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Notat 
 

 

Fritagelse for anlægsbesøg ved verifikation 

Verifikatoren kan under visse betingelser beslutte ikke at foretage anlægsbesøg i 

forbindelse med verificering af udledningsrapporter. Den pågældende driftsleder 

skal i så fald anmode Energistyrelsen om tilladelse til det, med mindre der er tale 

om anlæg, der udleder mindre end 25.000 ton CO2 årligt.  

 

Baggrund 

Kommissionens regler giver mulighed for, at verifikatoren under visse betingelser 

kan beslutte ikke at foretage anlægsbesøg. Af Kommissionens forordning nr. 

2018/2067 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer (AV-

forordningen) artikel 31 fremgår blandt andet, at verifikatoren med forbehold for 

godkendelse fra en kompetent myndighed kan beslutte ikke at foretage 

anlægsbesøg på baggrund af resultatet af risikoanalysen og efter at have fastslået, 

at verifikatoren har ekstern adgang til alle relevante data, og at Kommissionens 

betingelser for ikke at foretage anlægsbesøg er overholdt.  

 

Kommissionens betingelser for ikke at foretage anlægsbesøg er nærmere 

beskrevet i artikel 32 i AV-forordningen. 

 

Produktionsenheder med udledning på 25.000 ton CO2 og derover 

Ansøgninger for produktionsenheder med udledninger over 25.000 ton CO2 skal, jf. 

AV-forordningen, artikel 31, stk. 1 og 3, indeholde: 

1. Oplysninger om resultatet af verifikators risikoanalyse 

2. Oplysninger om, at verifikator har ekstern adgang til alle relevante data 

3. Dokumentation for, at: 

a) Der ikke er tale om, at en operatørs udledningsrapport verificeres for 

første gang af verifikatoren.  

b) Verifikator har foretaget mindst et anlægsbesøg i en af de to 

foregående rapporteringsperioder, som går forud for den indeværende. 

c) Der ikke har været væsentlige ændringer i overvågningsplanen i 

rapporteringsperioden, herunder dem som der henvises til i artikel 15, 

stk. 3 eller 4, i forordning nr. 601/2012 (MR-forordningen). 

4. Betingelserne for ikke at foretage anlægsbesøg, som er fastsat af 

Kommissionen, er overholdt. 
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Produktionsenheder med udledning under 25.000 ton CO2 (kategori A lav)  

Energistyrelsen skal ikke godkende beslutninger om, at der ikke foretages 

virksomhedsbesøg på produktionsenheder med udledning på under 25.000 ton 

CO2 årligt. Styrelsen skal således ikke modtage ansøgninger vedrørende disse 

anlæg, jf. AV-forordningens artikel 31, stk. 2. Betingelserne anført under punkt 3. 

skal dog altid være opfyldt, jf. artikel 31, stk. 3 i AV-forordningen. 

 

Ansøgning 

Verifikatoren bedes venligst parallelt med underretning af driftsleder underrette 

Energistyrelsen, hvis det besluttes ikke at foretage anlægsbesøg. 

 

Såvel ansøgning fra driftsleder som underretning fra verifikator bedes venligst 

sendes til CO2-Kvoteservice@ens.dk inden 1. november året før, at verifikationen 

skal finde sted. 
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