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Dagsorden 

• Ansøgningsprocessen 

• Hvordan beregnes kvotetildeling – gennemgang af 

reglerne i FAR 

• Hvordan ansøger man om gratistildeling? – skemaernes 

indhold 

• Overvågningsmetodeplan 

• Ansøgningsskema 

• Verifikationsrapport 
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To tildelingsperioder 

Der vil i EU ETS fase 4 være to tildelingsperioder, som vil vare i fem år 

hver: 

• 2021-2025 

• En oversigt over baselinedata for tildeling til den enkelte 

produktionsenhed skal fremsendes til Kommissionen i 

september 2019 

• Basisperiode 2014-2018 

• 2026-2030 

• En oversigt over baselinedata for tildeling til den enkelte 

produktionsenhed skal fremsendes til Kommissionen i 

september 2024 

• Basisperiode 2019-2023 
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Hvilke data skal indsamles? 

• Baselinedata for tildeling til perioden 2021-2025, 

inklusiv kontroldata (emissionsdata). 

• Data som Kommissionen skal bruge til at fastlægge nye 

benchmark. 

 

Data udfyldes i et samlet skema, udarbejdet af 

Kommissionen 
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Tidsfrist for at ansøge om 
gratiskvoter 2021-2025 
Fristen for fremsendelse af verificeret 

overvågningsmetodeplan og ansøgningsskema 

samt verifikationsrapport til Energistyrelsen er 

d. 14 juni 2019. 

 

Ovenstående samt evt. bilag fremsendes til 

CO2-kvoteservice@ens.dk 
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Proces for fastlæggelse af 
gratistildeling 
1. Energistyrelsen fremsender baselinedata til Kommissionen 

(NIM 1) – 30. september 2019 

2. Når de nye benchmarkværdier foreligger kan 

Energistyrelsen beregne den foreløbige tildeling til den 

enkelte produktionsenhed (NIM 2) – Q1+Q2 2020 

3. Herefter beregner Kommissionen eventuelle 

fælleseuropæiske korrektionsfaktorer (CSCF) 

4. Energistyrelsen beregner den endelig tildeling til hver 

enkelt produktionsenhed (NIM 3) – Q3 + Q3 2020 

5. Hvis tildelingen ikke afvises af Kommissionen, lægges 

tildelingen ind i kvoteregistret.  
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Regler for gratistildeling 

• Kvotedirektivet – færdig marts 2018 

• Regler for gratistildeling 2021-2030 (Free Allocation 

Rules – FAR) – udstedt af Kommissionen lige inden jul, er i 2 

måneders høring hos Rådet og EP 

• Carbon Leakage-listen – planlagt udstedelse start februrar 

2019, derefter 2 måneders høring hos Rådet og EP 

• Ændringsretsakt – om justering i kvotetildeling – under 

udarbejdelse, planlagt godkendelse i midten af 2019 

• Benchmarkretsakt (nye benchmarkværdier) – udarbejdes 

2019/2020 
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Kommissionens vejledninger 
• GD1: General Guidance to allocation methodology: relevant for alle, planlagt færdig slut januar 

• GD2: Allocation methodology at installation level: relevant for alle, planlagt færdig slut januar 

• GD3: Data collection: relevant for alle (vejledning om hvordan ansøgningsskemaet udfyldes), 

planlagt færdig midt februar   

• GD4: Verifikation: hovedsageligt relevant for verifikatorer og akkrediteringsorganer, planlagt 

færdig midt-februrar   

• GD5: Guidance on Monitoring and Reporting for the FAR: relevant for alle, planlagt færdig slut 

februar 

• GD6: Cross-boundary heat flows: relevant for sager om overførsel af varme mellem p-

enheder, planlagt færdig slut januar 

• GD7: New entrants and closures: relevant ved ændringer af tildeling, ikke aktuel nu   

• GD8: Waste gases: relevant for procesemissioner og flaring, planæagt færdig midt februrar 

• GD9: Sector specific guidance: relevant for produktbenchmark, planlagt færdig midt februrar  

• GD10: Mergers and splits: relevant ved spaltninger og fusioner, planlagt færdig Q3 2019 
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Trin i tildelingsprocessen 
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Trin i tildelingsprocessen 

Trin 1: Afgør om produktionsenhed er berettiget til at modtage gratiskvoter 

Trin 2: Opdel p-enheden i delinstallationer og bestem hvilken tildeling 
metode som skal benyttes til den enkelte delinstallation 

Trin 3: Bestem historisk aktivitetsniveau (HAL) for hver delinstallation 

Trin 4: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver delinstallation 

Trin 5: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver produktionsenhed 
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Trin i tildelingsprocessen 
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Trin 1: Afgør om produktionsenhed er berettiget til at modtage gratiskvoter 

Trin 2: Opdel produktionsenheden i delinstallationer og bestem hvilken 
tildeling metode som skal benyttes til den enkelte delinstallation 

Trin 3: Bestem historisk aktivitetsniveau (HAL) for hver delinstallation 

Trin 4: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver delinstallation 

Trin 5: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver produktionsenhed 
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Omfattet af kvoteordningen 

• Produktionsenheden skal være omfattet af 

kvoteordningen 

• Ingen ændringer i bilag 1 mht. 

kvoteomfattede aktiviteter og drivhusgasser 
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Etablerede vs. nytilkomne produktionsenheder i 

perioden 2021-2025 (art 2(1) FAR) 

Etablerede 
produktionsenheder 

• Kvoteomfattede 
produktionsenheder som 
har fået 
udledningstilladelse inden 
d. 30 juni 2019 

• Etablerede 
produktionsenheder skal 
på NIM-listen og kan 
ansøge om gratiskvoter i 
denne proces 

Nytilkomne 
produktionsenheder 

• Kvoteomfattede 
produktionsenheder med 
start af drift efter 30. juni 
2019 

• Nytilkomne 
produktionsenheder kan 
søge om gratiskvoter fra 
kvotereserven 
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Aktiviteter som ikke er berettigede til 

gratistildeling (art 10a(3) i direktivet) 

Produktion af elektricitet  

Opsamling, transport og 
lagring af CO2 
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Trin i tildelingsprocessen 
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Trin 1: Afgør om produktionsenhed er berettiget til at modtage gratiskvoter 

Trin 2: Opdel p-enheden i delinstallationer og bestem hvilken tildeling 
metode som skal benyttes til den enkelte delinstallation 

Trin 3: Bestem historisk aktivitetsniveau (HAL) for hver delinstallation 

Trin 4: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver delinstallation 

Trin 5: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver produktionsenhed 
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Hierarki over 
tildelingsmetoder 
1. Produktbenchmark (ton CO2/ton produkt produceret) 

– 52 produktbenchmark til 21 sektorer 

– Gennemsnittet af de 10 mest effektive installationer i 2007-2008 

– Skal opdateres med en årlig reduktionsfaktor, baseret på data fra 

2016/2017 

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

– Skal opdateres med en årlig reduktionsfaktor, baseret på data fra 

2016/2017 

3. Brændselsbenchmark (ton CO2/TJ brændsel brugt) 

– Skal opdateres med en årlig reduktionsfaktor, baseret på data fra 

2016/2017 

4. Procesemission tilgang  

– faktoren på 0,97 bibeholdes 
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Tildelingsmetoder 
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Har produktet et benchmark?  

(bilag 1 i FAR 

Tildeling efter ton 

produkt Ja 

 

Tildeling efter produktion af 

varme, import af varme fra 

andre ETS installationer og 

eksport af varme til non-

ETS (TJ varme) 

 

Ja 

Tildeling for 

procesemissioner 

(Ton CO2) 

Målbar varme? 

Nej 

Tildeling efter forbrug 

af brændsel (TJ 

brændsel) 

Nej 



Delinstallationer 

Produktionsenheder, som er berettigede til at modtage gratistildeling, skal 

opdele produktionsenheden i en eller flere delinstallationer: 

1. Produktbenchmarket-delinstallation 

2. Varmebenchmarket-delinstallation 

3. Fjernvarmebenchmarket-delinstallation 

4. Brændselsbenchmarket-delinstallation 

5. Procesemission-delinstallation 

 

 En delinstallation svarer ikke nødvendigvis til fysiske enheder 

 For at undgå dobbelttælling må delinstallationer ikke overlappe hinanden 

 Hver delinstallation kan kun få tildeling efter en af tildelingsmetoderne 
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Produktbenchmarket-delinstallation 

• Ind + output og tilhørende emissioner som er tilknyttet 

et produktbenchmark 

• Tildeling er baseret på produktionen af produkter 

(kvoter/t produkt) 
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Produktionsproces 

CO2 

Produkt med et 

produktbenchmark 
Brændsel 



Varmebenchmarket-
delinstallation  
Ind og output og tilhørende emissioner som er knyttet til 

produktion/eksport af målbar varme fra en anden kvoteomfattet 

produktionsenhed (kvoter/TJ varme) eller når varmen: 

• Forbruges i virksomheden til produktion af produkter, til mekanisk 

energi, til opvarmning eller nedkøling (ikke fjernvarme), undtagen 

produktion af elektricitet eller 

• Eksporteres til anden ikke-kvoteomfattet produktionsenhed eller 

enhed, undtagen når varmen anvendes til produktion af elektricitet 

 

Varme som bliver frigivet direkte til atmosfæren skal ikke være en del af 

varmedelinstallationen 
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Hvad er målbar varme? 

 

 

Varme som ikke er berettiget til gratistildeling: 

 Varme produceret fra elektricitet 

 Varme som er produceret af en ikke-

kvoteomfattet p-enhed 
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Fjernvarme-delinstallation 

Art. 2 i FAR 
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Varme vs. fjernvarme-
delinstallation 
• Skelner mellem fjernvarme og anden varmeproduktion 

• Benchmarkværdien er den samme for begge delinstallationer 
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Varmeproduktion 
Produktion af 

kemikalier (uden 

produktbenchmark) 

Produktion af 

kemikalier (uden 

produktbenchmark) 
Fjernvarmenet Fjernvarmenet Varme Fjernvarme 

Brændsel 

CO2 

Varme-delinstallation Fjernvarme-delinstallation 



Delinstallation med 
brændselsbenchmark 
• Ind og output og tilhørende emissioner som er knyttet til produktion 

af ikke målbar varme fra forbrænding i forbindelse med produktion af 

produkter, mekanisk energi, opvarmning eller nedkøling,  undtagen 

produktion af elektricitet, inklusiv sikkerhedsflaring 

• Tildeling er baseret på brændselsforbruget (kvoter/ TJ brændsel) 
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Produktionsproces 

CO2 

Produkt uden 

produktbenchmark 
Brændsel 

Hvad er ikke målbar varme? 

Alt varme som ikke kan måles 



Delinstallation med 
procesemissioner 
Tre typer af delinstallationer: 
A 

•Udslip af andre kvoteomfattede drivhusgasser end CO2 som opstår udenfor en delinstallation med produktbenchmark  

B) CO2-udslip som opstår udenfor en delinstallation med produktbenchmark for følgende aktiviteter: 

 

•(a) kemisk eller elektrolytisk reduktion af metalforbindelser i malme, koncentrater og sekundære materialer til et primært 
formål, som ikke er at generere varme 

•(b) fjernelse af urenheder fra metaller og metalforbindelser til et primært formål, som ikke er at generere varme 

•(c) nedbrydning af carbonater, undtagen carbonater til røggasrensning til et primært formål, som ikke er at generere varme 

•(d) kemiske synteser af produkter og mellemprodukt er, hvor det kulstofholdige materiale deltager i reaktionen, men hvor det 
primære formål ikke er at generere varme 

•(e) brug af kulstofholdige additiver eller råmaterialer til et primært formål, som ikke er at generere varme 

•(f) kemisk eller elektrolytisk reduktion af halvmetaloxider, f.eks. siliciumoxider 

 

C 

•CO2-udslip fra forbrænding af ufuldstændig oxiderede kulstof som stammer fra aktiviteter angivet i punkt b) 
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Delinstallation med procesemission 
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Produkt Råvarer/

Brændsel 

Type b) CO2 

direkte fra 

proces 

CO2 + 

energi 

Produkt Råvarer/

Brændsel 

Type a) andre 

drivhusgasser 

end CO2 

N2O 

Produkt 
Råvarer/

Brændsel 

Type c) 

Spildgas med 

ufuldstændigt 

oxideret kulstof 

CO2 

Energi-

genindvinding 
Varme/ 

Brændsel 

CO + CO2 luft 

Tildeling er 97% af 

historiske emissioner 



Carbon leakage 
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Carbon leakage (art 10(4) 
FAR) 
• Det skal vurderes om aktiviteten i hver delinstallation er knyttet til 

sektorer som er vurderet til at være betydelig udsat for carbon 

leakage 

• Kommissionen har udarbejdet en liste over sektorer som er udsat 

for carbon leakage (CL-listen, forventes at udstedes i februar 2019) 

• Sektorerne er defineret vha. NACE-koder (4-cifre) eller 

PRODCOM-koder (8 cifre)  

• Listen er gældende for hele perioden 2021-2030. Der vil ikke 

komme ændringer til listen i denne periode.  

• 63 sektorer er at finde på listen.  
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Hvordan vurderes carbon 
leakage? 
• Carbon leakage skal vurderes for det enkelte produkt som bliver 

produceret 

• Virksomheden NACE-kode er ikke nødvendigvis 

bestemmende for CL 

• En virksomhed kan derfor producere både produkter som er knyttet 

til sektorer som er CL-udsat og sektorer som ikke er CL-udsat 

• I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at splitte p-

enheden energistrømme, for at de tildeles den korrekte 

delinstallation og CL-status 
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Carbon leakage – konsekvenser 
for gratistildeling 

• CL-udsat: 100% gratistildeling ift. 

benchmark. Ingen reduktion i perioden. 

• Ikke CL-udsat: 30% gratistildeling 2021-2025 

og fra 30% til 0% fra 2026-2030. 

• Specialregel for fjernvarme: 30% 

gratistildeling i hele perioden 2021-2030.  
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Carbon leakage og 95%-
reglen 
• En produktionsenhed kan vælge ikke at opdele virksomheden i 

flere delinstallationer, hvis minimum 95% af aktivitetsniveauet 

tilhører en sektor som er CL-udsat, eller 95% af aktivitetsniveauet 

tilhører en sektor som ikke er CL-udsat 

• Hvor minimum 95% af aktivitetsniveauet til en delinstallation tilhører 

enten fjernvarme eller varmeproduktion, kan produktionsenheden 

vælge at tilknytte al varme til den delinstallation hvor 

aktivitetsniveauet er minimum 95% 

 

• Produktionsenheden skal dog holde øje med aktivitetsniveauet i 

delinstallationen med maksimum 5% aktivitetsniveau 
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NACE- koder 

• NACE Rev 2. er den europæiske klassifikation af 

aktiviteter 

• Dansk Branchekode 2007 (DB07) er en dansk 

underopdeling af NACE 

• De første fire cifre i DB07 er lig med virksomhedens 

NACE-kode, findes på www.virk.dk  

• Det er p-enhedens hovedaktivitet, der klassificeres 

• Hovedaktiviteten er den aktivitet, der bidrager mest til 

værditilvæksten  

• Ved tvivl kontakt Danmarks Statistik  
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PRODCOM-koder 

• 8-cifrede statistiske koder 

• De første fire cifre angiver NACE-koden 

• De første 6 svarer til CPA-koden (=Classification of Products by 

Activity) 

• De sidste to cifre specialiserer produktet yderligere  

• Varekoderne (KN-koder) kan bruges til at finde PRODCOM-koden 

• Nøglen mellem KN og PRODCOM findes hos 

Eurostat:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=D

SP_PUB_WELC 

• Linket åbner fanen ”Metadata”, hvor nøglerne ligger under fanen 

”Correspondence tables”  
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Trin i tildelingsprocessen 

Trin 1: Afgør om produktionsenhed er berettiget til at modtage gratiskvoter 

Trin 2: Opdel p-enheden i delinstallationer og bestem hvilken tildeling 
metode som skal benyttes til den enkelte delinstallation 

Trin 3: Bestem historisk aktivitetsniveau (HAL) for hver delinstallation 

Trin 4: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver delinstallation 

Trin 5: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver produktionsenhed 
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Beregning af tildeling af 
gratiskvoter 
Årlig tildeling til hver delinstallation beregnes ud fra følgende formel: 

 

Kvotetildeling 

= 

Benchmark (BM) 

X 

Historisk aktivitetsniveau (HAL) 

X 

Carbon Leakage faktor (CL) – 0,3 eller 1 

X 

Reduktionsfaktor  

– lineær (2.2 % årlig) eller evt. fælleseuropæisk tværsektoriel 

 

Den årlige tildeling til den enkelte produktionsenhed er summen af den årlige tildeling for hver 

delinstallation. 
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Historisk aktivitetsniveau 
(HAL) art. 15 i FAR 

• Benyttes ved beregningen af tildelingen til den enkelte delinstallation  

• Energistyrelsen skal fastlægge HAL for de enkelte delinstallationer 

• HAL beregnes som: 

 Det aritmetiske gennemsnit af aktivitetsniveaet for den aktuelle 

delinstallation i basisperioden (1. januar 2014 til 31. december 

2018) 

• Hvis en delinstallation har været i drift i mindre end to kalenderår, er 

HAL = aktivitetsniveauet i det første kalender efter start af normal drift  

(start af normal drift er den første dag med aktivitet/drift) 

• Hvis en delinstallation har været i drift i mindre end et kalenderår i 

basisperioden, er HAL = aktivitetsniveauet af det første hele 

kalenderår efter opstart ( samme regel ved nytilkomne).  
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Genindvinding af varme  

ved brændsels- og procesemission 

delinstallationer  
(art 10.5.5 FARR)  

For ikke at få tildeling for samme aktivitetsniveau flere gange må der 

være et fratræk i aktivitetsniveauet 

 

• Når varme genindvindes fra processer som er dækket af en 

brændsels-delinstallation skal mængden genindvundet (i TJ), 

divideret med en referencevirkningsgrad 90 %, fratrækkes 

aktivitetsniveauet for brændsels-delinstallationen 

• Tilsvarende gøres for varme genvundet fra processer dækket af 

procesemission-delinstallationen. 

31. januar 2019 Energistyrelsen Side 37 



Specialregler for 
bestemmelse af HAL 
Ved produktion af følgende produkter gælder der specialregler for 

fastlæggelse af det historiske aktivitetsniveau (bilag III FAR): 

 Raffinaderiprodukter 

 Kalk 

 Calcineret dolomit 

 Dampkrakning 

 Aromater 

 Hydrogen 

 Syntesegas 

 Ethylenoxid 
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Trin i tildelingsprocessen 

Trin 1: Afgør om produktionsenhed er berettiget til at modtage gratiskvoter 

Trin 2: Opdel p-enheden i delinstallationer og bestem hvilken tildeling 
metode som skal benyttes til den enkelte delinstallation 

Trin 3: Bestem historisk aktivitetsniveau (HAL) for hver delinstallation 

Trin 4: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver delinstallation 

Trin 5: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver produktionsenhed 
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Benchmarks 

• Kommissionen modtager data om alle kvoteomfattede i EU ETS 4 

(NIM 1) for at bestemme den årlige forbedring af benchmarks 

• Der udarbejdes og vedtages en separat retsakt om de ændrede 

benchmarkværdier. Det forventes at disse er klar i det første halvår 

2020. 

• De nye benchmarkværdier indarbejdes i et skema som 

Energistyrelsen skal anvende for at beregne kvotetildeling til de 

danske kvoteomfattede p-enheder. Denne opgørelse fremsendes til 

Kommissionen inden en frist, som fastsættes i benchmark-

retsakten (NIM 2).  
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Overførsel af varme mellem to 
kvoteomfattede p-enheder 
Tildeling: 

• Tildeling af gratiskvoter tilfalder produktionsenheden, som forbruger varmen 

• CL-faktoren som skal anvendes, er ligeledes CL-faktoren for produktionsenheden, 

som forbruger varmen (B) 

 

Tildelingsmetode: 

• Hvis der er fastsat et produktbenchmark for forbrugeren, er varmen allerede inkluderet 

i benchmarket 

• Hvis der ikke er tilknyttet produktbenchmark for forbrugeren, skal der tildeles på 

baggrund af HAL, varmebenchmark samt CL-status for forbrugeren (B) 
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Kvoteomfattet  

p-enhed A 

Kvoteomfattet  

p-enhed B 
Varme 



Overførsel af varme fra kvoteomfattet p-

enhed til en ikke-kvoteomfattet p-enhed 

Tildeling: 

• Der tildeles gratiskvoter til producenten af varmen (p-enhed A) 

• Som hovedregel er ikke-kvoteomfattede p-enheder ikke CL-udsatte 

 

Tildelingsmetode: 

• Den overførte varme er defineret som en delinstallation med 

varmebenchmark. Tildeling beregnes ud fra HAL, varmebenchmark 

samt CL-status 
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kvoteomfattet  

p-enhed A 

Ikke-

kvoteomfattet  

p-enhed  

Varme 



Overførsel af varme mellem en ikke-kvoteomfattet 

p-enhed og en kvoteomfattet p-enhed  

Tildeling: 

• Der tildeles ikke kvoter for varme produceret af en ikke-kvoteomfattet 

virksomhed 

 

Tildelingsmetode: 

• Hvis der er fast et produktbenchmark for forbrugeren (p-enhed B), skal 

tildelingen af kvoter reduceres tilsvaende mængden af importeret varme ganget 

med varmebenchmarket. Dette fratrækkes før der tages hensyn til CL-status. 

• Forbrugerens (p-enhed B) CL-status anvendes 
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Ikke-

kvoteomfattet  

p-enhed  

Kvoteomfattet  

p-enhed B 
Varme 



Sikkerhedsflaring 

Der tildeles ikke gratiskvoter til anden flaring end 

sikkerhedsflaring 

 

For at flaring skal anses som sikkerhedsflaring skal 

følgende forudsætninger være opfyldt: 

1. Flaring er nødvendig i henhold til relevante 

sikkerhedsbestemmelser 

2. Flaring sker i en forbrændingsenhed som er åben 

for atmosfæriske forstyrrelser 

3. Mængden af gas som flares er varierende  
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Trin i tildelingsprocessen 

Trin 1: Afgør om produktionsenhed er berettiget til at modtage gratiskvoter 

Trin 2: Opdel p-enheden i delinstallationer og bestem hvilken tildeling 
metode som skal benyttes til den enkelte delinstallation 

Trin 3: Bestem historisk aktivitetsniveau (HAL) for hver delinstallation 

Trin 4: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver delinstallation 

Trin 5: Beregn årlig tildeling af gratiskvoter til hver produktionsenhed 
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NIM 1 

NIM 2 

NIM 3 



Beregn årlig gratistildeling til 
hver produktionsenhed 
• Årlig gratistildeling til hver p-enhed: tildelingen til p-enhedens 

delinstallationer summeres 

• Ved beregning af den årlige tildeling skal der sørges for, at der ikke 

er dobbelttælling 

• Ved beregning af tildelingen til en p-enhed skal emissioner fra p-

enheden ikke tælles med mere end én gang 

• I tilfælde hvor et mellemprodukt produceres i en 

produktbenchmarket delinstallation og overføres til en anden p-

enhed, skal emissionerne kun tælles med én gang for begge p-

enheder 

• Tildelingen må ikke være negativ 
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Nytilkomne 
Indstilling af drift 

Ændringer i kvotetildeling 
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Nytilkomne (art. 5, 17, 18 i 
FAR) 
• Nytilkomne produktionsenheder skal inddeles i 

delinstallationer, ligesom for etablerede produktionsenheder. 

• Tildeling i året med opstart af normalt drift: Benchmark x 

aktivitetsniveau i opstartsåret x CL-status  

• Historisk aktivitetsniveau for nytilkomne: første kalenderår 

efter opstart af normal drift 

• Tildeling til nytilkomne ganges med en lineær 

reduktionsfaktor på 2,2 %. 

• Tildeling: Benchmark x HAL x CL-status X LRF 

• Tildeling fra reserven efter først til mølle princip. 
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Indstilling af drift (art. 26 FAR) 

• En produktionsenhed anses for at have indstilling af 

drift, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

• Udledningstilladelsen er trukket tilbage – gælder 

også hvis p-enheden ikke længere er 

kvoteomfattet 

• P-enheden er ikke længere i drift og det er teknisk 

umuligt at genoptage driften 

• Hvis en produktionsenheden har indstilling af drift, 

tildeles der ikke kvoter fra og med året efter at 

produktionsenheden er ophørt med at være i drift. 
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Fusioner og spaltninger (art. 
25 i FAR) 
• Ved fusioner og spaltninger af produktionsenheder, skal driftsleder 

give besked til Energistyrelsen 

• Ved en fusion skal kvoterne overføres til den nye fusionerede p-

enhed 

• Ved spaltning skal kvoterne deles mellem de to nye p-enheder 

• Antallet af kvoter skal stemme overnes med antallet før 

fusionen/spaltningen. 

• Ved spaltning skal der bestemmes nyt historiske aktivitetsniveauer 

for hver delinstallation, med udgangspunkt i det oprindelige 

aktivitetsniveau 
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Ændringer i kvotetildelingen 
(art 10a i direktivet) 
Kapacitetsændringer udgår 

• Bestemmelser om kapacitet er ikke længere en del af metoden til 

beregning af gratistildeling 

• Artikler og definitioner vedrørende væsentlige kapacitetsændringer 

er slettet 

 

Gratistildelingen til delinstallationer skal ændres hvis det rullende 

gennemsnit over to år reduceres eller øges med mere end 15%. 

 

Reglerne for dette kommer i en separat retsakt, som på nuværende 

tidspunkt er under udarbejdelse.   
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Specialregler 
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Bemærk! Der gælder 
specialregler for bl.a.: 
• Dampkrakning og vinylkloridmonomer (art 19+20 

FAR) 

• Højeffektiv kraftvarmeproduktion (CHP): den årlige 

tildeling skal reduceres med en lineær reduktionsfaktor 

på 2,2%, med undtagelse af år hvor tildelingen 

reduceres med en evt. fælleseuropæisk 

korrektionsfaktor (art 10a(4) i direktivet) 

• Veksling mellem brændsler og elektricitet: 

virksomheder med visse produktbenchmark (f.eks. 

raffinaderi, mineraluld og gipsplader) som har mulighed 

for dette, skal korrigere HAL (art. 22 FAR) 
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Ansøgning om gratistildeling  
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Hvad skal ansøgningen 
indeholde? 

Tre hoveddokumenter: 

1.Overvågningsmetodeplan (MMP) 

2. Skema til baselinedata rapport  

3. Verifikationsrapport 
 

Skema til MMP og baselinedata rapporten er udarbejdet af EU Kommissionen. 
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Hvor finder du skemaer og vejledninger 

• Vores hjemmeside  
Kvotetildeling 2021-2030 

• Her lægger vi information om regler og relevante 

skemaer/skabeloner, når de er godkendt af EU Kommissionen 

• EU’s hjemmeside om tildeling 
Vejledningsdokumenter fra EU Kommissionen  

• Endnu ikke færdige, forventes i februar.  
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Hvad skal ansøgningen 
indeholde? 

 

 

1. Overvågningsmetode Plan (MMP) 

2. Baseline Data Rapport 

3. Verifikationsrapport  
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Hvad er en overvågningsmetodeplan 

 OBS: Ikke det samme som en overvågningsplan 

 

 Danner grundlag for hvad og hvordan du skal overvåge og 

rapportere tildelingsdata iht. reglerne i FAR 

 Metoder for tildelingen nu 

Baselinedata 2014-2018 

 Metoder for overvågning af tildelingsdata senere  

Baselinedata 2019- 

 

 Der skal være sammenhæng med Baselinedata rapporten.  
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Hvad skal overvågningsmetodeplanen  

indeholde? 

 Artikel 8(1) i FAR: Minimum indeholde elementer fastlagt i bilag VI i FAR 

 Artikel 8(2) i FAR: For hvert parameter anført i bilag IV, skal driftslederen 

vælge en metode efter principperne i artikel 7 og bilag VII. 

 

 I Overvågningsmetodeplane skal der specificeres:  

 Inddeling i delinstallationer 

 Hvilke datakilder /  metoder pr. delinstallation som ligger til grund for 

tallene i baselinedata rapporten.  

 Hvordan udledningen er fordelt på hver delinstallation 

 Hvordan aktivitetsniveauet pr. delinstallation overvåges fremover. 
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Skema til Overvågningsmetodeplanen 

 Vigtigt med gode beskrivelser af de valgte metoder! 

 Anbefales at beskrivelserne indsendes i vedhæftede filer grundet 

pladsmangel i skemaet.  

 Filerne må gerne navngives med det det omhandler, evt. fanens 

navn. 
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Overvågningsmetodeplan  

- tips og tricks  
 

• Er på engelsk, men skal udfyldes på dansk 

• Består af fane A-J, men ikke alle er obligatoriske at udfylde 

• Læs beskrivelserne for hvert område! 

• Læs vejledningen i fane b før i starter, her finde i information om:  

• Farvekoder: gult, grønt og gråt 

• Fejlmeldinger: referencer til steder i skemaet om mangler info 

• Kopiere data til flere steder: brug kopier og sæt ind ikke formateret – 

I skal IKKE bruge klip og sæt ind.   
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Fane B – Information om virksomheden  

• Bilag VI, punkt 1 a og b 

 

• Samme information som i 

udledningstilladelsen 

 

• Information om 

• Den kvoteomfattede           

p-enhed 

• kontaktinformation  

 
 

Skal udfyldes af alle  
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Fane C – beskrivelse af P-enheden  

• Bilag VI, punkt 1 c – e  

• Oversigt over delinstallationer 

• Beskrivelse af p-enheden 

• Emissionskilder m.m. 

• Tildeling flow diagram 

• Kobling til andre 

virksomheder 

     (kvoteomfattet og ikke) 

 

  

 

Skal udfyldes af alle  
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Fane C – Flow diagram 

• Skal indeholde oversigt over: 

• Emissionskilder, varmeproduktion / -forbrug delinstallationer på     

p-enheden 

• Kildestrømme, varmestrømme, elektricitet og spildgas 

• Målepunkter og måleudstyr 

• Inddeling og opsplitning af delinstallationer  

  (Carbonleakage udsat og ikke Carbonleakage udsat) 

 

• Ved komplekse tilfælde, anbefaler vi at i laver et detaljeret flow 

diagram pr. delinstallation.  

 

• OBS: alle energi- og materialestrømme skal med i flow diagrammet, 

dem som der ikke ansøger om gratistildeling for, skal markeres 

tydeligt.  
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Fane D – metoder og procedurer  

• Bilag VI, punkt 1 f-h og 2 c - d 

 

• Liste over dele af p-enheden/udstyr 

som tilhører flere delinstallationer  

 

• Beskrivelse af metoder som bruges 

til at fordele emissioner ud på 

delinstallationerne  

 

• Procedure: beskrivelse/referencer 

 

Skal udfyldes af alle  
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Fane E – Energy flows  

• Bilag VI, punkt 1 a og b 

 

• Energistrømme 

• Brændsel 

• Målbar varme 

• Spildgas 

• Elektricitet 

 

• Beskrivelse af metoder for at 

bestemme mængder og 

energiindhold og fordeling mellem 

delinstallationer 

Skal udfyldes af alle  
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Fane F – Produktbenchmark  

• Bilag VI, punkt 2 a - b 

• Bilag VII, punkt 4.4 – 4.6 

 

• Beskrivelse af datakilder                    

og metoder til at bestemme 

    aktivitetsniveau 

 

Gælder for alle delinstallationer  

med produkt benchmark 
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Fane G – Fall-back (Varme, brændsel 

og proces)    

 

• Bilag VI, punkt 2b 

• Bilag VII, punkt 4.4 - 4.6 

• Gælder for alle delinstallationer 

som ikke har 

produktbenchmark (ark F og H) 

• Beskrivelse af datakilder                    

og metoder til at bestemme 

    aktivitetsniveau 

 

Vil  gælde de fleste 

delinstallationer, også mange som 

har delinstallationer med produkt 

benchmark.   
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Fane H – Specifikke 

produktbenchmarks   

 

• Bilag II, specifikke 

produktbenchmark  

• Bilag VII, punkt 4.4 

 

Gælder for de virksomheder 

som producere 

raffinaderiprodukter og 

aromater 
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Hvad skal ansøgningen 
indeholde? 

 

 

1. Overvågningsmetode Plan (MMP) 

2. Baseline Data Rapport 

3. Verifikationsrapport  
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Baseline data report 

 

• Skema til grundlagsdata 

 

• Skal bruges når i søger om gratistildeling for 2021 – 2025 

 

• Skal indeholde data for hele P-enheden og delinstallationerne i 

basisperioden (2014 – 2018) 

 

• Overvågningsmetodeplanen  afgørende for datakvaliteten i ansøgningen  
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Baseline data report 

 

• Kravene til linformation: FAR bilag IV 

 

• Vejledning 3 udarbejdet af EU følger strukturen i skemaet med henvisninger 

til aktuelle ark og punkter. – er endnu kun i udkast 

 

Data skal bruges til at: 

 

1. Beregne grundlag til gratistildelingen ( Energistyrelsen) 

 

2. Fastsætte benchmarks for produkt, varme og brændsel (EU-

Kommissionen)  

 

 

 
31. januar 2019 Energistyrelsen Side 72 



Baseline data report 

 

• Udfyldning af baseline data report: 

 

• Omfattende skema i Excel – Ikke alle faner skal udfyldes 

 

• I skal sikre at det er korrekt data der bruges i skemaet 

 

• Skemaet er på engelsk  - Skal udfyldes på dansk 

• Dato for udlevering af den danske udgave er endnu ukendt. 
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Fane a - indhold 
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OBS: husk at bruge 

den endelige 

version af skemaet 



Fane b – vejledning til skemaet 

 

• Udfyld skemaet fra start til slut 

 

• Giver fejlmeldinger  

• Hvad skal der gøres 

• Referer til et andet sted i skemaet hvor der mangler oplysninger 

 

• Hvis man skal rapporter tallet nul, skal i ikke lade cellen være tom 

• Skriv selve tallet – der er den del formler som er afhængige af det 

 

• Sikre at tallet stemmer med enheden – TJ, ton osv.   

 

. 
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Fane b – vejledning til skemaet 
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Gul indikere obligatoriske felter, men hvis temaet ikke 

er relevant for delinstallationen skal det ikke udfyldes 

Lysegul indikere at udfyldningen af feltet er valgfrit 

Grønne felter viser automatisk beregnet resultater.  

Rød tekst indikere at noget er galt, f.eks. Manglende 

data 

Skraveret felt indikere at feltet ikke skal udfyldes 

pga. svar angivet i et andet felt 



Fane A – information om p-enheden 

Generel information: 

• Navn og ID-koder for P-enheden – se evt. tidligere ansøgning for korrekte 

koder 

• Kontaktpersoner og verifikator 

• Kvotepligtig aktivitet og NACE-koder (beskriver den branche P-enheden er i) 

 

Relevant information for tildelingen  

• Basisperiode 2014-2018 

• Aktuelle delinstallationer 

• Koblinger til andre virksomheder – overførsel af varme, CO2-gas og CO2 
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Fane A – Information om P-enheden 
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Fane A – information om P-enheden 
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Kvoteomfattet aktivitet(er) 

NACE-kode 



Fane A – information om P-enheden 
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Fane A – Information om P-enheden 
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Fane A – Information om P-enheden 
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Fane A – Information om P-enheden 
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Fane A – Information om P-enheden 
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Fane A – Information om P-enheden 
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Fane B+C(x5år) – Udledning fra P-enheden 

 

• Et ark for hvert år i basisperioden 

 

• Hovedsageligt data fra de årlige udledningsrapporter  
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Ikke relevant 



Fane D – Totale udledning fra P-enheden 

 

• Årlige udledninger på et overordnet niveau skal udfyldes 

• Skal stemme overens med godkendt udledning for de pågældende 

år! 

 

• Cogeneration tool 

• Dem som har Combined heat and Power Units (CHP-enheder) skal 

udfylde denne del, for at kunne beregne udledning fra 

varmeproduktionen. 

 

• Waste gas tool 

• Skal udfylde at p-enheder som anvender affaldsgas 
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Fane D – totale udledning fra P-enheden 
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Fane E – Energy flow 

 

• Vigtigt ark for alle – specielt for delinstallationer med brændsel og varme!  

 

• Energiinput fra brændsler 

 

• Målbar varme – regnskab 

 

• Waste gas – regnskab 

 

• Elektricitet 
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Fane E – Energy flow brændsel 
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Fane E – Energy flow varme 
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• Heat inputs ( produktion og import af varme 

• Heat not falling under sub-installtion with heat benchmark (varme til el-produktion, eksport 

til andre kvoteomfattede, benyttet i egen produktion) 

• Heat benchmark and district heating sub-installations ( varme berettiget tildeling: forbrug 

og  eksport til ikke kvoteomfattede) 



Fane F - Produktbenchmark 

 

 

Skal udfyldes af alle som har delinstallationer med produktbenchmark 

 

• Produceret mængder (grundlag for tildelingen) 

 

• Importeret varme til delinstallation med produktbenchmark 

 

• PRODCOM-koder (beskrivelse af de aktuelle produkter) 

 

• Udledning per delinstallation   opdatere produktbenchmark (KOM) 

 

31. januar 2019 Energistyrelsen Side 92 



Fane F – Benchmark for produkt 
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Fane F – Produktbenchmark 

 

 

• Udledning pr. delinstallation 

 

 

 

• Udfyld med korrekt data, skal benyttes til at bestemme udledning pr. 

delinstallation 

• Regler til at bestemme udledning pr. delinstallation  

• FAR, bilag VII, punkt 10 

• Vil blive forklaret yderligere i vejledning 5 (februar) 

 

• EU-Kommissionen skal bruge dataene til at opdatere benchmark (påvirker 

ikke HAL) 
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Udledning pr. delinstallation 
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Beregning af tildeling pr. delinstallation 

Udledning skal fordeles pr. delinstallation 

(FAR, bilag VII punkt 10) 

EU fastsætter benchmark for produkt, varme og brændsel 

(Kvotedirektivet, artikel 10a, punkt 2) 

 

Benchmark for produkt: ton CO2/ton produkt 

Benchmark for varme: ton CO2/TJ varme forbrugt/eksporteret 

Benchmark for brændsel: ton CO2/TJ brændsel forbrugt 

- læs mere i vejledning 5 



Udledning pr. delinstallation 

 

• Bilag VII, punkt 10 
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𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎 = 𝑫𝒊𝒓𝑬𝒎∗ + 𝑬𝒎𝑯,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑬𝒎𝑯,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒆𝒙𝒄𝒉  

emissioner pr. delinstallation 

Korrektion for importeret waste gases 

Korrektion for eksporteret waste gases 

Emissioner relateret til målelig varme, eksporteret  

Direkte tildeling af kildestrømme eller emissionskilder 

(Undtagen varme og waste gases) 

Emissioner fra målelig varme  

Udledning relateret til elforbruget der kan 

konverteret 



Udledning pr. delinstalltion 

• Målbar varme (Produktbenchmark) 
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Attributed emissions Sub A  Sub B 

Dir emissions Fuel1 X EFF1 0 

EmH,import +Heat1 x EFheat +Heat x EFheat 

EmH,eksport 0 0 

AttrEm Sum of the above Sum of the above 



Fane G – Fall-back 

 

Skal udfyldes af alle som har: 

• Delinstallationer med varmebenchmark 

• Delinstallationer med brændselsbenchmark 

• Delinstallationer med proces emissioner 

 

• Historisk aktivitetsniveau – delinstallationer med varme og brændsel 

(Udfyldt med data fra fane E) 

• Historisk aktivitetsniveau –delinstallationer med procesemissioner 

• Projektdetaljer for hver delinstallation (PRODCOM-koder m.m.) 

• Udledning pr. delinstallation for varme/brændsel   

Opdatere benchmark (KOM) 
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Fane G – Fall-back, varme og brændsel 
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Fra 

fane E 



Fane G – Fall-back, procesemissioner 
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Fane G – Fall-back 

 

 

• Udledning pr. delinstallation 

 

 

 

• Udfyld med korrekt data, skal benyttes til at bestemme udledning pr. 

delinstallation 

• Regler til at bestemme udledning pr. delinstallation  

• FAR, bilag VII, punkt 10 

• Vil blive forklaret yderligere i vejledning 5 (februar) 

 

• EU-Kommissionen skal bruge dataene til at opdatere benchmark (påvirker 

ikke HAL) 
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Fane H – specifikke benchmarks for 

produkt 
 

Beregning af det historiske aktivitetsniveau efter specifikke metoder  

 (FAR, bilag III) 

• Gælder for følgende delinstallationer med produktbenchmark 

• H.I  CWT (refinery products) 

• H.II Lime 

• H.IV Steam cracking 

• H.V Aromatics 

• H.VI Hydrogen 

• H.VII Synthesis gas 

• H.VIII Ethylene oxide/glycols 

• H.IX Vinyl cloride monomer (VCM) 
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Fane J og K 

 

Fane J – Kommentarer og bilag 

 Beskrive bilag og skemaer som beskriver datagrundlaget. 

 

Fane K – resume / sammendrag 

 opsummere data fra alle fanerne – udfyldes automatisk 

• Information om virksomheden 

• Udledning og energyflow 

• Data  for hver delinstallation 

• Historisk aktivitetsniveau 

• Indikation af tildeling  

• Fordeling af udledning 

• Indikation af totale årlige tildeling 

Linje 1300: vælge, max, min eller ”faktiske” tildeling  
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Tildelingen kan ændres efter 

vores behandling af ansøgningen 

og ved fastsættelse af andre 

faktorer  



Hvad skal ansøgningen 
indeholde? 

 

 

1. Overvågningsmetode Plan (MMP) 

2. Baseline Data Rapport 

3. Verifikationsrapport  
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Verifikation af tildelingsdata 

 

 

• FAR artikel 4 og 5 stiller krav til at: 

• Ansøgning om tildeling skal være verificeret 

 

• Forordning om akkreditering og verifikation (AV) er opdateret med krav om: 

• Verifikation af tildelingsdata 

• akkreditering til verifikation af tildelingsdata 

 

• Vejledning til verifikation (GD 4) 

 

• Verfikationsbesøg er påkrævet ved verifikation af tildelingsdata (AV art. 

21 og 31) 
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Verifikation af skema til baseline data 

 

• To dataset skal verificeres 

• Beregning af 

tildelingsgrundlag 

• Baseline data til 

Kommissionen  

fastsættelse af benchmarks 

for produkt, varme og 

brændsel 

• Krav til verifikation er beskrevet i 

kapitel II i AV-forordningen 

• Vejledning nr. 4 oplister data som 

skal vurderes  
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Validering af overvågningsmetodeplanen 

  

Udvidet omfang af verifikationen i denne omgang: 

Verifikator skal tjekke at overvågningsmetodeplanen er iht. FAR og at p-

enhederne faktisk bruger de metoder der er beskrevet i planen.  

 

• Verifikators gennemgang af overvågningsmetodeplanen er en væsentlig del 

af verifikationen af skemaet for baseline data 

 

• En oversigt over hvad der skal tjekkes for i overvågningsmetodeplanen er 

vist i kapitel 6.2 i GD 4. 
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Gen - verifikation 

 

 

 

 

Vi gør opmærksom på at, hvis vi finder fejl og mangler i 

overvågningsmetodeplanen eller baseline data reporten kan det indebære 

at nogle ansøgninger eller dele af den skal verificeres på ny.  
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Opsummering af ansøgningens indhold 

 

• Del ind i delinstallationer og lav fyldestgørende flowcharts 

 

• Overvågningsmetodeplanen – lav gode beskrivelse af 

metoder 

 

• Baseline data report – læs hjælpeteksten og vær præcis i 

udfyldningen 

 

• Kontakt verifikator i tide  (akkrediteret til scope 98 – AV 

forordningen, bilag I) 
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OBS- ikke ansøge om gratiskvoter 

Hvis i IKKE vil ansøge om gratiskvoter skal i udfylde: 

•  Alle felter som kan udfyldes i fane A 

•  I fanerne F-H felterne med data til beregning af benchmark 

  kun for den benchmark p-enheden har 

  

• Ansøgningen skal stadig indeholde: 

 baseline data report 

 Overvågningsmetodeplan        Skal verificeres 

 Verifikationsrapport 

 

• Afkald på gratistildeling kan kun ske en gang i hver under periode, og kan 

ikke trækkes tilbage 

• Rapporterings- og returneringsforpligtelsen skal fortsat overholdes  
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Fremsendelse af ansøgningen 

 

 

Ansøgningen skal sendes med e-mail til 

CO2-kvoteservice@ens.dk  

senest den 14.juni 2019 
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Spørgsmål? 
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