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Energistyrelsens administration af opgørelse af indfyret effekt i forhold til 20 MW 

grænsen 

 

Ny regel vedr. opgørelse af indfyret effekt fra 1. januar 2013 

Af punkt 3 i det reviderede kvotedirektivs bilag 1 fremgår følgende (hvor der ved ”anlæg” forstås ”pro-

duktionsenhed” og ved ”enhed” forstås ”anlæg”): 

”Når et anlægs samlede nominelle indfyrede termiske effekt beregnes med henblik på at afgøre, hvorvidt det 

skal medtages i fællesskabsordningen, sammenlægges den nominelle indfyrede termiske effekt i alle anlæg-

gets tekniske enheder, der forbrænder brændsel.”  

og 

”Enheder med en nominel indfyret termisk effekt på under 3 MW og enheder, der udelukkende anvender bio-

masse, indgår ikke i denne beregning. »Enheder, der udelukkende anvender biomasse« omfatter enheder, 

der kun anvender fossile brændstoffer under opstart og nedlukning.” 

Hvis en produktionsenhed ikke længere er omfattet af ordningen pga. overstående regel skal der ind-

sendes dokumentation for dette til Energistyrelsen. Energistyrelsen vil på baggrund af indsendt doku-

mentation træffe afgørelse om tilbagetrækning af produktionsenhedens CO2-udledningstilladelse og 

bortfald af fremtidige kvotetildelinger. Energistyrelsen kan anmode om yderligere dokumentation f.eks. 

i form af erklæring fra verifikator. 

 

For produktionsenheder som alene har anlæg, der er under 3 MW indfyret effekt. 

Følgende dokumentation skal indsendes: 

- Den seneste miljøgodkendelse for anlægget. 

- Dokumentation for indfyret effekt for hvert enkelt anlæg. Det kan f.eks. være billedet af mær-

keplade for brænder, kopi af datablade for brænder eller indreguleringsrapporter. 
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For anlæg som udelukkende anvender biomasse 

Et anlæg vil blive anset for udelukkende at anvende biomasse, når anlægget udelukkende kan eller 

kun må anvende biomasse, og der ikke bruges fossile brændsler til andet end opstart og nedlukning af 

anlægget. Det er således afgørende, hvilke brændsler der kan afbrændes teknisk og indenfor gæl-

dende tilladelser.  

 

Tekniske anlæg der er designet til udelukkende at anvende biomasse, bortset fra til opstart og nedluk-

ning vil ikke tælle med i opgørelsen.  

Anlæg der kan skifte mellem biomasse og fossilt brændsel, og har tilladelse hertil (f.eks. miljøtilladel-

se, tilladelse efter elforsyningsloven) samt teknisk udstyr til at anvende fossilt brændsel vil fortsat tælle 

med i den indfyrede effekt. 

 

For produktionsenheder, der har anlæg, der udelukkende anvender biomasse skal indsendes: 

- Den seneste miljøgodkendelse for anlægget.   

- Dokumentation fra producenten af anlægget eller anden verificeret dokumentation, hvor den 

mulige brændselsanvendelse fremgår, herunder om der anvendes fossilt brændsel til opstart 

og lukning.  

 

 

Eksempler: 

 

Biogas: Hvis et gasfyret anlæg udelukkende kan forsynes med biogas, tælles det ikke med i den indfy-

rede effekt. Gasfyrede anlæg, der har mulighed for og tilladelse til, at anvende naturgas tælles med i 

den indfyrede effekt. 

 

Fast biomasse: Kraftværksblokke, der kan skifte mellem træpiller og kul og har tilladelse hertil vil fort-

sat tælle med i opgørelsen af indfyret effekt. 

 

Flydende biobrændsel: Oliebrændere kan teknisk anvende både gasolie og bioolie. Her vil udelukken-

de biomasse afgøres ud fra hvilke brændsler produktionsenheden har miljøtilladelse til at anvende. 

Det vil i flere tilfælde betyde, at oliebrændere tælles med i opgørelsen af den indfyrede effekt, også i 

situationer hvor der reelt kun anvendes bioolie i et eller flere år.  

 

Produktionsenheder, der forbliver i ordningen, og som anvender bioolie, skal ved rapporteringen for 

2013 dokumentere, at den anvendte bioolie er bæredygtig for at kunne rapportere nul tons CO2 for 

denne. Det følger af VE-direktivets artikel 17, at der ikke må gives finansiel støtte til forbrug af flyden-

de biobrændsel, hvis dette brændsel ikke er bæredygtigt. Det følger desuden af EU kommissionens 

forordning om overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger, at fritagelse fra returnering af 
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CO2-kvoter for udledninger fra biomasse, herunder flydende biobrændsel (bioolie) er at regne som fi-

nansiel støtte.  

 

 


