser delinstallationens 
systemafgrænsninger. Tildelingen fastsættes på baggrund af det målbare varmeforbrug. 
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Figur 3  Varmebenchmarket delinstallation. 

 
Trin 2c Fastlæg det historiske aktivitetsniveau  

Det årlige historiske aktivitetsniveau for en varmebenchmarket delinstallation (HALh) er 
udtrykt i TJ og er summen af:  

- Forbruget af målbar nettovarme uden for grænserne for et produktbenchmark 
produceret af selve produktionsenheden eller en anden ETS-produktionsenhed, 
forudsat at varmen ikke produceres inden for grænserne af et 
salpetersyreproduktbenchmark eller bruges til at producere elektricitet. 

- Produktion af målbar nettovarme, der eksporteres til non-ETS-forbrugere, forudsat at 
varmen ikke produceres inden for grænserne af et salpetersyreproduktbenchmark 
eller bruges til at producere elektricitet. Se Vejledende dokument nr. 6 om 
grænseoverskridende varmestrømme for mere om dette emne. 

 
Der skelnes som udgangspunkt ikke mellem varme fra forskellige kilder (se afsnit 2, trin 2a 
for yderligere forklaringer) 
 
Hvis der ikke er nogen historiske målbare varmedata tilgængelig, beregnes det historiske 
aktivitetsniveau ved hjælp af erstatningsdata. Se bilag B i Vejledende dokument nr. 3 om 
dataindsamling for mere vejledning i brugen af erstatningsdata. 
 
Trin 2d Beregn den foreløbige gratistildeling 
Beregn den foreløbige årlige tildeling for hver varmebenchmarket delinstallation ved hjælp 
af følgende ligning: 
 

hhhsub HALBMF _  
med  
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hsubF _  Foreløbig årlig tildeling for delinstallation i året k baseret på 
varmebenchmarket (udtrykt i EUA'er) 

hBM    Varmebenchmark; angivet til 62,3 tCO2/TJ.  
 
Kun nettovarmestrømme er relevante, hvilket betyder, at varmeindholdet i kondensatet eller 
overførselsmediet, der returneres til leverandøren, fratrækkes.  

 
Ved varmeeksport til non-ETS-forbrugere bruges nettovarmeeksporten i stedet for 
nettovarmeforbruget, og tildelingen distribueres til varmeproducenten. Generelt anses et 
non-ETS-anlæg ikke for at være udsat for risiko for carbon leakage. Hvis operatøren har en 
grund til at anse non-ETS-varmeforbrugeren for at være udsat for en risiko for carbon 
leakage, skal vedkommende føre tilstrækkeligt bevis for dette over for de kompetente 
myndigheder. Se Vejledende dokument nr. 6 om grænseoverskridende varmestrømme for 
mere om dette emne. 
 

3.3 Brændselsbenchmarket delinstallation 

Figur 4 viser en brændselsbenchmarket delinstallation. Den stiplede linje viser 
delinstallationens systemafgrænsninger. Tildelingen fastsættes på baggrund af 
brændelsforbruget. 
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Figur 4  Brændselsbenchmarket delinstallation 

 
 
Trin 3c Fastlæg det historiske aktivitetsniveau 
Det årlige historiske aktivitetsniveau (HALf) for en brændselsbenchmarket delinstallation er 
forbruget af brændsel uden for grænserne for et produktbenchmark (udtrykt i TJ), forudsat 
at brændslet bruges til produktion af produkter, mekanisk energi eller 
opvarmning/nedkøling og ikke til produktion af elektricitet eller målbar varmeproduktion. 
Det årlige historiske aktivitetsniveau inkluderer den brændselsmængde, der bruges til 
sikkerhedsafbrænding. Brændsel, der bruges til andre formål (fx affaldsbehandling uden for 
grænserne for et produktbenchmark), tages ikke med i betragtning. 
 
Hvis et brændsel, som er en del af det samlede brændselsinput i en proces, ikke bruges til 
en forbrændingsproces for at producere ikke-målbar varme, men bruges til andre 
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reaktioner, der producerer spildgasser (fx kemisk reduktion af metalmalm, kemisk syntese, 
osv.), kan denne brændselsmængde ikke anses for at være afgørende for det historiske 
forbrug af brændsel for brændselsdelinstallation(er). Se Vejledende dokument nr. 8 om 
spildgasser for mere vejledning om dette emne. 
 
Trin 3d Beregn den foreløbige gratistildeling 

Beregn den foreløbige årlige tildeling for hver brændselsbenchmarket delinstallation i  ved 
hjælp af følgende ligning: 
 

fffsub HALBMF _  
 
med  

fsubF _  Foreløbig årlig tildeling for delinstallationen (udtrykt i EUA'er) 

fBM   Brændelsbenchmark; angivet til 56,1 tCO2/TJ. 

fHAL  Historisk forbrug af brændsler for delinstallationen (udtrykt i TJ) 
 
 

3.4 Procesemissionsdelinstallation 

Figur 5 viser en procesemissionsdelinstallation. Den stiplede linje viser delinstallationens 
systemafgrænsninger. Tildelingen fastsættes på baggrund af historiske procesemissioner. 
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Figur 5  Procesemissionsdelinstallation 

 
Trin 4c Fastlæg det historiske aktivitetsniveau  
Det historiske aktivitetsniveau (HALe) (udtrykt som tCO2e) for en 
procesemissionsdelinstallation er summen af: 

 Emissioner af andre drivhusgasser end CO2 som angivet i bilag I til direktiv 
2003/87/EF og som ikke er omfattet af et produktbenchmark eller nogen andre 
alternative fremgangsmåder (type a)  

 CO2-emissioner som følge af enhver af de aktiviteter, der er angivet i trin 4.a (type b, 
se afsnit 2) 
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 Emissioner fra forbrænding af ufuldstændigt oxideret kulstof, produceret som følge 
af enhver af de aktiviteter, der er angivet i trin 4.a (se afsnit 2), med henblik på 
produktion af målbar varme, ikke-målbar varme eller elektricitet MINUS emissioner 
fra forbrændingen af en naturgasmængde med samme energiindhold som de 
pågældende gasser, med forbehold for forskellene i energiomddannelseseffektivitet. 
Tildelingen for ufuldstændigt oxideret kulstof består reelt af tildelingen for 
spildgasser (type c) 

Se Vejledende dokument nr. 8 for at få mere vejledning om procesemissionsdelinstallationer 
og spildgasser. 
 
 

Trin 4d Beregn den foreløbige gratistildeling 
Beregn tildelingen for hver af de delinstallationer, for hvilke der gælder en fremgangsmåde 
for historiske emissioner, ved hjælp af følgende ligning: 
 

eesub HALPRFF _  
 
med  

esubF _  Foreløbig årlig tildeling for delinstallationen  
PRF  Reduktionsfaktor, der er angivet til 0,97 (uden dimension). 

eHAL  Historiske "procesemissioner" for delinstallationen (udtrykt i tCO2eq) 
 
For procesemissionsdelinstallationer af type b er de historiske aktivitetsniveauer baseret på 
CO2-emissionerne for basisperioden. Ved blandinger af ufuldstændigt oxideret kulstof (fx 
CO) og CO2 baseres det historiske aktivitetsniveau på resultater fra målinger af CO2-andelen 
i det samlede kulstofindhold for gassen i overensstemmelse med de gældende europæiske 
standarder, der omfatter den relevante basisperiode. Hvis sådanne historiske måledata ikke 
er tilgængelige, anvendes en standardværdi, der er baseret på den antagelse, at 75 % af 
kulstofindholdet for gasblandingen er fuldt oxideret (CO2).  
 
Ved procesemissioner, der skyldes forbrænding af spildgasser, henvises til Vejledende 
dokument nr. 8 om spildgasser. 
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4 Årlig basistildeling, foreløbig og endelig tildeling pr. 
produktionsenhed 

 

4.1 Basistildeling 

De grundlæggende årlige CO2-kvoter pr. produktionsenhed beregnes ved at tage summen af 
tildelinger til delinstallationer, idet der ikke tages højde for carbon leakage-faktoren som 
værende lig med: 
 


i

i
sub

basis
inst FF

 
 

basis
instF   Den samlede basistildeling til produktionsenheden  
i

subF   Den årlige tildeling til delinstallationen i   
 
Selvom denne mængde ikke nødvendigvis afspejler den foreløbige mængde, der er tildelt 
produktionsenhederne, skal den inkluderes i NIM, da den vil blive brugt til fastsættelse af 
den tværsektorielle reduktionsfaktor.  

4.2 Foreløbig tildeling 

Den foreløbige samlede årlige mængde af CO2-kvoter pr. produktionsenhed beregnes ved at 
gange tildelingen med carbon leakage-faktoren for hver delinstallation.  
 

  

i

i
sub

i
subinst kEFFkF )()(

 
 
Med 

)(kFinst   Foreløbig samlet tildeling til produktionsenheden i året k 
i

subF   Tildeling til delinstallation i  

)(kEF i
sub   Carbon leakage-faktor (CLEF) for delinstallation i i året k. 

 

4.3 Endelig tildeling 

For produktionsenheder, der ikke er klassificeret som "elproducent", fastsættes de endelige 
samlede årlige kvotemængder ved: 
 

)()()( kCSFkFkF inst
final

inst   
 
Med  
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)(kF final
inst  Endelig samlet tildeling til produktionsenheden i året k   

)(kCSF  Tværsektoriel korrektionsfaktor i året k (om nødvendigt) 
 
For produktionsenheder, der er klassificeret som "elproducent", fastsættes de endelige 
samlede årlige kvotemængder ved: 
 

)(*)()( kLRFkFkF inst
final

inst   
 
Med  
k   Året k 

)(kF final
inst    Endelig samlet tildeling til produktionsenheden i året k   

)(kFinst  Endelig foreløbig tildeling til produktionsenheden i året k  
LRF(k) Lineær reduktionsfaktor (se tabellen nedenfor) 
 

År Lineær reduktionsfaktor 

2013 1,0000 
2014 0,9826 
2015 0,9652 
2016 0,9478 
2017 0,9304 
2018 0,9130 
2019 0,8956 
2020 0,8782 
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5 Fastlæggelse af indledende kapacitet i henhold til artikel 7, stk. 
3, i CIM 

 
Driftslederne skal fastlægge og indberette en delinstallations indledende installerede 
kapacitet for: 
- Alle produktbenchmarkede delinstallationer. 
- Alle delinstallationer, som har haft en væsentlig kapacitetsændring i basisperioden. 
 
Dette kapitel forklarer, hvordan man fastlægger kapaciteten for en produktbenchmarket 
delinstallation, som ikke har haft en væsentlig kapacitetsændring i basisperioden, baseret 
på artikel 7, stk. 3, i CIM. Se afsnit 6.4 nedenfor for en forklaring af, hvordan man fastlægger 
kapaciteten for en produktbenchmarket delinstallation, som har haft en væsentlig 
kapacitetsændring i basisperioden. 
 
Den kapacitet, som fastlægges i henhold til CIM til brug for beregningen af antallet af 
gratiskvoter, til brug for beregningen af standardkapacitetsudnyttelsesfaktorer (SCUF), eller 
til brug for vurderingen af væsentlige ændringer, skal kunne skelnes fra enhver reference til 
kapaciteter i tilladelser.  
 
Bestemmelsen af kapaciteter for forskellige delinstallationer indebærer de samme 
aktiviteter som for historiske aktivitetsniveauer og skal udtrykkes med den samme enhed.  
Se kapitel 3 for en definition af historiske aktivitetsniveauer, samt tabel 1 for et overblik 
over de betingelser, som varme-, brændsels- og procesemissioner skal overholde for at blive 
taget med i betragtning, når historiske aktivitetsniveauer og kapaciteter skal fastlægges for 
henholdsvis varmebenchmark-, brændselsbenchmark- og procesemissionsdelinstallationer.  
 
Alt efter tilgængeligheden af data, bestemmes kapaciteten efter metode 1 eller metode 2.  
 
Metode 1 - fastlæggelse af kapaciteten baseret på historiske data 
Hvis det er muligt, skal kapaciteten altid baseres på historiske data om produktionen i 
perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2008. Er der ikke angivet andet i Bilag I til CIM, 
gælder kapaciteterne for tons produceret produkt udtrykt som (netto) salgbar produktion i 
en renhedsgrad på 100 % (se også Vejledning nr. 9 om sektorspecifikke forhold).  
 
Driftslederen identificerer de to højeste månedlige produktionsmængder i perioden fra 1. 
januar 2005 til 31. december 2008. Gennemsnittet af de to værdier benyttes som anlæggets 
indledende månedlige kapacitet uden yderligere korrektioner eller justeringer. Anlæggets 
indledende installerede kapacitet fås ved at gange denne værdi med 12 måneder. 
 
Metode 2 - fastlæggelse af kapaciteten baseret på eksperimentel verifikation 
Metode 2 gælder kun, hvis de højeste månedlige produktionsmængder i perioden fra 1. 
januar 2005 til 31. december 2008 ikke kan beregnes, fordi der mangler driftsdata for denne 
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periode (dvs. fordi produktionsenheden var i drift i under to måneder i den pågældende 
basisperiode, eller fordi data er gået tabt). Hvis dette er tilfældet, skal driftslederen i 
metoderapporten gøre rede for omstændighederne, som førte til beslutningen, og denne 
redegørelse skal verificeres af verifikatoren. Den kompetente myndighed vil altid foretage 
den endelige vurdering af dette. Hvis den kompetente myndighed bedømmer, at 
forklaringen er utilstrækkelig, anvendes konservative skøn over produktionen (fx salgstal, 
ekstrapolerede data fra andre måneder, eller skøn baseret på data på 
produktionsenhedsniveau opdelt på delinstallationsniveau) til at fastlægge kapaciteten (se 
Vejledende dokument nr. 3 om dataindsamling for yderligere vejledning om konservative 
skøn).  
 
Hvis dette er tilfældet foretager driftslederen i forbindelse med indsamlingen af basisdata 
en eksperimentel verifikation af delinstallationens kapacitet under tilsyn af en uafhængig 
tredjepart. Verifikationen vil være baseret på en 48-timers fortløbende test, som udføres i 
overensstemmelse med driftsmønstre i forbindelse med produktionsenhedens normale 
drift. Den uafhængige tredjepart vil være til stede under testen og sammenligner 
produktionsniveauet og parametre i relation til det producerede produkt med værdier 
typiske for sektoren, så vel som med eventuelt tilgængelige data fra tidligere 
produktionsmønstre på produktionsenheden. Særligt vil parametre i relation til produktets 
kvalitet blive taget med i betragtning med henblik på at sikre, at kvaliteten af produktionen 
under testen stemmer overens med den kvalitet, som normalt produceres på 
produktionsenheden. 
 
Anlæggets indledende månedlige kapacitet fås ved at gange den gennemsnitlige produktion 
for to dages eksperimentel verifikation med 30 dage. Anlæggets indledende installerede 
kapacitet fås ved at gange denne værdi med 12 måneder. 
 
Metode 2 anbefales ikke til fastlæggelse af den indledende kapacitet til beregning af SCUF-
værdierne for produktbenchmarket, idet resultaterne vil have en begrænset merværdi. 
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6 Fastlæggelse af historisk aktivitetsniveau 
 
Dette kapitel beskriver, hvordan man fastlægger det historiske aktivitetsniveau, som bruges 
til fastlæggelsen af gratistildeling. Afsnit 6.1 beskriver hvilke år, der skal udgøre 
basisperioden. Afsnit 6.2 beskriver, hvordan man fastlægger de historiske aktivitetsniveauer 
for delinstallationer, som ikke har haft ændringer i driften eller væsentlige ændringer i 
kapaciteten. Afsnit 6.3 og 6.4 indeholder en vejledning om definitionerne på ændring i 
driften og væsentlig ændringer i kapaciteten, samt forklarer hvordan det historiske 
aktivitetsniveau skal fastlægges i pågældende tilfælde. 

 

6.1 Valg af basisperiode 

Basisperioden er som udgangspunkt 2005-2008 eller 2009 og 2010 (artikel 9, stk. 1, i CIM). 
Den valgte basisperiode skal som udgangspunkt være den periode, som fører til det højeste 
historiske aktivitetsniveau. Fremgangsmåden for fastlæggelse af de historiske 
aktivitetsniveauer forklares i afsnit 6.2 til 6.4. 
 
Hvilken basisperiode, der fører til det højeste historiske aktivitetsniveau, vil muligvis variere 
fra delinstallation til delinstallation. Man skal imidlertid vælge den samme basisperiode for 
hele produktionsenheden, inklusiv alle delinstallationer.  
 

6.2 Standardmetoden 

Standardmetoden for fastlæggelse af delinstallationens historiske aktivitetsniveau 
indebærer, at man tager medianen af delinstallationens årlige aktivitetsniveauer i 
basisperioden: 2005-2008 eller 2009-2010, således at  
 

HAL = median2005-2008 (årlige aktivitetsniveauer)  
ELLER 

HAL = median2009-2010 (årlige aktivitetsniveauer) 
 
Hvis produktionsenheden ikke har været drevet lejlighedsvist i henhold til artikel 9, stk. 8, i 
CIM, (og hvis driftslederen har dokumenteret dette overfor den kompetente myndighed), 
skal alle de år i basisperioden, hvor produktionsenheden har været i drift mindst én dag, 
tages med (se artikel 9, stk. 6).   
 
Dette betyder, at år med nul-aktivitetsniveauer på en delinstallation i nogle tilfælde vil 
skulle indgå, hvis mindst én anden delinstallation har været i drift. Dette er særligt relevant 
for produktionsenheder, som har produceret forskellige benchmarkede produkter på den 
samme produktlinje. Følgende eksempler illustrerer, at standardmetoden også virker i disse 
tilfælde. Se næste afsnit om fastlæggelsen af HAL, når produktionsenheden ikke har været i 
drift mindst én dag i basisperioden. 
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Eksempel 1 
En glasfabrik har en glasproduktionslinje, der kan producere både farvede og farveløse 
glasflasker. Det forudsættes, at den valgte basisperiode er 2005-2008. De to produkttyper 
er omfattet af to forskellige produktbenchmark. Følgende aktivitetsniveauer var realiseret i 
2005-2008. 
 
Tabel 3: En glasproducerende produktionsenheds historiske aktivitetsniveauer  

 2005 2006 2007 2008 

Farvede 
glasflasker 

800 800 0 0 

Farveløse 
glasflasker 

0 0 800 800 

 
Produktionsenheden er omfattet af to produktbenchmark, hvilket betyder, at der skal 
medtages to delinstallationer. For at fastlægge HAL skal medianen af den basisperiode, i 
hvilken produktionsenheden har været i drift i mindst én dag, medtages for hvert 
produktbenchmark, i overensstemmelse med Artikel 9, stk.6: 
 
HALfarvet glas = median2005-2008 (800, 800, 0, 0) = 400 
HALfarveløs glas = median2005-2008 (0, 0, 800, 800) = 400 
 
Summen af de individuelle delinstallationers HAL-værdier er 800 og afspejler glasfabrikkens 
historiske aktivitetsniveau. 
 
Bemærk, at hvis der ikke har været en fysisk ændring, gælder bestemmelserne i artikel 9, 
stk. 9, vedrørende væsentlige kapacitetsændringer inden for basisperioden, ikke. 
Bestemmelserne vedrørende lukning (artikel 22 i CIM) gælder heller ikke for etablerede 
produktionsenheder.  
 
Eksempel 2 
En papirfabrik har en papirproduktionslinje, som kan producere 3 slags papir: avispapir, fint 
uglittet papir og fint glittet papir. De tre produkttyper er omfattet af tre forskellige 
produktbenchmark. Følgende aktivitetsniveauer realiseredes i 2005-2008. 
 
Tabel 4: En papirproducerende produktionsenheds historiske aktivitetsniveauer 

 2005 2006 2007 2008 

Avispapir 800 0 500 700 

Fint uglittet 
papir 

200 600 0 300 

Fint glittet 
papir  

0 400 500 0 

 
Produktionsenheden er omfattet af tre produktbenchmark, hvilket betyder, at der skal 
medtages tre delinstallationer. Det forudsættes, at den valgte basisperiode er 2005-2008. 
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For at fastlægge HAL skal medianen af den basisperiode, i hvilken produktionsenheden har 
været i drift i mindst én dag, medtages for hvert produktbenchmark, i overensstemmelse 
med Artikel 9, stk.6: 
 
HALavispapir = median2005-2008 (800, 0, 500, 700) = 600 
HALfint uglittet papir = median2005-2008 (200, 600, 0, 300) = 250 
HALfint glittet papir = median2005-2008 (0, 400, 500, 0) = 200 
 
Ligesom i det første eksempel afspejler resultaterne produktionsniveauerne ganske fint.  
 
Ligesom i eksempel 1 gælder bestemmelserne i artikel 9, stk. 9, vedrørende væsentlige 
kapacitetsændringer inden for basisperioden ikke, hvis der ingen fysiske ændringer har 
været. Bestemmelser vedrørende (delvis) lukning (artikel 22 og 23 i CIM) gælder ikke før 30. 
juni 2011 for etablerede produktionsenheder, men de gælder for (delvise) lukninger mellem 
1. juni 2011 og 31. december 2012.  
Eksempel: En glasfabrik har to forskellige produktionslinjer, en til farvet glas og en til 
farveløs glas.  Den farvede glaslinje lukkes i 2012, men beholdes som reserveanlæg fra 2012 
(ingen fysisk ændring). 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Farvet 
glas 

800 800 800 800 800 800 800 0 0 

Farveløst 
glas 

800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Glasfabrikken tildeles kvoter som en etableret produktionsenhed for to delinstallationer, 
begge med en HAL-værdi på 800. I medfør af artikel 23 skal driftslederen oplyse den 
kompetente myndighed om, at han har foretaget en delvis lukning i et givet kalenderår, og 
at delinstallationens aktivitetsniveau tydeligvis er reduceret til nul. Som følge heraf skal 
tildelingen til delinstallation med det farvede glas nedjusteres til nul, da der er foretaget en 
delvis lukning af produktionsenheden. 
 
 

6.3 Start af drift efter 1. januar 2005  

Dette afsnit forklarer, hvordan man beregner HAL for en produktionsenhed, som ikke var i 
drift i hele basisperioden, fordi tidspunktet for start af normal drift lå efter starten af 
basisperioden. Afsnittet gælder ikke for delinstallationer, som havde start af normal drift 
efter 1. januar 2005, hvis produktionsenheden allerede var i drift 1. januar 2005 (for 
vejledning om sådanne tilfælde henvises til afsnit 6.4 om kapacitetsændringer). 
 
Datoen for start af normal drift fastlægges i henhold til artikel 3n i CIM. Til dette formål 
fastlægger driftslederen den førstkommende fortløbende 90-dages periode, hvor 
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aktivitetsniveauet - summeret op over 90-dages perioden - er mindst 40 % af 
designkapaciteten. Den fortløbende 90-dages periode skal forstås som en periode på 90 
sammenhægende dage, hvor hele produktionsenheden var i drift hver dag.  Starten af 
normal drift er den første dag i sådan en periode. I tilfælde af, at sektorens almindelige 
produktionscyklus ikke forudser sådanne fortløbende 90-dages perioder, lægges de 
sektorspecifikke produktionscyklusser sammen til en 90-dages periode. 
 
Situationer med afbrudt drift i basisperioden, som fører til nul-produktion for hele 
produktionsenheden i mindst ét kalenderår, behandles på samme vis. 
 
For produktionsenheder, der af natur kun drives lejlighedsvis, fx produktionsenheder, der 
fungerer som reserve- eller standbyanlæg, og anlæg i sæsondrift, skal alle år i den valgte 
basisperiode efter start af normal drift indgå, herunder kalenderår med mindre end én dags 
produktion (artikel 9, stk. 8).   
 
For produktionsenheder, der af natur ikke kun drives lejlighedsvis, skal der i beregningen af 
det historiske aktivitetsniveau (HAL) kun medtages de år, hvor produktionsenheden har 
været i drift i mindst én dag. Dette betyder, at år med nul-aktivitetsniveauer på en 
delinstallation i nogle tilfælde vil skulle indgå, hvis mindst én anden delinstallation har 
været i drift. Dette er fx tilfældet med eksempel 1 til 3 i det foregående afsnit. 
 
Eksempel 1 - produktionsenheder, som har været i drift i mindst to kalenderår  
Hvis en produktionsenhed, som anvender basisperioden 2005 til 2008, som helhed startede 
den normale drift før eller på den 1. januar 2007, har den været i drift i mindst to 
kalenderår, og HAL udregnes derfor ved brug af standardformlen. Alle årene (fra start af 
normal drift), hvor produktionsenheden har været i drift mindst én dag, indgår i 
beregningen af HAL.  
 
I dette tilfælde vil HAL være medianen af aktivitetsniveauet (AL) for alle årene, hvor 
produktionsenheden har været i drift, som illustreret i eksempel 1a til 1c. 
 
Eksempel 1a - produktionsenheden har været i drift mindst én dag i hvert af årene i 
basisperioden. 
HAL = median (AL2005, AL2006, AL2007, AL2008) 
 
Eksempel 1b - produktionsenheden var ikke i drift på noget tidspunkt i 2006 på grund af en 
ulykke eller på grund af vedligeholdelse (AL2006=0). 
HAL = median (AL2005, AL2007, AL2008) 
 
Eksempel 1c - produktionsenheden som helhed startede driften den 31. oktober 2006. HAL 
skal derfor udelukkende beregnes ud fra aktivitetsniveauerne for årene 2006, 2007 og 2008. 
HAL = median (AL2006, AL2007, AL2008) 
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Eksempel 2 - produktionsenheder, som har været i drift i under to kalenderår 
 
Hvis en produktionsenhed som helhed startede den normale drift efter den 1. januar 2007 
(dvs. produktionsenheden startede sin normale drift den 2. januar eller senere), har den 
været i drift i under to kalenderår i basisperioden. Der er to valgmuligheder i forhold til at 
beregne HAL for produktionsenheden: 
 
- Man kan vælge basisperioden 2009 til 2010 
Eller  
- Man kan beregne HAL for hver enkelt delinstallation på følgende måde (i 

overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, i CIM): 
 
HAL = Kapacitet x RCUF 

 
Hvor  
Kapacitet  er den indledende installerede kapacitet beregnet som beskrevet i kapitel 5 
RCUF  er den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (se nedenfor) 

 
Hvis en produktionsenhed som helhed startede sin normale drift efter den 1. januar 2009 
(produktionsenheden startede fx sin normale drift den 2. januar), så skal HAL beregnes i 
overensstemmelse med den anden fremgangsmåde. 
 
Den indledende installerede kapacitet fastlægges ved hjælp af metoderne beskrevet i 
afsnit 5. Standardmetoden (fastlæggelse ud fra de to højeste månedlige aktivitetsniveauer) 
skal anvendes, når der er data tilgængelig for de to højeste månedlige aktivitetsniveauer. 
Dette anses for at være tilfældet, når en (etableret) produktionsenhed startede sin normale 
drift på eller før den 30. juni 2011. I andre tilfælde (hvor start af normal drift var efter 30. 
juni 2011) skal den indledende kapacitet fastlægges på grundlag af eksperimentel 
verifikation (metode 2, se afsnit 5 for detaljer). Uafhængigt af den anvendte metode skal 
den indledende kapacitet fastlægges inden 30. september 2011.  
 
For at den kompetente myndighed kan fastlægge RCUF i overensstemmelse med artikel 18, 
stk. 2, skal produktionsenheden indberette "behørigt dokumenterede og uafhængigt 
verificerede oplysninger om anlæggets tilsigtede normale drift, vedligeholdelse, normale 
produktionscyklus, energieffektivitetsteknikker og den typiske kapacitetsudnyttelsesfaktor i 
den pågældende sektor sammenlignet med sektorspecifikke oplysninger." Driftslederen skal 
indberette den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) for hver delinstallation som en 
procentdel af kapaciteten. Eventuelle oplysninger fra fastlæggelsen af kapaciteten om 
produktionsenhedens planlagte (tilsigtede) normale drift, vedligeholdelse og 
produktionscyklus bør anvendes.  
 
Følgende aspekter skal indgå i fastlæggelsen af RCUF: 
 Produktionsenhedens planlagte normale drift: forventede produktionsmængder 

baseret på designkapaciteten, og garanteret på basis af teknisk 
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dokumentation/datablade fra leverandøren, samt driftstimer (benyt oplysninger fra 
forretningsplaner, tilladelser, mv.). Hvis der forefindes produktionsdata, bør disse 
benyttes til at validere de forventede produktionsmængder. 

 Vedligeholdelse: Produktionslinjernes tilgængelighed skal estimeres (på baggrund af 
oplysninger fra forretningsplaner, tilladelser, relevant teknisk dokumentation, mv.). De 
estimerede nedetider skal indgå i estimeringen af de forventede produktionsniveauer.  

 Normal produktionscyklus: På baggrund af oplysninger fra forretningsplaner, 
tilladelser, relevant teknisk dokumentation mv. skal det kontrolleres, om uafbrudt drift 
er teknisk mulig, er tilpasset efterspørgslen på produkterne (fx sæsondrift eller ej) og 
er en lovlig mulighed (ingen begrænsninger i relevante tilladelser).  

 
For varme- og brændselsbenchmarkede delinstallationer bør energieffektive teknikker 
endvidere indgå i estimeringen af varme- og brændselsforbruget ud fra fremskrivninger på 
produktionstal.  
For procesemissiondelinstallationer bør emissionsintensiteten af tilførte materialer så vel 
som drivhusgaseffektive teknikker (fx kulstoffattige tilførselsmaterialer, 
nedbringelsesteknikker, etc.) indgå i estimeringen af procesemissionerne ud fra 
fremskrivninger på produktionstal. Om nødvendigt må den kompetente myndighed justere 
den foreløbige RCUF-værdi, idet det antages, at der har været anvendt drivhusgaseffektive 
teknikker. 
 
Den resulterende RCUF-værdi skal sammenholdes med den typiske kapacitetsudnyttelse i 
den pågældende sektor. Hvis værdien afviger betydeligt, skal dette retfærdiggøres. Der må 
ikke accepteres værdier for RCUF lig med eller højere end 100 %.  
 
Beregningen vil blive verificeret af en uafhængig tredjepart.Sammenfatning  
Anvendelsen af forskellige tildelingsmetoder for forskellige datoer for start af normal drift 
opsummeres i nedenstående tabel for produktionsenheder, der er i drift mindst én dag 
hvert år efter start af normal drift: 
 

Start af normal 
drift 

Basisperiode Historisk aktivitetsniveau 

01/01/2007 og 
tidligere 

driftslederens valg:  

 2005 - 2008 eller  

 2009 - 2010  

 

 Medianværdi (art. 9, stk. 1); 

 Medianværdi (art. 9, stk. 1);  

02/01/2007 - 
31/12/2008  

driftslederens valg:  

 2005 - 2008 eller  

 2009 - 2010 

 

 Kapacitet gange udnyttelse (art. 9, stk. 6) 

 Medianværdi (art. 9, stk. 1); 

01/01/2009  2009 – 2010  Medianværdi (art. 9, stk. 1); 

02/01/2009 – 
30/06/2011 

 (2009 – 2010)  Kapacitet gange udnyttelse (art. 9, stk. 6) 
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6.4 Kapacitetsændringer 

Artikel 9, stk. 9, i udkastet til Kommissionens beslutning indeholder en fremgangsmåde til 
beregning af en delinstallations historiske aktivitetsniveau i tilfælde af, at der skete en 
væsentlig kapacitetsændring i perioden mellem 1. januar 2005 og 30. juni 2011. I denne 
forbindelse er datoen for start af den ændrede drift den relevante dato. Det er kun de 
væsentlige kapacitetsændringer, som er blevet identificeret - i henhold til den i dette afsnit 
beskrevne metode - før 30. september, som skal tages i betragtning, herunder 
fastlæggelsen af den nye kapacitet inden denne dato. Væsentlige kapacitetsændringer, som 
er blevet identificeret, eller for hvilke den nye kapacitet udelukkende er blevet fastlagt efter 
den nævnte dato, skal behandles efter reglerne for nytilkomne, hvor relevant. 
 
Denne fremgangsmåde slår fast, at det historiske aktivitetsniveau skal fastlægges i henhold 
til de generelle regler, idet der først ses bort fra den væsentlige kapacitetsændring. Det 
historiske aktivitetsniveau for den tilføjede/reducerede kapacitet fastlægges separat. Det 
samlede historiske aktivitetsniveau for delinstallationen, hvor der er foretaget en væsentlig 
ændring, vil være summen af de to historiske aktivitetsniveauer. 
 
I det efterfølgende beskrives denne fremgangsmåde skridt for skridt og illustreres med to 
eksempler. Selvom det kun er eksemplet med produktbenchmarkede delinstallationer, som 
behandles i dette afsnit, gælder fremgangsmåden for alle delinstallationer: 
produktbenchmarkede delinstallationer, varmebenchmarkede delinstallationer, 
brændselsbenchmarkede delinstallationer og procesemissions-relaterede delinstallationer. 
 
Trin 1: Har delinstallationen haft en væsentlig kapacitetsudvidelse/-reduktion i perioden 
fra 1. januar 2005 til 30. juni 2011? 
Driftsledere, der påberåber sig anvendelsen af artikel 9, stk. 9, må først fastlægge, om deres 
investering i perioden januar 2005 til juni 2011 rent faktisk er ført til en væsentlig 
kapacitetsudvidelse/-reduktion i den betydning, som fremgår af udkastet til Kommissionens 
afgørelse. 
 
De to overordnede måder eller muligheder for at dokumentere en væsentlig 
kapacitetsudvidelse/-reduktion er fastlagt i artikel 3, litra (i), i udkastet til Kommissions 
afgørelse og er som følger: 
 
Mulighed 1 
Delinstallationens indledende installerede kapacitet, som beregnet i henhold til artikel 7, 
stk. 3, i udkastet til Kommissionens afgørelse, er blevet væsentligt udvidet/reduceret, 
hvorved 

(i) der er foretaget en eller flere identificerbare fysiske ændringer i relation til 
anlæggets konfiguration og drift bortset fra en almindelig udskiftning af en 
eksisterende produktionslinje, og  
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(ii)  delinstallationen kan drives med en kapacitet, som er mindst 10 % højere 
(hvor der er tale om udvidelser) eller lavere (hvor der er tale om reduktioner) 
end delinstallationens indledende installerede kapacitet før ændringen. 

Mulighed 2 
Omvendt anses delinstallationens indledende installerede kapacitet, som beregnet i 
henhold til artikel 7, stk. 3, i udkastet til Kommissionens afgørelse, også for at være 
væsentligt udvidet/reduceret, hvis 

(i) der er foretaget en eller flere identificerbare fysiske ændringer i relation til 
anlæggets konfiguration og drift bortset fra en almindelig udskiftning af en 
eksisterende produktionslinje, og  

(ii) delinstallationen, som de fysiske ændringer vedrører, har et betydeligt højere 
(hvor der er tale om udvidelser) eller lavere (hvor der er tale om reduktioner) 
aktivitetsniveau, som udløser en CO2-kvotetildeling, beregnet ud fra reglerne i 
udkastet til Kommissionens afgørelse, på mere end 50.000 kvoter pr. år. Disse 
50.000 kvoter svarer til mindst 5 % af det foreløbige årlige antal gratistildelte 
CO2-kvoter til den pågældende delinstallation før ændringen. 

 
Procentværdierne (10 % i mulighed 1 og 5 % i mulighed 2) angår kapaciteten for hele 
delinstallationen. Eksempel: Et raffinaderi udvider kapaciteten på en af dets CWT-enheder 
med 30 %. Dette udgør ikke nødvendigvis en væsentlig kapacitetsudvidelse, da de 
raffinaderiproduktbenchmarkede delinstallationers samlede CWT ikke behøver at blive 
taget i betragtning. 
 
 
Trin 1a. Driftslederen skal fremlægge dokumentation for, at der er foretaget en eller flere 
fysiske ændringer på delinstallation   
Den fysiske ændring er et fællestræk ved de to muligheder. I forbindelse med definitionen 
af væsentlige kapacitetsudvidelser/-reduktioner skal disse fysiske ændringer forstås som 
ændringer i produktionsprocesserne og udstyret, og de forskellige delelementer af 
definitionen skal fortolkes således:  
 

1. Den nødvendige betingelse er den fysiske beskaffenhed af ændringen knyttet til den 
tekniske konfiguration og funktion. Dette udelukker alle typer udelukkende 
organisatoriske eller driftsmæssige ændringer (fx et større antal daglige driftstimer, 
højere rotationshastighed i brændingsovne, anvendelse af ny 
processtyringssoftware, ændring i væsentlige procesparametre såsom tryk, 
temperatur).  

 
2. Indvirkningen af den fysiske ændring på den tekniske konfiguration og funktion 

udgør den tilstrækkelige betingelse. Alle fysiske ændringer uden en sådan 
indvirkning (fx nymalet belægning på en brændeovns yderside) henhører ikke under 
definitionen, da der skal være en klar årsagsforbindelse mellem den eller de fysiske 
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ændringer og kapacitetsændringen. Med andre ord er det udelukkende fysiske 
ændringer, som tillader ændringer i produktionsmængden, der kan medføre en 
væsentlig kapacitetsændring. 

 
3. Endvidere kan en simpel udskiftning af en eksisterende produktionslinje ikke anses 

som henhørende under definitionen af væsentlige kapacitetsudvidelser. Dette 
omfatter udskiftningen af delkomponenter i en produktionslinje uden indvirkning på 
den tekniske konfiguration og funktion (fx udskiftning af en forvarmer med samme 
ydeevne). Hvis der dog er tale om et højere maksimumudbytte for produktionslinjen 
efter udskiftningen, kan denne ændring som udgangspunkt udgøre en fysisk 
ændring, der medfører en væsentlig kapacitetsudvidelse (forudsat de kvantitative 
kriterier er opfyldt). 

 
Fysiske ændringer, som udelukkende har til formål at forbedre en delinstallations 
energieffektivitet eller forbedre eller installere en 'end of pipe'-nedbringelsesteknologi til 
reduktion af procesemissioner, må ikke opfattes som en fysisk ændring, der medfører en 
væsentlig kapacitetsreduktion. Ikke desto mindre skal driftslederen indberette disse fysiske 
ændringer til den kompetente myndighed i forbindelse med dataindsamlingen og 
fremlægge dokumentation om formålet med den fysiske ændring.  
 
Eksempel 
En kemisk produktionsenhed forbruger varme og producerer ingen benchmarkede 
produkter. Produktionsenheden modtager gratistildeling for varmeforbruget via 
varmebenchmarket. Produktionsenheden havde en fysisk ændring i basisperioden, som 
forbedrede dens energieffektivitet og førte til et 10,5 % lavere varmeforbrug 
(aktivitetsniveau) ved samme produktion. Selvom produktionsenhedens aktivitetsniveau blev 
væsentlig reduceret som følge af kapacitetsændringen, vil dette ikke blive betragtet som en 
væsentlig kapacitetsreduktion, såfremt driftslederen kan fremlægge tilstrækkelig med 
dokumentation for, at produktionen ikke faldt som følge af den fysiske ændring. 
 
Idet der skal være en klar årsagsforbindelse mellem den eller de fysiske ændringer og 
kapacitetsændringen, kan fysiske ændringer, der tillader højere produktionsmængder, ikke 
medføre en væsentlig kapacitetsreduktion og omvendt. 
Eksempel:  
Driftslederen af en produktionsenhed installerede en yderligere produktionslinje i december 
2008, som udgør en fysisk ændring. Af økonomiske årsager faldt produktionen imidlertid 
med 30 % i de første seks måneder efter delinstallationens start af ændret drift. Dette kunne 
som udgangspunkt betyde en kapacitetsreduktion. Da der imidlertid ikke er nogen 
årsagsforbindelse mellem den fysiske ændring og den potentielle kapacitetsreduktion, kan 
denne ændring ikke anses for at være en væsentlig kapacitetsreduktion. Hvis 
produktionsniveauet derimod stiger på et senere tidspunkt, vil datoen for start af ændret 
drift skulle fastlægges i overensstemmelse med metoden under trin 1b som beskrevet 
nedenfor.  
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Efter den fysiske ændring er der som udgangspunkt ingen tidsgrænse for 
kapacitetsudvidelsen. Det er dog kun fysiske ændringer efter 1. januar 2005, som kan tages i 
betragtning. Endvidere er det kun fysiske ændringer, som ikke allerede har indgået i 
beregningen af gratistildeling for post-2012 handelsperioden, som kan tages i betragtning 
(fx fordi de fysiske ændringer ikke medførte en tidligere væsentlig kapacitetsændring). Med 
andre ord: Yderligere væsentlige kapacitetsændringer kræver yderligere fysiske ændringer, 
som finder sted efter starten af ændret drift ved den tidligere væsentlig kapacitetsændring. 
Eksempel:  
En producent af keramiske materialer, som kun har en ovn, installerer måske en yderligere 
ovn i 2009 og fordobler derved sin teoretiske kapacitet. På grund af særlige forhold i 
markedet kommer ovnen imidlertid aldrig i drift, og kriterierne for væsentlig 
kapacitetsudvidelse opfyldes derfor ikke, og driftslederen modtager således ingen yderligere 
kvoter på baggrund af artikel 9, stk. 9. Hvis producenten af keramiske materialer begynder 
at bruge den nye ovn i 2013, vil en dertil knyttet produktionsudvidelse på mere end 10 % 
skulle kvalificeres som nytilkommet.  
 
Trin 1b: Driftslederen dokumenterer, at: 

- den eller de fysiske ændringer har medført en ændring i kapacitet på mindst 10 %  
ELLER 
- den eller de fysiske ændringer har medført en ændring i tildeling til 

delinstallationen på mere end 50.000 kvoter, og forskellen udgør mere end 5 % af 
mængden af kvoter beregnet uden hensyntagen til den fysiske ændring  

 
Mulighed 1:  Driftslederen dokumenterer, at den eller de fysiske ændringer har medført en 
ændring i kapaciteten på mindst 10 %  
Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan være tale om en væsentlig 
kapacitetsændring: 
 

Hvor der er tale om kapacitetsudvidelser:   

10.1
initial

new

C

C

 
 

Hvor der er tale om kapacitetsindskrænkninger:   

90.0
initial

new

C

C

 
Med: 

 Cinitial: delinstallations indledende installerede kapacitet frem til måneden, hvor den 
fysiske ændring fandt sted (se kapitel 5). Hvis der er mere end én fysisk ændring, som 
fører til gradvise kapacitetsændringer, skal den første fysiske ændring betragtes som 
referencen for den indledende kapacitet. 

 Cnew: den nye kapacitet som bestemmer delinstallationens kapacitet efter 
ændringen. Defineret som gennemsnittet af de to højeste månedlige 
aktivitetsniveauer inden for de første seks måneder efter datoen for start af den 
ændrede drift,. 
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Måden, hvorpå datoen for start af ændret drift (D1) bestemmes, er beskrevet nedenfor: 
 
Trin I. Driftslederen fastlægger:  

a. Hvor der er tale om kapacitetsudvidelser: den tilføjede designkapacitet 
(Cadded, design) (se Figur 6).  

b. Hvor der er tale om kapacitetsreduktioner: den tilbageværende 
designkapacitet (Cremaining, design).  Den tilbageværende designkapacitet er den 
designkapacitet, som er tilbage efter reduktionen i kapacitet (se Figur 6).  

Designkapaciteten skal fastsættes på grundlag af projektdokumentation og de 
garanterede værdier fra leverandøren. Relevante dokumenter kunne være: 
rapporter, der ledsager projektet, datablade og garanterede ydeevneværdier. 
Designkapaciteten anvendes udelukkende for at fastlægge datoen for start af 
ændret drift (og ikke for at fastlægge kapacitetsforøgelsen anvendt til at beregne 
en eventuel ændret tildeling). 
 

Trin II. Hvor der er tale om kapacitetsudvidelser: fra den fysiske ændring og fremefter 
skal driftslederen på et dagligt niveau6 fastlægge aktivitetsniveauet for den 
tilføjede designkapacitet (ALadded, design):  
- Aktivitetsniveauet baseres om muligt på den fysisk tilføjede kapacitet: Når 

kapacitetsudvidelsen eksempelvis består af en ny produktionslinje, er 
aktivitetsniveauet for den tilføjede designkapacitet lig med produktionen fra 
den nye produktionslinje. 

- Nogle kapacitetsudvidelser vedrører modificeringer af det eksisterende 
udstyr. I sådanne tilfælde kan det være svært for driftslederen at fremlægge 
de nødvendige data vedrørende aktivitetsniveauet for kun den tilføjede 
designkapacitet. I disse tilfælde beregnes aktivitetsniveauet, som tildeles til 
den tilføjede kapacitet, ud fra det samlede aktivitetsniveau (ALtotal) minus det 
gennemsnitlige aktivitetsniveau i kalenderårene forud for den fysiske 
ændring.     

averageTotaldesignadded ALALAL ,  
 
 

Hvor der er tale om kapacitetsreduktioner, skal driftslederen fastlægge det 
samlede aktivitetsniveau på et dagligt niveau, idet der normalt ikke er brug for 
en opstartsfase for at optimere den fysiske ændring i produktionsprocessen. 
 

Trin III. Driftslederen fastlægger den førstkommende fortløbende 90-dages periode,  
a. hvor aktivitetsniveauet, hvis der er tale om kapacitetsudvidelser, summeret 

op over 90-dages perioden er mindst 40 % af den tilføjede designkapacitet  

                                                      
6
I særlige tilfælde hvor driftslederen kan dokumentere, at ingen daglige aktivitetsdata er tilgængelig, kan de 

månedlige data accepteres til brug for fastlæggelsen af datoen for start af ændret drift. 
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ALadded, design ≥ 0,4 x Cadded, design 

 

b. hvis der er tale om kapacitetsreduktioner, er aktivitetsniveauet, summeret 
op over 90-dages perioden, mindst 40 % af den tilbageværende 
designkapacitet  

ALtotal ≥ 0,4 x Cremaining, design 

 
Starten af ændret drift (D1) er den første dag i sådan en periode (for yderligere 
vejledning om fastlæggelse af datoen for start af ændret drift henvises til 
forklaringerne af start af normal drift i afsnit 6.3, som gælder på tilsvarende vis).  

 

 
 

 
 
Figur 6. Tilføjet designkapacitet (til venstre) og tilbageværende designkapacitet (til højre) 

 
Bemærkninger 
a- Kapaciteten efter ændringen kan ikke fastlægges ved eksperimentel verifikation (som 
forudset for den indledende installerede kapacitet forud for udvidelsen, hvis der ikke 
foreligger oplysninger om de højeste aktivitetsniveauer).   
 
 
b- Fjernelse af flaskehalse er også omfattet af reglerne for kapacitetsændringer: En lille 
fysisk ændring medfører ikke en væsentlig ændring i kapaciteten, men efter en række af 
sådanne mindre fysiske ændringer kan kapacitetsudvidelsen muligvis opfattes som 
væsentlig (hvis 10 %-kriteriet er opfyldt). Starten af den ændrede drift beregnes som 
beskrevet ovenfor. 
 
 
 
Mulighed 2: Driftslederen dokumenterer, at en eller flere fysiske ændringer har medført en 
ændring i tildelingen til delinstallationen på mere end 50.000 kvoter, og forskellen udgør 
mere end 5 % af den kvotemængde, som er beregnet uden hensyntagen til den fysiske 
ændring.  
 
For at denne mulighed kan anvendes, må driftslederen først fastlægge den foreløbige 
mængde gratiskvoter (dvs. idet der ses bort fra alle korrektionsfaktorer) på baggrund af 

 

 Tilføjet 
design 
kapacitet 
(Cadded, 

design)   

 

Tilbageværend
e design 
kapacitet 
(Cremaining,design) 

Indledende  
kapacitet 
(Cinitial) 

Indledende  
kapacitet 
(Cinitial) 
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delinstallationens historiske aktivitetsniveau, uafhængigt (dvs. i det der ses bort fra) den 
fysiske ændring (altså ved at tage medianværdierne for 2005-2008 eller 2009-2010). 
 
Driftslederen skal derefter foretage en hypotetisk beregning af den foreløbige mængde 
gratiskvoter ved brug af metoden under trin 3. 
 
Driftslederen kan kun anse delinstallationen for at have haft en væsentlig 
kapacitetsændring, hvis forskellen på de to kvotemængder er højere end 50.000 kvoter, og 
hvis forskellen udgør mere end 5 % af den kvotemængde, som er beregnet uden 
hensyntagen til den fysiske ændring. 
 
Hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt, har den pågældende delinstallation haft en 
væsentlig udvidelse/reduktion, og driftslederen bør anmode om anvendelse af artikel 9, stk. 
9, idet der tages hensyn til beregningsmetoderne nævnt i trin 2 og 3. Hvis ikke, gælder trin 2 
og 3 ikke. 
 
Trin 2: Fastlæggelse af delinstallations ændrede kapacitet 
 
Kapacitetsudvidelser 
Den tilføjede kapacitet er forskellen mellem den nye og den indledende kapacitet (se Figur 
7): 
 

Cadded = Cnew - Cinitial 

 
Den indledende kapacitet (Cinitial) skal udregnes som gennemsnittet af de to højeste, 
månedlige aktivitetsniveauer forud for starten af ændret drift. 

 
Figur 7. Indledende, tilføjet og ny kapacitet 

 
Kapacitetsreduktioner 
Den reducerede kapacitet er forskellen mellem den indledende og den nye kapacitet (se 
Figur 8): 
 

Creduced  = Cinitial - Cnew   
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(Cadded) 
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Figur 8. Indledende, reduceret og ny kapacitet 

 
Hvis mulighed 1 under trin 1 var årsagen til den "væsentlige kapacitetsudvidelse/-
reduktion", så er den nye kapacitet allerede blevet beregnet under trin 1b.  
 
Hvis mulighed 2 under trin 1 var årsagen til den "væsentlige kapacitetsudvidelse/-
reduktion", så mangler den nye kapacitet at blive beregnet i overensstemmelse med 
metoden beskrevet i trin 1b for mulighed 1 (resultatet kan dog være mindre end 10 %). 
 
 
Trin 3: Fastlæggelse af det historiske aktivitetsniveau 
Når driftslederen har fastlagt, at hans delinstallation rent faktisk har haft en væsentlig 
udvidelse/reduktion (trin 1), og når han har fastlagt den tilføjede/reducerede kapacitet (trin 
2), skal han fastlægge det historiske aktivitetsniveau for den pågældende delinstallation 
med henblik på at kunne beregne den foreløbige mængde kvoter. 
 
Det nye historiske aktivitetsniveau (HALnew) for delinstallationen, som har haft en væsentlig 
ændring i kapaciteten, beregnes på baggrund af artikel 9, stk. 9, og er lig med: 
 

HALnew = HALinitial + HALchange 
 
Hvor: 
HALinitial Det historiske aktivitetsniveau i basisperioden (enten 2005-2008 eller 2009-

2010) for den indledende kapacitet.   
HALchange Det historiske aktivitetsniveau for den ændrede kapacitet. 
Bemærk, at værdien for HALchange vil være negativ, hvis der er tale om væsentlige 
kapacitetsreduktioner.  Hvis den absolutte værdi for HALchange overstiger værdien for 
HALinitial, sættes det nye historiske aktivitetsniveau til nul. 
 
Beregningen af HALinitial og HALchange beskrives nedenfor:  
  
HALinitial, hvor der er tale om kapacitetsudvidelser 
Hvor der er tale om kapacitetsudvidelser, er det historiske aktivitetsniveau for den 
indledende kapacitet medianen af de årlige historiske aktivitetsniveauer for den indledende 
kapacitet for årene i basisperioden (2005-2008 eller 2009-2010):  
 
HALinitial = medianbaseline (Årlige aktivitetsniveauer for den indledende kapacitet)  
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For perioden forud for starten af ændret drift er det årlige aktivitetsniveau for den 
indledende kapacitet lig med den pågældende delinstallations årlige aktivitetsniveau. For 
perioden efter den væsentlige udvidelse (inklusive kalenderåret for starten af ændret drift) 
beregnes det historiske aktivitetsniveau for den indledende kapacitet således: 
- Aktivitetsniveauet baseres om muligt på den indledende kapacitet: Når 

kapacitetsudvidelsen eksempelvis består af en ny produktionslinje, er 
aktivitetsniveauet for den indledende kapacitet lig med aktivitetsniveauet for de 
produktionslinjer, som var tilstede inden udvidelsen. 

- Nogle kapacitetsudvidelser vedrører modificeringer af det eksisterende udstyr. I 
sådanne tilfælde kan det være svært for driftslederen at fremlægge de nødvendige 
data vedrørende aktivitetsniveauet for kun den indledende kapacitet. I disse tilfælde 
skønnes aktivitetsniveauet, som tildeles til den indledende kapacitet (ALinitial), ud fra 
den indledende kapacitet (Cinitial) ganget med den historiske kapacitetsudnyttelse 
(HCUFinitial):     

 

 initialinitialinitial HCUFCAL 
 

 
 
HALinitial, hvor der er tale om kapacitetsreduktioner 
Hvor der er tale om kapacitetsreduktioner, eksisterer det historiske aktivitetsniveau for den 
indledende kapacitet kun forud for den fysiske ændring, som fører til 
kapacitetsreduktionen. Derfor bør kalenderår efter kalenderåret for starten af ændret drift 
ikke indgå i beregningen af det historiske aktivitetsniveau. 
 
HALchange, hvor der er tale om kapacitetsudvidelser 
Det historiske aktivitetsniveau for kapacitetsforøgelsen er den tilføjede kapacitet ganget 
med den gennemsnitlige historiske kapacitetsudnyttelse for den pågældende 
produktionsenhed for årene forud for starten af ændret drift (HCUFinitial). 
 
HALchange = Cadded x HCUFinitial 
 
Den gennemsnitlige historiske kapacitetsudnyttelse HCUFinitial skal beregnes ved at dele 
gennemsnittet af aktivitetsniveauerne for alle hele kalenderår forud for den pågældende 
fysiske ændring, som førte til den (første) væsentlige kapacitetsudvidelse, med den 
indledende installerede kapacitet. 
 
HCUFinitial = (gennemsnitlige årlige produktion forud for ændring)/Cinitial 
 
For væsentlige udvidelser i 2005 skal beregningen af den gennemsnitlige historiske 
kapacitetsudnyttelse baseres på månedlige data.  
 
HCUFinitial beregnes på delinstallationsniveau.  
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Den gennemsnitlige historiske kapacitetsudnyttelse HCUFinitial skal kun beregnes én gang og 
kan anvendes på mere end én væsentlig kapacitetsændring. 
 
Hvis den indledende kapacitet er nul (ny delinstallation), skal der i stedet for den 
gennemsnitlige historiske kapacitetsudnyttelse fastlægges en relevant 
kapacitetsudnyttelsesfaktor af den kompetente myndighed på baggrund af oplysninger fra 
driftslederen (se afsnit 6.3). 
 
 
HALchange, hvor der er tale om kapacitetsreduktioner 
Hvor der er tale om kapacitetsreduktioner, beregnes det historiske aktivitetsniveau for den 
reducerede kapacitet på samme måde som for den tilføjede kapacitet. 
 
HALchange = -1 x Creduced x HCUFinitial 
 
 
Eksempel 1: kapacitetsudvidelse den 20. juni 2007 
 
I følgende eksempel har en produktionsenhed haft en kapacitetsudvidelse den 20. juni 
2007.  
Produktionsenhedens indledende kapacitet:  Cinitial = 1200 (baseret på de to højeste 

måneder forud for ændringen) 
Installeret effekt efter udvidelsen: Cnew = 1800 (baseret på de to højeste måneder i 

perioden på seks måneder efter starten af ændret drift) 
Tilføjet kapacitet:    Cadd = Cnew – Cinitial = 600 
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År 2005 2006 2007 2008 

Samlet aktivitetsniveau (P) 1000 1000 1250 1800 

 
Trin A: Fastlæg produktionen for den indledende kapacitet 
 
År 2005 2006 2007 2008 

Kapacitet     
Indledende kapacitet (Cinitial) 1200 1200 1200 1200 
tilføjet kapacitet (Cadd1)   600 600 
Samlet kapacitet (Ctotal) 1200 1200 1800 1800 
     
Aktivitetsniveau     
Samlet aktivitetsniveau (P) 1000 1000 1250 1800 
Aktivitetsniveau for Cinitial = Cinital x HCUFinitial  1000 1000 1000 1000 

 
Trin B: Fastlæg HALinitial  
Ud fra disse produktionsdata beregnes HALinitial ved at tage medianen af årene i 
basisperioden, eksklusive året, hvor start af ændret drift fandt sted: 

 
HALinitial = median2005, 2006, 2007, 2008(aktivitetsniveau for Cinitial) = 1000 

 
Trin C: Fastlæg HCUFinitial 
 
HCUFinitial = (gennemsnitlig årlig aktivitetsniveau i kalenderår forud for ændringen)/C initial= 1000 / 1200 
  

Trin D: Fastlæg HALchange 

 
HALchange = Cadd x HCUFinitial = 600 x 1000 / 1200 = 500 

 
Trin E: Fastlæg HALnew 

 
HALnew = HALinitial + HALchange = 1000 + 500 =1500 
 
 
 
Eksempel 2: kapacitetsreduktion den 20. juni 2007 
I følgende eksempel har en produktionsenhed haft en kapacitetsreduktion den 20. juni 
2007.  
 
Produktionsenhedens indledende kapacitet:  Cinitial = 1200 (baseret på de to højeste 

måneder forud for ændringen) 
Installeret effekt efter reduktionen: Cnew = 600 (baseret på de to højeste måneder i 

perioden på seks måneder efter starten af ændret drift) 
Reduceret kapacitet:    Creduction = Cnew – Cinitial = -600 
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År 2005 2006 2007 2008 

Samlet aktivitetsniveau (P) 1000 1000 600 500 

 
Trin A: Fastlæg produktionen for den indledende kapacitet 
 
År 2005 2006 2007 2008 

Kapacitet     
Ny kapacitet (Cnew)   600 600 
Reduceret kapacitet (Cred)   600 600 
Indledende kapacitet (Cinitial) 1200 1200 1200  
     
Aktivitetsniveau     
Samlet aktivitetsniveau (P) 1000 1000 600 500 
Aktivitetsniveau for Cinitial 1000 1000 600  

 
Trin B: Fastlæg HALinitial  
Ud fra disse produktionsdata beregnes HALinitial ved at tage medianen af årene i 
basisperioden, eksklusive året efter det år, hvor start af ændret drift fandt sted: 

 

HALinitial = median2005, 2006, 2007(aktivitetsniveau for Cinitial) = 1000 

 
Trin C: Fastlæg HCUFinitial 
 
HCUFinitial = (gennemsnitlige årlig aktivitetsniveauer i kalenderår forud for ændringen)/Cinitial= 1000 / 1200 
  

Trin D: Fastlæg HALchange 

 
HALchange = -1 x Cred x HCUFinitial = -1 x 600 x 1000 / 1200 = -500 

 
Trin E: Fastlæg HALnew 

 
HALnew = HALinitial + HALchange = 1000 - 500 = 500 
 
 
Eksempel 3: To væsentlige kapacitetsudvidelser i basisperioden 
 

I følgende eksempel har en produktionsenhed haft to kapacitetsudvidelser i basisperioden: 
den første den 1. januar 2006 og den anden den 1. april 2007 (se Figur 9, der illustrerer 
kapacitetsændringerne). 
 

Produktionsenhedens indledende kapacitet:  Cinitial = 100 (baseret på de to højeste 

måneder forud for ændringen) 
Installeret effekt efter den første udvidelse: Cnew1 = 180 (baseret på de to højeste 

måneder i perioden på seks måneder efter 
ændringen) 

Første tilføjede kapacitet:     Cadd1 = Cnew1 – Cinitial = 80 
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Installeret effekt efter den anden udvidelse: Cnew2 = 230 (baseret på de to højeste 

måneder i perioden på seks måneder efter 
ændringen) 

Anden tilføjede kapacitet:    Cadd2 = Cnew2 – Cnew1 = 50 
 
År 2005 2006 2007 2008 

Samlet aktivitetsniveau (P) 95 170 200 225 

 

Cinitial

Cadd1

Cadd2

2005 2006 2007 2008

Cnew2

Cnew1

Cinitial

Cadd1

Cadd2

2005 2006 2007 2008

Cnew2

Cnew1

 
Figur 9. To væsentlige kapacitetsudvidelser 

 
Trin A: Fastlæg produktionen for den indledende kapacitet 
 
År 2005 2006 2007 2008 

Kapacitet      
Indledende kapacitet (Cinitial) 100 100 100 100 
Første tilføjede kapacitet (Cadd1)  80 80 80 
Anden tilføjede kapacitet (Cadd2)   50 50 
Samlet kapacitet (Cnew) 100 180 230 230 
     
Aktivitetsniveau     
Samlet aktivitetsniveau (P) 95 170 200 225 
Aktivitetsniveau for Cinitial = Cinital x HCUFinitial 95 95 95 95 

 
Trin B: Fastlæg HALinitial  
Ud fra disse produktionsdata beregnes HALinitial på følgende vis: 
HALinitial = median2005-2008(produktion for Cinitial)= 95 

 
Trin C: Fastlæg HCUFinitial 
HCUFinitial = (gennemsnitlige årlig aktivitetsniveauer forud for ændringen)/Cinitial= 95 / 100 
 

Bemærk, at værdierne for 2005 ikke indgår i fastlæggelsen af HCUFinitial.  
 
Trin D: Fastlæg HALchange1 og HALchange2 

 
HALchange1 = Cadd1 x HCUFinitial = 80 x 95/100 = 76 
HALchange2 = Cadd2 x HCUFinitial = 50 x 95/100 = 47,5 

 
Trin E: Fastlæg HALnew 

HALnew = HALinitial + HALchange1 +HALchange2 = 95 + 76,0 + 47,5 = 218,5 



 

 45 

7 Yderligere eksempler 
 
Dette kapitel indeholder yderligere eksempler på, hvordan man beregner tildelingen til 
produktionsenheder. 

7.1 Eksempel 1: Produktionsenhed uden produktbenchmark og med 
forskellig carbon leakage-statusser 

 
En produktionsenhed, som producerer tre produkter (A, B og C), hvoraf A og B, men ikke C, 
er vurderet til at have en væsentlig risiko for carbon leakage. 

Process

Natural gas (TJ)

Product A

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

CO2

Fuel oil (TJ)

Heat (TJ)

Product B

- no benchmark

- exposed to carbon leakage

Product C

- no benchmark

- NOT exposed to carbon leakage

4 sub-installations:

 For exposed products:

 Sub-installation Heat:  Fh(A+B) =BMh x HALh(A+B)

 Sub-installation Fuel: Ff(A+B) = BMf x HALf(A+B)

 For non-exposed products:

 Sub-installation Heat:  FhC =BMh x HALhC

 Sub-installation Fuel: FfC = BMf x HALfC

 
Figur 10  Hvor mange delinstallationer er der i produktionsenheden? 

 
Da der ikke gælder et produktbenchmark for produkterne A, B og C, skal de alternative 
fremgangsmåder anvendes. Hvis der viser sig ikke at være nogen berettigede 
procesemissioner, skal der kun anvendes varme- og brændselsbenchmark. Da carbon 
leakage-statussen ikke er den samme for alle tre produkter, bliver det i alt fire 
delinstallationer.  
 

1. Varmebenchmark for produkter, som vurderes at have en risiko for carbon leakage 
(A og B) 

2. Varmebenchmark for produkter, som vurderes ikke at have en risiko for carbon 
leakage (C) 

3. Brændselsbenchmark for produkter, som vurderes at have en risiko for carbon 
leakage (A og B) 

4. Brændselsbenchmark for produkter, som vurderes at ikke have en risiko for carbon 
leakage (C). 

 
I beregningen af det historiske aktivitetsniveau for hver produktionsenhed er det kun den 
andel af varmen (hhv. brændslet), som er nødvendig for at producere det eller de relevante 
produkter, som skal indgå: 

 HAL for delinstallation 1 skal udelukkende baseres på den målbare varme, som er 
forbrugt til at producere produkterne A og B 
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 HAL for delinstallation 2 skal udelukkende baseres på den målbare varme, som er 
forbrugt til at producere produkt C 

 HAL for delinstallation 3 skal udelukkende baseres på det brændsel, som er anvendt 
til at producere produkterne A og B, idet brændselsforbrænding til produktion af 
målbar varme skal udelukkes. 

 HAL for delinstallation 4 skal udelukkende baseres på det brændsel, som er anvendt 
til at producere produkt C, idet brændselsforbrænding til produktion af målbar 
varme skal udelukkes. 

 
For vejledning om hvilke data, der skal benyttes henvises til Vejledende dokument nr. 3 om 
dataindsamling. 

 
 

7.2 Eksempel 2: Kraftvarme (CHP) 

 
Hvis der er tale om en CHP-produktionsenhed (se Figur 11), producerer 
produktionsenheden både varme og elektricitet: 
 

 Elproduktion er ikke berettiget til gratistildeling.  

 Produktion af varme er berettiget til gratistildeling: 
- CHP-produktionsenheden vil ikke modtage nogen gratistildeling for den del af 

varmen, som går til en ETS-forbruger, da ETS-varmeforbrugeren vil modtage 
gratiskvoterne for den varme, som den forbruger.  

- CHP-produktionsenheden vil modtage gratistildeling i henhold til 
varmebenchmarket for den varme, som eksporteres til non-ETS-forbrugere, og for 
den varme, som forbruges på produktionsenheden, når denne varme ikke bruges 
til at producere elektricitet. Det er kun denne del af varmen, som skal indgå i 
beregningen af det historiske aktivitetsniveau for CHP'ens varmebenchmarkede 
delinstallation. 

 Der behøves ikke nogen beregninger for at opdele emissioner fra en CHP på varme- 
og elproduktion. En undtagelse fra denne regel er tildelingen i tilfælde med 
varmeeksport til privat husholdninger (se Vejledende dokument nr. 6 om 
grænseoverskridende varmestrømme for mere om dette emne). 

 
Som default anses non-ETS-forbrugere ikke for at være udsat for en væsentlig risiko for 
carbon leakage. Hvis CHP-driftslederen kan dokumentere, at en af hans non-ETS-
varmeforbrugere vurderes at være udsat for en risiko for carbon leakage, er han muligvis 
nødt til at opdele delinstallationen i to varmebenchmarkede delinstallationer: én for non-
ETS-forbrugerne, som anses at være udsat for en risiko for carbon leakage, og én for non-
ETS-forbrugerne, som ikke anses for at være CL-udsat. 
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CHP

Electricity

CO2

Fuel Non-ETS consumer

ETS consumer

Heat

 
Figur 11  Diagram over CHP-produktionsenheden 
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7.3 Eksempel 3: Komplekst eksempel 

 

Diagram 1 - kombination af alle metoder 
 

P1 
(fall-back,
exposed)
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P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen
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Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Input
fuel

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity

P1 
(fall-back,
exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Fuel

Input
fuel

Waste gases

Compressor

Heat

Ext elec

consumers

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

Electricity

 
- Produktionsenhedens tilladelsesgrænser er vist som en stiplet linje. 
- Hver boks beskriver en fysisk enhed, hvor en eller flere industriprocesser finder sted. 
- For at undgå en overlæsset figur, vises drivhusgasemissionerne ikke i dette eksempel, men 

de er relevante for og skal tildeles til hvert enkelt procesanlæg. 
- Den farvede linje beskriver energistrømme til og fra procesanlæg.  
 
- P1, P2, og P3 henviser til tre procesanlæg, hvor der produceres et produkt.  

 For P2 er der et benchmarket produkt tilgængeligt.  
 For P1 og P3 er der ikke et produktbenchmark tilgængeligt.  

 
- Carbon leakage 

 P1, P2 og P3 er udsat for en betydelig risiko for carbon leakage. 
 De eksterne varmeforbrugere er ikke. 

 
- Der sker ingen sikkerhedsafbrænding. 
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Diagram 2 - produktbenchmark 
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Trin 1a: Definition af produktbenchmarkede delinstallationer 
Produktionsenheden har 1 produkt med et produktbenchmark (derfor n=1) Til fremstillingen af 
dette produkt identificeres procesanlæg P2.  
 
Trin 1b: Tildel relevant input og output 
- De relevante energistrømme for delinstallation 1 er vist som en stiplet linje.  
- I delinstallation 1 (P2) går brændsel og varme ind, spildgasser og emissioner (ikke vist) går ud 

og tildeles til delinstallationen.  
- Mængden af brændsels- og varmeinput (i energienheder) har ingen indflydelse på mængden 

af gratistildeling til delinstallation 1, men er relevante at kende, fordi de ikke bør tildeles 
andre delinstallationer.  

 
Trin 1c: Fastlæg historisk aktivitetsniveau 
- Fastlæggelsen af det historiske aktivitetsniveau for delinstallation 1 vil være baseret på de 

historiske aktivitetsniveauer for produkt P2. 
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Diagram 3 - varmebenchmark, carbon leakage-udsat 
 

P1 

(fall-back,

exposed)

P2

(benchmark),

exposed

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Input
fuel

Compressor

Ext elec

consumers

Ext heat

consumers

Fuel

Waste gases

Heat

Electricity

Sub-installation 2 – Heat benchmark, CL

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

P1 

(fall-back,

exposed)

P2

(benchmark),

exposed

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam

turbine 1

Steam 

turbine 2

Input
fuel

Compressor

Ext elec

consumers

Ext heat

consumers

Fuel

Waste gases

Heat

Electricity

Sub-installation 2 – Heat benchmark, CL

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed)

 
 
Trin 2a Definer en eller to varmebenchmarkede delinstallationer 
- Produktionsenheden forbruger målbar varme uden for grænserne af et produktbenchmark 

(P1 og P3) og eksporterer varme til non-ETS-forbrugere.  
- Procesanlæggene (P1 og P3) er udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, hvilket non-

ETS-forbrugerne ikke er. Der skal derfor defineres to varmebenchmarkede delinstallationer.  
 
Trin 2a og 2b, tildel relevant input og output (delinstallation 2)  
- Delinstallation 2 tegner sig for varmen forbrugt af P1 og P3, for emissionerne forbundet med 

produktionen af denne varme, samt for de energistrømme, som benyttes til at producere 
varmen.  

- Varmen produceres via afbrænding af spildgasser og brændsel i de 2 dampgeneratorer. En 
del af den producerede varme forbruges også af andre forbrugere. Delinstallation 2 tegner 
sig derfor for en andel af spildgasserne og brændslet afbrændt i dampgeneratorerne, samt 
for en andel af de tilhørende emissioner.  

 
 Trin 2c Fastlæg historisk aktivitetsniveau (delinstallation 2) 
- Det historiske aktivitetsniveau for delinstallation 2 vil blive baseret på summen af varmen 

forbrugt af P1 og P3. 
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Diagram 4 - varmebenchmark, ikke carbon leakage-udsat 

P1 

(fall-back,

exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam 

turbine 1

Steam 

turbine 2

Input
fuel

Compressor

Ext elec

consumers

Ext heat

consumers

Fuel

Waste gases

Heat

Electricity

Sub-installation 3 – Heat benchmark, non CL

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed) 

P1 

(fall-back,

exposed)

P2

(benchmark,

exposed)

P3 

(fall-back,

exposed)

Flare

Steam gen

H1

Steam gen

H2

Steam 

turbine 1

Steam 

turbine 2

Input
fuel

Compressor

Ext elec

consumers

Ext heat

consumers

Fuel

Waste gases

Heat

Electricity

Sub-installation 3 – Heat benchmark, non CL

Non-ETS

ext heat

Consumers

(not exposed) 

 
 
 Trin 2a og 2b, tildel relevant input og output (delinstallation 3) 
- Delinstallation 3 vil blive defineret for dens produktion af målbar varme forbrugt i 

produktionen af produkter, som ikke vurderes at være udsat for en væsentlig risiko for 
carbon leakage. I dette eksempel er forbrugerne non-ETS og tildelingen tilgår derfor 
producenten af varmen (da et non-ETS-anlæg ikke kan gives tildeling). 

 
Hvis den eksterne varmeforbruger var en anden ETS-produktionsenhed, ville gratistildelingen tilgå 
varmeforbrugeren, og denne delinstallation ville derfor ikke være en del af nærværende 
produktionsenhed.  
 
- Hvad angår delinstallation 2, så tegner delinstallation 3 sig for en andel af spildgasserne og 

brændslet afbrændt i dampgeneratorerne, samt for en andel af de tilhørende emissioner 
(hvis der kun ses på "forbrugerdelen" af emissionerne fra spildgasser - se Vejledende 
dokument nr. 8 for yderligere vejledning). Delinstallation 2 og 3 dækker tilsammen over den 
samlede mængde brændsler anvendt til at generere den målbare varme og de tilhørende 
emissioner. 

 
 Trin 2c Fastlæg historisk aktivitetsniveau (delinstallation 3) 
Det historiske aktivitetsniveau for delinstallation 3 vil være baseret på varmen eksporteret til 
non-ETS-forbrugerne. 
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Diagram 5 - Brændselsbenchmark 
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Trin 3a Definer en eller to brændselsbenchmarkede delinstallationer 
- Produktionsenheden i eksemplet indeholder to procesanlæg (P1 og P3), hvor 

brændsel afbrændes til fjernvarmeformål. Begge anlæg producerer produkter, som 
vurderes at være udsat for risiko for carbon leakage, og er derfor omfattet af den 
samme delinstallation (delinstallation 4).  

 
Trin 3b, tildel relevant input og output (delinstallation 4) 
- Relevant input er brændselsforbrug, relevant output er emissioner. 
 
Hvis sikkerhedsafbrænding havde forekommet (i dette tilfælde foretages der ingen 
afbrænding af sikkerhedsårsager), ville brændslet forbrugt til sikkerhedsafbrænding 
også være et relevant input. 
 
Trin 3c Fastlæg historisk aktivitetsniveau (delinstallation 4) 
- Idet brændslet i dette tilfælde konverteres til spildgasser, skal der udvises 

forsigtighed i beregningen af det historiske aktivitetsniveau for delinstallation 4: 
HAL skal udelukke den del af brændslet, som konverteres til spildgasser (se 
Vejledende dokument nr. 8 for detaljer om, hvordan dette gøres; der gives 
vejledning på baggrund af det samme eksempel som her). 
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Diagram 6 - historiske emissioner for procesemissioner 
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Trin 4a Definer en eller to procesemissionsdelinstallationer 
- I vores anlæg i eksemplet kan spildgasser produceret af P1 og P3 enten afbrændes 

(ikke sikkerhedsafbrænding) eller anvendes til afbrænding i dampgeneratorerne.  
- Afbrænding (som ikke er sikkerhedsafbrænding) er ikke berettiget til gratistildeling 

af CO2-kvoter, og brugen af spildgasser i dampgeneratorerne er allerede omfattet 
af de 2 varmebenchmark (diagram 3 og 4).  

- Delinstallation 5 defineres derfor ved at anvende "fremgangsmåden for historiske 
emissioner" på produktionen af spildgasser fra P1 og P3, og den relevante strøm, 
som skal tilskrives, er strømmen af producerede spildgasser.  

 
Trin 4b, tildel relevant input og output (delinstallation 5) 
Relevant input og output: 
- Mængden af CO2 i spildgassen 
- Mængden af ufuldstændigt afbrændt kulstof i spildgassen. 
- Energiindholdet i spildgassen 
- Brændslet som kræves for at producere spildgassen 
 
Trin 4c Fastlæg historisk aktivitetsniveau (delinstallation 5) 
Det historiske aktivitetsniveau vil være CO2-emissionerne plus emissionerne fra 
afbrændingen af ufuldstændigt afbrændt kultstof i spildgasserne MINUS emissionerne 
fra afbrændingen af en mængde naturgas med det samme energiindhold. Bemærk, at 
tildelingen for spildgasforbrug går til forbrugeren af spildgassen og ikke til 
producenten. Dette er ikke relevant i nærværende eksempel, da spildgassen både 
produceres og forbruges i den samme produktionsenhed. Se Vejledende dokument nr. 
8 for yderligere vejledning om tildeling for emissioner fra spildgasser.  
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Diagram 7 - ikke-berettigede emissioner 
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Den sidste del af delinstallationsøvelsen er at tildele de ikke-berettigede emissioner, 
dvs. emissioner fra elproduktion eller afbrænding, der ikke er sikkerhedsafbrænding. 
Da disse emissioner ikke er berettigede til gratistildeling af emissionskvoter, behøves 
der ingen delinstallationer for disse emissioner. Emissionerne tildeles i stedet som 
notater i den komplette liste over aktiviteter og emissioner. 
 
På dette tidspunkt bør driftslederen kontrollere, at alle identificerede kilder (så som 
energiinput og emissioner) enten er blevet tildelt til en delinstallation eller angivet i 
ikke-berettiget-afsnittet. Hver (del af en) kilde kan kun blive tildelt én gang. 


