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Ordliste 

Overvågningsmetodeplan: monitoring methodology plan (MMP) 

Ansøgningsskema: baselinedatarapport (BDR) 

Carbon leakage: flytning af udledning �l lande/regioner uden eller med lavere re-

duk�onsforpligtelser  

 

O�e s�llede spørgsmål 

Hvad skal ansøgningen indeholde? 

• Baselinedatarapport (verificeret) 

• Overvågningsmetodeplan (verificeret) 

• Verifika�onsrapport 

Du skal bruge EU's skabeloner �l disse tre dokumenter. De forventes klar januar/
februar 2018. Mere informa�on kommer senere. 

 

Hvornår er ansøgningsfristen? 

Fristen for fremsendelse af verificeret ansøgning �l Energistyrelsen er d. 14. juni 

2019. 

Hvad indebærer verifika�onen? 

• Verifikator skal være akkrediteret �l de nye �ldelingsregler 

• Verifika�onsbesøg er obligatorisk for alle, som ønsker gra�skvoter 

• Både overvågningsmetodeplan og ansøgning skal verificeres 
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1. Nyt kvotedirek�v for fase IV 

2021-2030  

1.1 Markedsstabiliseringsreserve (MSR) 

Bestemmelsen vedrørende reserven kom i 2015 og blev strammet i 2018.  900 

mio. kvoter fratrækkes auk�oneringsmængden og overføres �l reserven. Overs�-

ger mængden af kvoter i reserven den årlige auk�oneringsmængde bliver over-

skuddet permanent sleGet. Kvoter fra reserven fases ind på markedet, hvis den 

samlede omsætning er under 400 mio. kvoter.  

 

1.2 Kvotelo� og �ldelingslo� for fase IV 

Den årlige reduk�onsfaktor er 2,2%, �ldelingsmængden er 43% og ak�onerings-

mængden 57%. For sektorer/produkter, som ikke er på carbon leakage-listen gæl-

der 30%-�ldeling i forhold �l benchmark i 2021-2025. DereAer er der en gradvis 

nedtrapning �l 0%-�ldeling i 2030.  
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1.3 To �ldelingsperioder 

Der er to �ldelingsperioder: 2021-2025 og 2026-2030. For 2021-2025 er basisperioden 

2014-2018 og 2019-2023 for 2026-2030. For den første �ldelingsperiode har Energisty-

relsen frist den 30. september 2019 �l at sende en liste �l EU-kommissionen med infor-

ma�on og data om grundlaget for �ldeling �l kvoteomfaGede produk�onsenheder i 

Danmark. For anden �ldelingsperiode er den �lsvarende frist 30. september 2024.  

 

1.4 Carbon leakage og benchmarkværdier 

Færre sektorer anses som værende i betydelig risiko for carbon leakage. Den samme 

carbon leakage-status gælder gennem hele fase IV.  

Benchmarkværdierne reduceres for �ldeling i 2021-2025 og en yderligere reduk�on 

foretages for �ldelingen i 2026-2030. Nye benchmarkværdier beregnes på baggrund af 

data, som skal sendes ind sammen med ansøgningen om �ldeling af gra�skvoter fra 

alle kvoteomfaGede produk�onsenheder i EU.  

 

1.5 Regler for ændringer i gra�s�ldeling 

Der er nye regler for dynamisk justering i �ldelingen. De er enklere end i fase III. Når 

gennemsniGet i grundlaget for �ldeling (ak�vitetsniveauet) over to år s�ger eller redu-

ceres med 15% eller mere, medfører det ændret �ldeling. DeGe bliver nærmere præci-

seret i et separat retsakt, som pt. er under udarbejdelse og forventes at blive vedtaget 

omkring september 2019.  
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2. Status for de nye retsakter 

De nye �ldelingsregler (Free Alloca�on Rules) udstedes �l EP og Rådet i december 2018. 

De træder endelig i kraA februar 2019.  

Carbon leakage-listen har netop været i i fire ugers offentlig høring. Den planlægges 

oversendt �l EP og Rådet januar 2019 og træder i kraA marts 2019. 

MRR/AVR blev vedtaget december 2018. AVR gælder fra 2019 og MRR fra 2021.  

Reglerne for dynamisk justering af kvote�ldeling er under udarbejdelse og  planlægges 

vedtaget inden september 2019. 

Benchmarkværdierne vedtages inden første halvår af 2020. 

Registerforordningen skal i fire ugers offentlig høring. Den træder i kraA 2019. 
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3. Carbon leakage 
3.1 Carbon leakage-liste 2021-2030  

Afgørelsen forventes oversendt �l Europa-Parlamentet og Rådet i januar 2019. De har 

eAerfølgende to måneder �l at gøre indsigelser. Den forventes at træde i kraA marts 

2019.  

 

3.2 Kriterier for carbon leakage 

Sektorer anses for at være udsat for carbon leakage, hvis: 

Handelsintensitet (tredjeland)*udledningsintensitet > 0,2 

44 sektorer er med på listen op baggrund af deGe kriterium. Sektorer, som ikke opfyl-

der deGe krav, kan søge om at blive optaget på listen, hvis: 

1. Handelsintensitet*udledningsintensitet overskrider 0,15-0,2 

2. Udledningsintensiteten overskrider 1,5 

3. Sektoren er inkluderet i den eksisterende liste (liste gældende for fase III) med 

PRODCOM-koder 

Yderligere 19 sektorer er med på listen på baggrund af disse kriterier.  

3.3 Sektorer som ikke længere er med på listen 

Følgende sektorer er Mernet fra listen og har særlig betydning for danske kvoteomfaGe-

de produk�onsenheder: 

• 06.20: Indvinding af naturgas 

• 10.20: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 

• 20.20: Frems�lling af pes�cider og andre agrokemiske produkter 

• 20.59: Frems�lling af andre kemiske produkter i.a.n. 

• 23.62: Produk�on af gipsprodukter for byggebranchen 

• 28.14: Frems�lling af andre haner og ven�ler 
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3.4 Sektorer som er optaget på listen 

En sektor, som blev Mernet fra listen i fase III, kommer på listen igen i fase IV: 

• 16.21: Produk�on af krydsfinerplader og andre bygnings– og møbelplader af træ.  

 

3.5 Hvordan vurderes carbon leakage? 

Carbon leakage skal vurderes for det enkelte produkt, som bliver produceret. Produk�-

onsenhedens NACE-kode er ikke nødvendigvis bestemmende for carbon leakage. En 

produk�onsenhed kan derfor producere produktoer, som både er knyGet �l sektorer 

udsat for carbon leakage og sektorer, som ikke er udsat for carbon leakage. I sådanne 

�lfælde skal produk�onsenheden dele sine kildestrømme (brændsel, varme, materialer 

el.), så de �lknyGes den korrekte carbon leakage-status. DeGe vil i særlig grad have be-

tydning for offshoresektoren, hvor flere producerer både olie og gas.  

 

3.6 Konsekvenser for �ldelingen 

For udsaGe for carbon leakage gælder 100%-�ldeling i for hold �l bechmarks som 

grundlag for �ldelingen. Der er ingen reduk�on i perioden 2021-2030.  

For ikke-udsaGe for carbon leakage gælder 30%-�ldeling i forhold �l bechmarks som  

grundlag for �ldeling i perioden 2021-2025. DeGe går fra 30% �l 0% i perioden 2026-

2030.  

For Mernvarme gælder 30% i forhold �l bechmarks som grundlag for �ldeling i hele fase 

IV 2021-2030.  

 

3.7 Hvornår er carbon leakage-listen gyldig? 

Listen vil gælde fra 1. januar 2021 sam�dig med at den gamle liste ophæves (Decision 

2014/746/EU). Listen vil gælde hele perioden 2021-2030 og der vil ikke blive ændret i 

listen i denne periode.  
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4. Allokeringsregler EU ETS IV 

Free Alloca�on Rules - FAR 

4.1 FAR-forordningen 

Den udarbejdes som en forordning fremfor en afgørelse og  erstaGer afgørelse af 

2011/278/EU—”benchmarkafgørelsen”.  

 

4.2 To �ldelingsperioder 

Der vil i fase IV være to �ldelingsperioder, som hver varer 5 år: 

• 2021-2025: Informa�on og data skal sendes �l EU-kommissionen i september 

2019. Basisperioden er 2014-2018. 

• 2026-2030: Informa�on og data skal sendes �l EU-kommissionen i september 

2014. Basisperioden er 2019-2023.  

 

4.3 Tildelingsmetoder—hierarki  

De fire �ldelingsmetoder fra fase III bibeholdes: 

1. Produktbenchmark (ton CO2/ton produkt produceret)  

 - 52 benchmark for produkter udviklet i 21 sektorer 

 - Specifikke benchmark for raffinaderiprodukter og aromater 

  - Der fastsæGes nye værdier for disse.  

2. Varmebenchmark (ton CO2/TJ varme brugt/eksporteret) 

 - Der fastsæGes en ny værdi.  

3. Brændselsbenchmark (ton CO2/TJ brændsel brugt) 

 - Der fastsæGes en ny værdi.  

4. Procesemission  

 - Den gamle værdi fastholdes.  
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3.4 Ingen �ldeling 

Der opretholdes ingen �ldeling fra fase III �l produk�on af elektricitet og �l opsamling, 

transport og lagring af CO2.  

3.5 Delinstalla�oner  

Flere produk�onsenheder kan få �ldeling ved flere af de beskrevne �ldelingsmetoder 

(se afsnit 4.3). Produk�onsenheder skal derfor opdeles i delinstalla�oner. Derfor bibe-

holdes systemet med delinstalla�oner. Der er en ny delinstalla�on: 

• Delinstalla�on med produktbenchmark 

• Delinstalla�on med varmebenchmark 

• Delinstalla�on der producerer Mernvarme - NY 

• Delinstalla�on med brændselsbenchmark 

• Delinstalla�on med procesemissioner 

Produk�onsenheder, som er bereRgede �l at modtage kvoter, skal dele produk�ons-

enheden ind i én eller flere af disse delinstalla�oner. Ved inddeling i delinstalla�oner 

skal der tages hensyn �l carbon leakage-status. For at undgå dobbelGælling må delin-

stalla�oner ikke overlappe hinanden. Hver delinstalla�on kan kun få �ldeling eAer �lde-

lingsmetoderne.  

3.6 Overvågningsmetodeplan - Monitoring methodology plan (MMP) 

Overvågningsmetodeplanen er ny for fase IV. Alle produk�onsenheder skal udarbejde 

en overvågningsmetodeplan, som skal ligge �l grund for de data, som benyGes ved an-

søgningen af gra�skvoter og �l den årlige rapportering af ak�vitetsniveau. Energistyrel-

sen skal godkende væsentlige ændringer.  

Minimumsindholdet i metodeplanen står i bilag VI �l FAR-ordningen. Det, som er vig�gt 

i metodeplanen, og som i allerede kan tænke på, er: 

• Hvilke delinstalla�oner har I? Der skal være et tydeligt skel mellem delinstalla�o-
ner.  

• Hvilke strømme går �l/fra hver delinstalla�on, uden at der er overlap mellem 
delinstalla�onerne?  

• Hvilken metode skal benyGes for at beregne �ldelingen �l den enkelte delinstal-
la�on?  
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3.7 Verifika�on 

Alle ansøgninger og metodeplaner skal verificeres før de sendes �l Energistyrelsen. Veri-

fikatoren, som benyGes, skal være akkrediteret �l denne opgave, hvilket betyder, at 

verifikatorerne skal have kendskab �l FAR-forordningen. Regler om akkreditering og 

verificering af allokeringsdata er del af akkrediterings– og verifika�onsforordningen 

(AVR).  

3.8 Data for opdatering af benchmarkværdier  

Alle 52 produktbechmark samt benchmark for varme og brændsel skal opdateres for 

fase IV. Data for en sådan opdatering skal indhentes fra de enkelte produk�onsenheder. 

Disse data skal også verificeres.  

3.9 Årlig rapportering af ak�vitetsniveau 

Der vil være et krav om årlig rapportering af data knyGet �l �ldelingen af gra�skvoter. 

DeGe omtales ikke i �ldelingsforordningen (FAR), men vil sandsynligvis komme i retsak-

ten om ændringer i kvote�ldelingen.  

3.10 Vejledninger 

Der gennemføres en revision af eksisterende vejledninger så de stemmer overens med 

FAR-forordningen - sam�dig udarbejdes nogle nye. DeGe arbejde er igangværende. Føl-

gende vejledninger kommer: 

• Guidance document 1: General guidance 

• Guidance document 2: Guidance on alloca�on approaches at installa�on level 
(inkluderer carbon leakage) 

• Guiadance document 3: Data collec�on guidance 

• Guidance document 4: Guidance on NIMs data verifica�on 

• Guidance document 5: Guidance on Monotoring and Repor�ng (M&R) for the 
FAR 

• Guidance document 6: Guidance on cross boundary heat flow 

• Guidance document 7: Guidance on new entrants and closures 

• Guidance document 8: guidance on waste gasses and process emission subinstal-
la�on 

• Guidance document 9: Sector-specific guidance 

• Guidance dicument 10: Mergers and splits  
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5.1 Hvem kan søge om �ldeling for perioden 2021-2025? 

Eksisterende, kvoteomfaGede produk�onsenheder, som  har opnået miljø�lladelse før 

30. juni 2019 kan søge om �ldeling. Nye produk�onsenheder (produk�onsenheder, som 

ikke opfylder deGe) kan søge om �ldeling af gra�skvoter fra kvotereserven.  

5.2 Produk�onsenheder som ikke ønsker at søge 

Produk�onsenheder, som ikke ønsker at søge om �ldeling, skal meddele Energistyrelsen 

om deGe inden ansøgningsfristen. Disse produk�onsenheder fraskriver sig sam�dig 

reGen �l at modtage gra�skvoter for perioden 2021-2025, men kan på ny søge for peri-

oden 2026-2030. Produk�onsenheder, som ikke ønsker at søge, levere data og metode-

plan �l Energistyrelsen. 

5.3 Hvilke data skal indsamles? 

Der skal indsamles basisdata for �ldelingen for perioden 2021-2025. Basisdata inklude-

rer kontroldata, som typisk er emissionsdata. Basisperioden er 2014-2018 for perioden 

2021-2025. Alle kalenderår, hvor produk�onsenheden i én eller flere dage har været i 

driA, skal inkluderes. Desuden skal data indsamles, som EU-kommissionen skal benyGe 

ved opdatering af benchmarkværdier for produkter samt benchmarkværdier for varme 

og brændsel.  

5.4 Hvordan ansøger man? 

Kommissionen udarbejder et ansøgningsskema, som planlægges at være færdigt i janu-

ar 2019. Energistyrelsen vil benyGe skemaerne fra EU-kommissionen. Der er to templa-

tes, som skal benyGes:  

• Overvågningsmetodeplan (MMP) 

• Ansøgningsskema (baseline data rapport)  

5. Ansøgningsprocessen 
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5.5 Tidsfrister i henhold �l direk�vet 

I henhold �l direk�vet (art. 11(1)) skal alle medlemslande levere en oversigt over grund-

laget for �ldeling �l den enkelte produk�onsenhed og data for beregningen af nye 

benchmarkværdier �l EU-kommissionen inden 30. september 2019. Tildeling gives kun 

�l de produk�onsenheder, som meddeles �l EU-kommissionen den 30. september 

2019.  

 

5.6 Processen for bestemmelse af mængden af gra�skvoter 

Produk�onsenhederne sender Energistyrelsen en verificeret metodeplan OG et verifice-

ret ansøgningsskema med data beregnet/bestemt i henhold �l metodeplanen. Energi-

styrelsen sender EU-kommissionen inden 30. september 2019 en liste over kvoteom-

faGede produk�onsenheder med �lhørende grunddata for �ldeling for den enkelte 

produk�onsenhed og data for bestemmelse af nye benchmarks (NIM 1). EU-

kommissionen beregner de nye benchmarks (52+2).  

Når de nye benchmarkværdier foreligger, vil Energistyrelsen beregne foreløbig �ldeling 

�l den enkelte produk�onsenhed. Denne oversigt sendes �l EU-kommissionen (NIM 2). 

EU-kommissionen beregner eventuelle fælleseuropæiske korrek�onsfaktorer (CSCF). 

Energistyrelsen beregner hereAer den endelige �ldeling �l den enkelte produk�onsen-

hed (NIM 3). Hvis denne �ldeling ikke bliver afvist af EU-kommission, vil �ldelingen læg-

ges ind i Kvoteregistret.  

5.7 Tidsfrister  

Fristen den 30. september 2019 i direk�vet er styrende for andre frister. Ifølge �lde-

lingsforordningen (FAR) skal Energistyrelsen sæGe en frist, som er inden 30. maj 2019 

+/- en måned for indsendelse af ansøgningen. DeGe betyder, at der er korte �dsfrister 

for alle!  

Frist for at indsende verificeret ansøgning, verificeret metodeplan samt verifika�ons-

rapport �l Energistyrelsen er d. 14. juni 2019. 
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5.8 Energistyrelsens godkendelse 

 

Energistyrelsen vil starte gennemgangen af ansøgningerne umiddelbart eAer fristen. 

Hvis vi finder fejl og mangler i metodeplanen eller ansøgningen, kan det indebære at 

ansøgningen skal verificeres på ny.  

Vi vil ikke træffe beslutninger om godkendelse af ansøgningen før vi sender NIM1 �l 

EU-kommissionen den 30. september 2019. De data, vi sender i NIM1, vil være Ener-

gistyrelsens tal. DeGe betyder, at i eventuelle sager hvor vi ikke er enige i de tal, I har 

opgivet i ansøgningen, vil vi benyGe de data, vi mener, er rig�ge at sende �l EU-

kommissionen. Når du modtager beslutningen fra os, har du som sædvanlig mulig-

hed for at klage.  
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6. Roadshow 

I kan høre mere �l vores årlige Roadshow som i år aYoldes d. 29 januar 2019 i Køben-

havn og 30. januar 2019 i Horsens. I har modtaget invita�on fra Erhvervsstyrelsen. Her 

vil der være en detaljeret gennemgang af reglerne i FAR-forordningen, en gennemgang 

af template for metodeplanen og en gennemgang af templaten for baselinedatarappor-

ten.  

Vi opfordrer dig �l at sæGe dig ind i FAR-forordningen før Roadshow.   
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Kontaktoplysninger 

Kathrine RoaldsdaGer Fink: kfi@ens.dk tlf. 3392 7798 

MeGe Nygaard Madsen: menm@ens.dk tlf. 3392 7916 

Henrik Jensen Kiel: hjki@ens.dk tlf. 3392 6697 

eller CO2-kvoteservice@ens.dk 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Energistyrelsen  

Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg 

e-post: ens@ens.dk, hjemmeside: www.ens.dk  


