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1. Vejledningens anvendelsesområde 
Denne vejledning er en del af en samling vejledningsdokumenter, der alle har til formål at assistere 

medlemsstaterne samt de dertilhørende kompetente myndigheder i en harmoniseret implementering 

af allokeringsmetoden for 4. kvotehandelsperiode af EU ETS (2021-2030), etableret gennem 

Kommissionens delegerede forordning 2019/331 om ”Midlertidige EU-regler for harmoniseret 

gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i EU ETS Direktivet” (FAR)1, samt 

Kommissionens gennemførselsforordning 2019/1842 omhandlende justeringer i gratistildelingen, 

baseret på ændringer i aktivitetsniveauet (ALC-forordningen)2. Vejledningsdokument 1, ”Generel 

Guidance to the allocation methodology”, bidrager med et samlet overblik over den juridiske baggrund 

for vejledningsdokumenterne og forklarer, hvordan de respektive vejledninger komplimenterer 

hinanden og giver et overblik over den anvendte fagterminologi.3.  

Dette dokument er en vejledning i, hvordan de kompetente myndigheder skal håndtere justeringer i en 

delinstallations aktivitetsniveau. Dokumentet giver desuden vejledning i håndteringen af nyetablerede 

produktionsenheder, nye delinstallationer i eksisterende produktionsenheder og i hel indstilling af drift. 

Disse emner er alle samlet under ”Ændringer i aktivitetsniveauet” (Activity Level Changes - ALC).  

Referencer til artikler og forordninger i dette dokument henviser til kvotedirektivet og FAR-

forordningen. 

  

                                                             
1 FAR-forordningen er tilgængelig på: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj 
2 ALC-forordningen er tilgængelig på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R1842  
3 Samtlige vejledningsdokumenter (Guidance Documents) kan findes på: 
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R1842
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1
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2. Ændringer i aktivitetsniveauet: Det retslige grundlag 

2.1. Artikler i FAR-forordningen, der relaterer sig til ændringer i aktivitetsniveauet  

Følgende FAR-artikler er relevante for ændringer i aktivitetsniveauet: 

o Definitionerne i: 

o Artikel 2, stk. 1 ’etablerede produktionsenheder’ 

o Artikel 2, stk. 3 om ’varmebenchmark delinstallation’ 

o Artikel 2, stk. 6 om ’brændselsbenchmark delinstallation’ 

o Artikel 2, stk. 12 om ’start af normal drift’ 

o Artikel 2, stk. 15 om ’allokeringsperiode’ 

o Artikel 5, 17 og 18 om nytilkomne produktionsenheder 

o Artikel 23 om ændringer i gratistildelingen til en produktionsenhed 

o Artikel 26 om hel indstilling af drift for produktionsenheder 

Herudover er definitionen på ’koncern’ i artikel 2, stk. 11 i direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, 

konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger relevant. 

 

2.2. ALC-forordningen 

Indholdet i denne vejledning er hovedsageligt baseret på Kommissionens Gennemførselsforordning 

2019/1842 (ALC-forordningen), der omhandler justeringer i gratistildelingen på baggrund af ændringer 

i aktivitetsniveau, idet denne forordning specifikt omhandler ændringer i aktivitetsniveau. Dermed er 

hele forordningen relevant. 

Artiklerne, som fremhæves, er følgende: 

o Artikel 2 om definitioner (se sektion 2.3) 

o Artikel 3 om rapporteringskrav (se sektion 1) 

o Artikel 4 om gennemsnitlige aktivitetsniveauer (se sektion 3) 

o Artikel 5 om justeringer i gratistildelingen pga. ændringer i aktivitetsniveau (se sektion 3) 

o Artikel 6 om andre ændringer i produktionsenhedens drift (se sektion Fejl! Henvisningskilde 

ikke fundet.) 
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2.3. Definitioner i relation til ALC-forordningen 

Følgende definitioner er de væsentligste i relation til ændringer i aktivitetsniveau: 

o Definitionen af gennemsnitligt aktivitetsniveau (AAL) i ALC-forordningens artikel 2 stk. 1 

foreskriver, at det ”gennemsnitligt aktivitetsniveau: [er] for hver enkelt delinstallation, det 

aritmetiske gennemsnit af de årlige aktivitetsniveauer i de to kalender, der går forud for 

indgivelsen af den i artikel 3, stk. 1 omhandlede rapport.” 

Dette betyder, at den relevante delinstallations (DelA) gennemsnitlige aktivitetsniveau for år Y 

(AALDelA,Y) er baseret på aktivitetsniveauet for år Y-1 og år Y-2: 

AAL𝐷𝑒𝑙𝐴,𝑌 =
AL𝐷𝑒𝑙𝐴,𝑌−1 + AL𝐷𝑒𝑙𝐴,𝑌−2

2
 

o Definitionen på en etableret produktionsenhed i FAR-forordningens artikel 2, stk. 1 foreskriver, 

at ”[en] etableret [produktionsenhed’ er en produktionsenhed], som udfører en eller flere af de 

aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, eller en aktivitet, der for første gang er 

medtaget i Den Europæiske Unions emissionshandelssystem (ETS) i henhold til artikel 24 i 

nævnte direktiv, og som har fået en drivhusgasemissionstilladelse senest: 

(a) 30. juni 2019 for perioden 2021-2025, 

(b) 30. juni 2024 for perioden 2026-2030” 

En produktionsenhed, som for første gang udfører en eller flere aktiviteter listet i kvotedirektivets bilag 

1, samt har modtaget en udledningstilladelse efter 30. juni 2019 for perioden 2021-2025 (efter 30. juni 

2024 for perioden 2026-2030), vil blive betragtet som en nytilkommen produktionsenhed for den 

relevante tildelingsperiode i 4. kvotehandelsperiode. 

Hvis en udledningstilladelse er udstedt mellem 1. juli 2024 og 31. december 2025, vil 

produktionsenheden blive betragtet som nytilkommen i begge tildelingsperioder. Dette har dog ingen 

indflydelse på rapporteringsprocessen, da samme skema skal anvendes i begge tildelingsperioder. Hvis 

en udledningstilladelse er udstedt i perioden mellem 1. juli 2019 og 31. december 20204, betragtes 

                                                             
4 I tilfælde hvor en produktionsenhed har modtaget en udledningstilladelse mellem 1. januar 2018 og 30. juni 2019 se 
sektion 6.2 i vejledningsdokument 2. 
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produktionsenheden som nytilkommen både i fase 3, samt i første tildelingsperiode i fase 4 (2021-

2025). I dette tilfælde kan produktionsenheden søge om gratiskvoter for 2019-2020 i henhold til 

processen for nyetablerede produktionsenheder gældende for fase 3, samt følge ansøgningsprocessen 

for nyetablerede produktionsenheder i fase 4, hvor data fra 2019 og/eller 2020 inkluderes afhængigt 

af, hvad der er relevant. 

Tilsvarende proces gør sig gældende for delinstallationer, som enten er en del af en etableret eller 

nytilkommen produktionsenhed, og for hvilken en af følgende muligheder gør sig gældende: 

o Delinstallationen har et aktivitetsniveau større end 0 (AL > 0) for første gang efter 30. juni 20195 

for perioden 2021-2025 (eller 30. juni 2024 for perioden 2026-2030).  

ELLER 

o Delinstallationen genoptager driften efter en indstilling af driften, hvor delinstallationen 

herefter betragtes som en ny delinstallation for den relevante tildelingsperiode i fase 4. 

Nye delinstallationer i etablerede produktionsenheder kan ikke betragtes som nyetablerede i det 

reviderede EU ETS Direktiv (se sektion 4.2 i vejledningsdokument 2 om bestemmelserne for tildeling på 

produktionsenhedsniveau). Ved beregning af den endelige tildeling anvendes den tværsektorielle 

korrektionsfaktor (CSCF) eller den lineære reduktionsfaktor (LRF) på produktionsenhedsniveau. 

Dermed vil nye delinstallationer, som er en del af en nytilkommen produktionsenhed, anvende den 

lineære korrektionsfaktor ligesom resten af produktionsenheden. Derimod vil nye delinstallationer, der 

er en del af en etableret produktionsenhed (der ikke er klassificeret som elektricitetsgenerator), 

anvende den tværsektorielle korrektionsfaktor ligesom resten af produktionsenheden. 

o Definitionen af koncern i ALC-forordningens artikel 2, stk. 6 refererer til artikel 2, stk. 11 i direktiv 

2013/34/EU, som foreskriver at: ”’koncern’ [er] en modervirksomhed og alle dens 

dattervirksomheder.”6 

                                                             
5 For delinstallationer i etablerede produktionsenheder, som har påbegyndt driften mellem 1. januar 2018 og 30. juni 
2019, er artikel 15(7) i FAR gældende. Se sektion 6.2 i vejledningsdokument 2 for yderligere information. 
6 ”Koncernen” består af modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder (de dattervirksomheder, der er kontrolleret 
af modervirksomheden). Artikel 22 i direktiv 2013/34/EU beskriver yderligere elementer der kendetegner forholdet 
mellem moder- og datterselskaber (fx modervirksomheden besidder flertallet af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i 
dattervirksomheden, modervirksomheden har retten til at udpege eller afsætte flertallet af et administrations-, ledelses- 
eller tilsynsorgan hos dattervirksomheden og er samtidig selskabsdeltager i denne virksomhed). Direktivet kan findes på: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034
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o Definitionen af start af normal drift beskrives i FAR-forordningens artikel 2, stk. 12: ”’start af 

normal drift’ [er] den første dag i drift;” 

I henhold til vejledningsdokument 2 om bestemmelse af tildelingen på produktionsenhedsniveau, 

beskrives den første dag i drift som den første dag, hvor aktivitetsniveauet er højere end 0. 

o Definitionen på en produktionsenhed, der har indstillet driften, beskrives i FAR-forordningens 

artikel 26:  

”En produktionsenhed anses for at have indstillet driften, hvis en af følgende betingelser er 

opfyldt: 

(a) Den pågældende drivhusgasemissionstilladelse er blevet trukket tilbage, herunder hvis 

anlægget ikke længere opfylder tærskelværdierne for de aktiviteter, der er opført i bilag I til 

direktiv 2003/87/EU 

(b) Anlægget er ikke i drift, og det er teknisk umuligt at genoptage driften” 

Ligeledes vil en delinstallation have indstillet driften, hvis det er teknisk umuligt at genoptage driften. 

Hvis det er muligt for delinstallationen at genoptage driften, vil ALC-reglerne fortsat være gældende (se 

eksempel 13 i Bilag 2 – Eksempler). 
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3. Ændringer i aktivitetsniveau 

I 4. kvotehandelsperiode kan gratistildelingen justeres op eller ned i forbindelse med øgede eller 

reducerede aktivitetsniveauer. Justeringer foretages på baggrund af de årligt rapporterede 

aktivitetsniveauer (se sektion 1  for yderligere vejledning om rapporteringen). Herudover kan 

energieffektiviseringstiltag såvel som effekter relateret til andre tiltag påvirke justering af 

gratistildelingen (se sektion Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for yderligere vejledning herom). Et 

simplificeret rutediagram om ændringer i aktivitetsniveau kan findes i Bilag 1 – Simplificeret 

rutediagram over ændringer i aktivitetsniveauet. 

 

3.1. Første justering i tildelingen for en delinstallation 

Hvis en delinstallationen i år Y-1 fik tildelt gratiskvoter på basis af det historiske aktivitetsniveau (HAL-

værdien), så vurderes justeringer i tildelingen i år Y ud fra nedenstående betingelser (hvis der allerede 

er foretaget en justering af tildelingen i år Y-1 eller tidligere, så skal tilgangen i sektion 1 anvendes).  

1. Betingelse: Det gennemsnitlige aktivitetsniveau i et givent år (AALY) er X% højere eller lavere end det 

historiske aktivitetsniveau (HAL-værdien) for en given delinstallation med den absolutte værdi af X > 

15%: 

abs(X) =
abs(AAL𝑌 − HAL)

HAL
 

 

2. Betingelse: Resultatet af den foreløbige årlige justering af gratistildelingen (betingelse 1) svarer til en 

forskel på minimum 100 gratiskvoter til den pågældende delinstallation sammenlignet med den seneste 

foreløbige årlige tildeling for delinstallationen i år Y. 

Hvis begge betingelser ovenfor er opfyldt, vil tildelingen for den pågældende delinstallation blive 

justeret i år Y. Den justerede tildeling i år Y vil blive beregnet ved at anvende det gennemsnitlige 

aktivitetsniveau (AAL) i stedet for det historiske aktivitetsniveau (HAL) (AAL afrundes ikke, men 

tildelingen afrundes til nærmeste hele værdi). 

I forhold til 1. Betingelse så vil det for hvert år altid være delinstallationens historiske aktivitetsniveau 

(HAL), som skal anvendes som reference til at vurdere, om tildelingen skal justeres. HAL-værdien er 
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beregnet i forbindelse med ansøgningen om gratiskvoter for 2021-2025 for etablerede 

produktionsenheder, som har været i drift i minimum ét år i basisperioden. For produktionsenheder, 

som ikke har været i drift i minimum ét år i basisperioden, beregnes HAL-værdien ud fra pågældende 

delinstallations aktivitetsniveau i det første fulde kalenderår i drift (for både etablerede- og nytilkomne 

produktionsenheder). 

I forhold til 2. Betingelse anvendes den foreløbige årlige gratistildeling til delinstallationen i år Y, som 

reference til at vurdere, hvorvidt en justering svarer til minimum 100 gratiskvoter. Den foreløbige årlige 

gratistildeling er den foreløbige tildeling beregnet i henhold til FAR-forordningens artikel 16, stk. 2 og 5 

samt artikel 19-22, hvilket dermed inkluderer korrektioner for brugen af varme fra produktionen af 

salpetersyre og/eller ikke-sikkerhedsflaring af spildgasser og/eller andre korrektioner (f.eks. varme fra 

produktionsenheder ikke omfattet af ETS), men den er beregnet, før Carbon Leakage-faktoren og før 

den lineære reduktionsfaktor (LRF) eller tværsektorielle korrektionsfaktor (CSCF) er indregnet.  

Eksempel 1 og 2 i Bilag 2 – Eksempler illustrerer denne tilgang. 

 

3.2. Yderligere justeringer i tildelingen for en delinstallation 

Hvis der i et givet år (Y) er en ændring i aktivitetsniveauet, som fører til en justering i en delinstallations 

tildeling (baseret på X-værdien i sektion 1), så vil yderligere justeringer af delinstallationens 

kvotetildeling for år Y+1 og/eller for de følgende år vurderes ud fra følgende tilgang. Det gennemsnitlige 

aktivitetsniveau (AAL) for år Y+1 og/eller de efterfølgende år vil blive sammenlignet med HAL-værdien: 

abs(Z) =
abs(AAL𝑌+1 − HAL)

HAL
 

Dette betyder, at selvom der er foretaget en justering af tildelingen, vil referenceværdien til vurdering 

af, om der er behov for yderligere justering af tildelingen de følgende år ikke være det tidligere 

gennemsnitlige aktivitetsniveau (AAL), men fortsat være det historiske aktivitetsniveau (HAL). I 

ovenstående eksempel vil AAL for år Y+1 derfor blive sammenlignet med HAL-værdien. 

I henhold til ALC-forordningens artikel 5 vil en yderligere justering af tildelingen blive foretaget, såfremt 

værdien abs(Z) ”overstiger det nærmeste 5%-interval, ud over ændringen på 15%, som gav anledning til 

den foregående justering af [produktionsenhedens] gratistildeling”.  
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Abs(Z) skal derfor sammenlignes med abs(X), hvor X repræsenterer det gennemsnitlige 

aktivitetsniveaus (AAL) afvigelse fra det historiske aktivitetsniveau (HAL) som beregnet i det foregående 

år Y (se betingelse 1 i sektion 1). Hvis abs(Z) stadig overstiger minimumsgrænsen på 15% og yderligere 

befinder sig i et andet 5%-interval end abs(X), vil en justering af tildelingen finde sted (såfremt justering 

er mindst 100 kvoter). De 5%-intervaller, der skal tages højde for ud over den indledende tærskel på 

15%, både for op- og nedjusteringer, er 15%, 20%, 25%, 30% osv. Med andre ord, hvis værdien for abs(X) 

er 17%, vil en justering finde sted, hvis værdien for abs(Z) er over 20% (såfremt justering er mindst 100 

kvoter), men hvis værdien for abs(Z) er 19%, vil de to værdier befinde sig i samme 5%-interval (i dette 

tilfælde mellem 15-20%), og der vil dermed ikke blive foretaget en yderligere justering af tildelingen.  

Flere eksempler illustreres i følgende afsnit. 

Eksempler: Justeringer i tildelingen i år Y+1 (år Y+1 repræsenterer her år Y+1 og/eller de efterfølgende 

år, hvis relevant) 

Case 1: abs(Z) < 15% 

Eksempler på situationer som Case 1: 

X = +17% og Z = +8% 

 

X = -17% og Z = -8% 

I et sådanne tilfælde overstiger abs(Z) ikke længere HAL-værdien med minimum 15%. Derfor beregnes 

tildelingen i år Y+1 ved at anvende HAL-værdien. 

 

 



9 
 

 

Case 2: 15% < abs(Z) < nærmeste interval under abs(X) 

Eksempler på situationer som Case 2: 

X = +21% og Z = +18% 

 

 

 

 

X = -21% og Z = -18% 

I denne situation vil delinstallationens tildeling igen blive justeret, hvis den resulterende justering af 

tildelingen svarer til minimum 100 kvoter (sammenlignet med den årlige foreløbige tildeling for 

delinstallationen i år Y). Justeringen vil finde sted i år Y+1, hvor den nye tildeling beregnes ved at bruge 

det gennemsnitlige aktivitetsniveau (AAL) i stedet for HAL-værdien. I det første eksempel er tildelingen 

højere end i år Y-1, men lavere end i år Y. I det andet eksempel er tildelingen lavere end i år Y-1, men 

højere end i år Y. 
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Case 37: nærmeste interval lavere end abs(X) < abs(Z) < nærmeste interval over abs(X) 

Eksempler på situationer som Case 3: 

X = +21% og Z = +23% 

X = -21% og Z = -23% 

I denne situation betragtes ændringen i år Y+1 ikke som signifikant sammenlignet med ændringen i år 

Y. Derfor forbliver tildelingen i år Y+1 den samme som i år Y. 

 

Case 4: abs(Z) > nærmeste interval over abs(X) 

Eksempler på situationer som Case 4: 

X = +18% og Z = +21% 

X = -18% og Z = -21% 

                                                             
7 Eksemplerne er tænkte eksempler af forventelige situationer, der har til formål at illustrere og forklare den generelle 
fremgangsmåde. Eksemplerne dækker ikke nødvendigvis samtlige situationer, der kan opstå. F.eks. situationer hvor der er 
en reduktion på mere end 15% ét år, og en forøgelse på omtrent samme værdi i følgende år vil føre til en justering. Denne 
situation er ikke inkluderet i Case 3. 
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I denne situation vil delinstallationens tildeling igen blive justeret, hvis den samlede ændring svarer til 

minimum 100 kvoter (sammenlignet med delinstallationens foreløbige årlige tildeling for år Y). 

Justeringen vil finde sted i år Y+1, hvor den nye tildeling beregnes ved at bruge det gennemsnitlige 

aktivitetsniveau (AAL) i stedet for HAL-værdien. I tilfælde af en øget kvotetildeling bliver den endelige 

tildeling højere end i år Y. I tilfælde af en reduceret tildeling bliver den endelige tildeling lavere end i år 

Y. 

Eksempel 3 i Bilag 2 – Eksempler illustrerer denne tilgang. 
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4. Rapportering 

I henhold til FAR-forordningens artikel 4 og 5 samt ALC-forordningens artikel 3, stk. 1 har alle 

produktionsenheder, som tildeles gratiskvoter i perioden 2021-2025 eller 2026-2030, en årlig 

forpligtelse til at rapportere aktivitetsniveauet (AL) for deres delinstallation(er) for det foregående år. 

Denne rapportering omfatter delinstallationer inkluderet i den seneste rapport (baselinedatarapport, 

ALC-rapport eller ansøgning som nytilkommen) samt nye delinstallationer. Rapporteringen omfatter 

ikke delinstallationer, som har indstillet driften, hvis dette er rapporteret i en tidligere rapport (det er 

ikke nødvendigt at indrapportere data for delinstallationer, der allerede har rapporteret at have 

indstillet driften). Særligt for første rapportering i 2021, skal data fra de to foregående år (2019 og 2020) 

rapporteres8, 9.  

Følgende data skal som minimum rapporteres: 

- Data vedrørende hver delinstallations aktivitetsniveau (AL) 

- Data listet i sektion 1, med undtagelse af 1.3 (c), og sektion 2.3 og 2.7 i bilag 4 til FAR-

forordningen 

- Information relateret til koncernstrukturen som produktionsenheden er en del af, hvis relevant 

- Information vedr. hvorvidt en eller flere delinstallationer har indstillet driften 

- Eventuelt yderligere datakrav fra medlemsstaterne inkluderet i bilag 4 til FAR-forordningen, 

eller som refereret til i dennes afsnit 1 

Dataene skal samles i en ALC-rapport. Kommissionen stiller en skabelon til rådighed. ALC-rapporten skal 

sammen med en verifikationsrapport indsendes til den kompetente myndighed senest d. 31 marts hvert 

år, medmindre den pågældende medlemsstat sætter en tidligere frist. Etablerede produktionsenheder, 

som har været i drift i mindre end ét år i basisperioden, indrapporterer deres data på samme måde som 

andre etablerede produktionsenheder via ALC-rapporten. Dataene inkluderet i den første rapport har 

til formål at bestemme HAL-værdien for disse produktionsenheders delinstallationer. 

Med henblik på at understøtte processen vedr. justeringen af gratistildelingen kan medlemsstaterne 

beslutte sig for en eller flere af følgende punkter: 

                                                             
8For rapporteringstidslinje vedr. nytilkomne produktionsenheder og nye delinstallationer, se sektion 5 
9 Produktionsenheder, der indtræder i anden tildelingsperiode (2026-2030) kan befinde sig i en situation, hvor der skal 
indrapporteres data fra både 2024 og 2025 i deres første ALC-rapport 
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- Påkræve indsendelsen af en foreløbig ALC-rapport, hvori al data op til en dato fastsat af 

medlemsstaten er inkluderet (i tilfældet af en foreløbig ALC-rapport, eksempelvis en rapport 

som endnu ikke er verificeret, vil en endelig verificeret ALC-rapport også blive påkrævet inden 

for en fastsat tidsperiode). Dette kræves ikke af Energistyrelsen.  

- Suspendere tildelingen af gratiskvoter, indtil den pågældende medlemsstat har fastslået, at 

tildelingen ikke skal justeres for den pågældende produktionsenhed, eller indtil Kommissionen 

har truffet afgørelse i henhold til FAR-forordningens artikel 23, stk. 4 omhandlende justeringer 

af gratistildelingen til den pågældende produktionsenhed 

- Påkræve tilbagelevering af uretmæssigt modtagne gratiskvoter 

I tilfælde af problemer med verifikationsprocessen (for eksempel ved manglende verifikation eller 

manglende overholdelse) er den kompetente myndighed berettiget til at lave et konservativt skøn over 

en delinstallations aktivitetsniveau (AL) for at vurdere mulige ændringer i aktivitetsniveauet. 

Konservativt skal i denne sammenhæng forstås i overensstemmelse med sektion 5.6.3 i 

vejledningsdokument 5 om ”Monitoring and Reporting in Relation to the Free Allocation Rules”. Ifølge 

denne vejledning betyder konservativt, at der defineres en række antagelser for at sikre, at der ikke 

foretages en for lav estimering af en delinstallations tilknyttede emissioner, og at der ikke foretages en 

for høj estimering af en delinstallations aktivitetsniveau (AL). 
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5. Nytilkomne og nye delinstallationer 

I henhold til artikel 4 og 5 i FAR-forordningen samt artikel 3, stk. 1 i ALC-forordningen har nytilkomne 

produktionsenheder fra 2021 mulighed for at ansøge om gratiskvoter i fase 4. En nytilkommen 

produktionsenhed skal i den forbindelse indsende en ansøgning året efter det første fulde kalenderår i 

drift. Denne ansøgning, som beskrevet i FAR-forordningens artikel 5, stk. 2 samt henvist til i ALC-

forordningens artikel 6, vil bestå af samme skabelon, som der anvendes til ALC-rapporten, der som 

nævnt i forrige kapitel, stilles til rådighed af Kommissionen. Dette betyder, at en produktionsenhed, der 

påbegynder driften efter 1. januar i år Y, og som ønsker at søge om gratiskvoter, skal indsende første 

ALC-rapport i begyndelsen af år Y+2. Denne rapport skal indeholde data for både år Y og Y+1. 

Driftslederen kan også vælge at indrapportere data fra år Y allerede i år Y+1 for dermed kun at 

indrapportere data fra år Y+1 i år Y+2. Dette muliggør, at driftslederen kan opnå gratistildeling relateret 

til år Y allerede i år Y+1. Ligeledes kan driftslederen vælge at inkludere en ny delinstallation, som 

startede drift efter 1. januar i år Y, i ALC-rapporten i det år, der følger det første fulde kalenderår i drift 

for den pågældende delinstallation (dvs. i begyndelsen af år Y+2). Rapporten kan også inkludere en ny 

delinstallation i et af de efterfølgende år. Denne rapport bør indeholde data relateret til både år Y og år 

Y+1. Driftslederen kan ligeledes vælge at inkludere delinstallationen i ALC-rapporten året efter start af 

normal drift, hvilket muliggør gratistildeling til denne delinstallation for år Y i år Y+1. 

Nye delinstallationer, samt delinstallationer i nytilkomne produktionsenheder, vil få beregnet deres 

historiske aktivitetsniveau (HAL) baseret på delinstallationernes aktivitetsniveau i det første fulde 

kalenderår efter start af normal drift.  

Den generelle fremgangsmåde for ændringer i aktivitetsniveauet (se sektion 3) træder i kraft for 

delinstallationerne efter de tre første kalenderår efter start af normal drift. Med andre ord vil 

beregningen for gratistildeling til delinstallationer med påbegyndt drift i år Y blive foretaget som følger: 

- Tildeling for år Y: baseret på aktivitetsniveauet (AL) i år Y 

- Tildeling for år Y+1: baseret på aktivitetsniveauet (AL) i år Y+1 (dette bestemmer ligeledes 

delinstallationens HAL-værdi) 

- Tildeling for år Y+2: baseret på HAL-værdien 

- Tildeling for år Y+3 og efterfølgende år beregnes ud fra gældende regler for ændringer i 

aktivitetsniveau, hvis relevant (reglerne beskrevet i sektion 3) 
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Eksempel 4 i Bilag 2 – Eksempler illustrerer denne tilgang.  
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6. Andre faktorer med indflydelse på tildelingen 

Gratistildelingen kan blive påvirket af andre faktorer end blot ændringer i aktivitetsniveauet. Blandt 

disse faktorer er: 

- Energieffektiviseringstiltag (se sektion 1) 

- Ændringer i andre faktorer (se sektion 6.2), inklusive: 

o Ændringer i mængden af afbrændt spildgas (bortset fra spildgasser anvendt til 

sikkerhedsflaring) 

o Ændringer i mængden af varme importeret fra enheder ikke omfattet af EU ETS (eller fra en 

produktionsenhed, der producerer salpetersyre), der bliver anvendt inden for et 

produktbenchmark 

o Ændringer i konverteringsfaktoren  

Ændringer relateret til dampkrakning samt VCM produktbenchmark delinstallationer 

6.1. Energieffektivisering 

Når energieffektiviseringstiltag har indflydelse på en delinstallations aktivitetsniveau, kan dette få 

indflydelse på størrelsen af gratistildelingen til en varme- eller brændselsbenchmark delinstallation, 

hvis følgende kriterier imødekommes. 

Beregning af energieffektiviteten 

For at vurdere om der er tale om energieffektivisering, vil følgende faktorer blive vurderet ved at 

sammenligne de gennemsnitlige værdier for basisperioden (2014-2018 eller 2019-2023) eller ALC-

rapporten for nytilkomne produktionsenheder med gennemsnittet af værdierne i de to foregående år: 

For en varmebenchmarket delinstallation:  

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Mængden af varme anvendt til produktionen af hvert produkt

Produktionsmængden af pågældende produkt
 

For en brændselsbenchmarket delinstallation: 

𝐵𝑟æ𝑛𝑑𝑠𝑒𝑙𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Mængden af brændsel anvendt til produktionen af hvert produkt

Produktionsmængden af pågældende produkt
 

Den gennemsnitlige effektivitet beregnes som et gennemsnit af ovenstående værdier over de to 

foregående år for henholdsvis varme og brændsel, f.eks.: 
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𝐺𝑛𝑠. 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Varmeeffektivitet 𝑌−1 + Varmeeffektivitet𝑌−2 

2
 

ELLER 

𝐺𝑛𝑠. 𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑠𝑒𝑙𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Brændselseffektivitet 𝑌−1 + Brændselseffektivitet𝑌−2 

2
 

Effektiviteten i basisperioden er et gennemsnit af værdierne fra de år i basisperioden, som er anvendt 

til at beregne HAL-værdien.  

Effektiviteten skal beregnes separat for hvert år, samt beregnes separat for hvert produkt, der er 

omfattet af en PRODCOM-kode, der produceres på enten en varme- eller brændselsdelinstallation. 

Produkter med lignende PRODCOM-koder, der bidrager med mindre end 5% til det historiske 

aktivitetsniveau (HAL), kan beregnes på et samlet grundlag, hvis dette er muligt. For at kunne evaluere 

effekten af energieffektivisering skal den kombineres med metoderne oplistet i 

overvågningsmetodeplanen (MMP). Med andre ord så skal tilgangen til energieffektivisering stemme 

overens med beregningerne foretaget på produktionsniveau, hvis disse beregninger er inkluderet i 

produktionsenhedens overvågningsmetodeplan (MMP). Hvis beregningerne derimod ikke er 

inkluderet, bør driftslederen opdatere sin overvågningsmetodeplan, så den anvendte metode fremgår. 

Den kompetente myndighed skal godkende denne opdatering.   

I tilfælde af at der produceres flere forskellige produkter, skal beviset for øget energieffektivisering på 

mere end 15% relateres til hele delinstallationen og dermed samtlige produkter produceret på 

delinstallationen inden for produktionsenheden. Reglerne for energieffektivisering kan ikke gøre sig 

gældende for produktionsændringer foretaget uden for produktionsenheden (f.eks. varme eksporteret 

til en produktionsenhed, der ikke er omfattet af EU ETS). Dette betyder ikke, at alle delinstallationens 

producerede produkter skal øge deres energieffektivitet, men de 15% skal opnås for delinstallationens 

samlede produktion uanset hvilket af de producerede produkter, der har øget energieffektiviteten. 

I tilfælde af flere produkter bruges produkteffektiviteten fastlagt i baselinerapporten/ de nationale 

gennemførelsesforanstaltningers (NIMs) som reference, til at estimere den forventede 

energidifference i TJ (dvs. den mængde energi som ville være nødvendig for at producere den nye 

produktmængde såfremt energieffektivisering ikke havde fundet sted). Differencen mellem den 

forventede mængde TJ og den faktiske mængde TJ illustrerer udviklingen i energieffektiviseringen for 
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det specifikke år. Gennemsnitsværdien af dette over de seneste to år anvendes til at kontrollere om 

15%-grænseværdien er nået (se eksempel 7 i Bilag 2).  I forhold til specifikke situationer såsom 

eksporteret varme samt nye produkter hvor produktionen startede efter de nationale 

gennemførelsesforanstaltninger (NIMs) trådte i kraft, anvendes en effektivitetsfaktor på 1 som 

reference ved beregning af delinstallationernes effektiviseringsforbedring. Dvs. det forventede forbrug 

i TJ sættes lig det faktiske forbrug (se eksempel 7b i Bilag 2).   

Reglen om energieffektivisering er kun gældende, hvis varme eller brændsel anvendes til produktion af 

et specifikt produkt. Dette betyder at hvis der ikke som minimum kan tilskrives én PRODCOM-kode til 

et produkt i en given delinstallation, så vil reglen om energieffektivisering ikke kunne anvendes10,11. 

Reglen vil i særdeleshed ikke være gældende til rumopvarmning, undtaget opvarmning af kontorer og 

kantiner, som beskrevet i sektion 3.2 i vejledning 2 om bestemmelser for kvotetildeling på 

produktionsenhedsniveau (i dette tilfælde skal varmen tilskrives den PRODCOM-kode, der er mest 

relevant for produktionsprocessen inden for produktionsenheden i overensstemmelse med dennes 

risiko for carbon leakage). 

Derudover er det for nogle produkter standard praksis at anvende et standard referenceindhold eller 

normaliserede produktionstal. I sådanne tilfælde skal disse værdier også anvendes som referencer i 

beregningen af energieffektiviteten. 

Energieffektivisering i tilfælde af en reduktion i aktivitetsniveauet  

Hvis aktivitetsniveauet for en varme- eller brændselsdelinstallation er faldet mere end 15%, men 

driftslederen kan påvise at faldet er forårsaget af en stigning i energieffektiviteten på mere end 15%, 

vil det reducerede aktivitetsniveau ikke føre til en reduktion i delinstallations gratistildeling. Faldet på 

15% skal bestå udelukkende af energieffektiviseringstiltag. Hvis der f.eks. rapporteres en reduktion i 

aktivitetsniveauet på 17%, og hvis denne kun delvis skyldes energieffektivisering på mindre end 15% 

(f.eks. 10% er forårsaget af energieffektiviseringer og de resterende 7% er forårsaget af et generelt fald 

                                                             
10 Varme inkluderet i en fjernvarme delinstallation er ikke relateret til en PRODCOM-kode 
11 Hvis en delinstallations brændselsforbrug eller afledte varmeproduktion kun delvist kan tilskrives et produkt med 
tilhørende PRODCOM-kode, så vil den fulde HAL-værdi for denne delinstallation stadig skulle inddrages i evalueringen af 
energieffektiviseringsreglen. 
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i aktivitetsniveauet), vil reglen om energieffektivisering ikke finde anvendelse, og delinstallationens 

gratistildeling vil blive reduceret.  

En ændring i energieffektiviteten, der ikke har nogen indflydelse på aktivitetsniveauet, f.eks. en 

reduktion i aktivitetsniveauet på mindre end 15%, vil ikke føre til justering i gratistildelingen uanset 

hvilke energieffektiviseringstiltag, der er implementeret.  

Med andre ord hvis vurderingen af en varme- eller brændselsbenchmarket delinstallations 

gennemsnitlige aktivitetsniveau (AAL) i år Y fører til en nedjustering af gratistildeling (baseret på den 

overordnede tilgang omtalt i sektion 3), men driftslederen kan påvise, at den gennemsnitlige varme- 

eller brændselseffektivitet for årene Y-1 og Y-2 er minimum 15% højere sammenlignet med årene for 

HAL-værdien, vil delinstallationens gratistildeling ikke blive nedjusteret i år Y.  

Hvis delinstallationens energieffektivitet er forøget, og hvis dette ikke påvirker aktivitetsniveauet med 

minimum 15%, påvirker det ikke gratistildelingen.  

For at reglen om energieffektivisering finder anvendelse, skal driftslederen over for den kompetente 

myndig påvise, at ændringen i aktivitetsniveauet ikke er forårsaget af en ændring i delinstallationens 

produktionsniveau, men derimod er forårsaget af øget energieffektivitet. Hvis den kompetente 

myndighed vurderer, at energieffektiviseringstiltagene ikke godtgør for ændringen i aktivitetsniveauet, 

vil der blive foretaget en justering af gratistildelingen (f.eks. hvis der rapporteres en 

energieffektivitetsforøgelse på 16%, men reduktionen i aktivitetsniveauet er meget større, kan den 

kompetente myndighed på denne baggrund vurdere, at driftslederen ikke har påvist, at ændringen i 

aktivitetsniveauet ikke er forårsaget af en reduktion i produktionsniveauet). Hvis den kompetente 

myndighed vurderer, at det ændrede aktivitetsniveau er forårsaget af øget energieffektivitet, vil 

gratistildelingen ikke blive justeret.  

Energieffektivitet i tilfælde af et forøget aktivitetsniveau 

Hvis driftsleder, som følge af en anmodning fra den kompetente myndighed, ikke kan påvise, at en 

forøgelse af aktivitetsniveauet på minimum 15% er forårsaget af en ændring i produktionsniveauet og 

ikke af en reduktion i delinstallationens energieffektivitet, kan den kompetente myndighed vælge at 

afvise justeringen af gratistildelingen. Påvisningen skal baseres på en sammenligning af værdierne 

omtalt i starten af dette kapitel for årene for HAL-værdien med gennemsnittet af værdierne for de to 
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år, der går forud for vurderingen om en justering i gratistildelingen. I dette tilfælde anmoder den 

kompetente myndighed driftsleder om at redegøre for, hvorfor gratistildering bør justeres, inden der 

træffes afgørelse herom. 

Anvendelse af reglerne om energieffektivisering 

Disse regler kan kun anvendes til fulde, og kan derfor ikke anvendes på baggrund af en del af en ændring 

i aktivitetsniveauet. Derfor vil reglerne være gældende, hvis 15%-kriteriet for energieffektivisering er 

påvist, eller ikke være gældende, hvis energieffektivisering ikke er tilstrækkeligt påvist.  

Ændringer i efterfølgende år 

Der kan ligeledes forekomme tilfælde, hvor reglen for energieffektivisering er gældende i ét år, hvor 

driftsleder har tilstrækkeligt påvist, at reduktionen i aktivitetsniveauet er relateret til en 

effektivitetsgrad højere end 15%, men denne stiger ikke i de efterfølgende år, mens der forekommer 

yderligere reduktioner i aktivitetsniveauet. I dette tilfælde kan den kompetente myndighed vurdere, at 

reglen om energieffektivitet ikke længere er anvendelig, da effektivitetsgraden i de senere år ikke 

godtgør for reduktionen i aktivitetsniveauet. Som følge heraf kan den kompetente myndighed vurdere, 

at gratistildelingen bør justeres (se eksempel 5b i Bilag 2 – Eksempler). 

Eksempel 5, 5b, 6, 7 og 7b i Bilag 2 – Eksempler illustrerer ovenstående scenarier. 

6.2. Justering i tildelingen grundet ændring i andre faktorer 

I beregningen af gratistildelingen skal der tages højde for andre faktorer end blot aktivitetsniveauet, 

hvoraf nogle af disse kan ændre sig løbende. Især ændringer i de følgende faktorer kan forventes at 

have indflydelse på gratistildelingen: 

- Mængden af afbrændt spildgas (bortset fra spildgas anvendt til sikkerhedsflaring) efter 2025 for 

produktbenchmark delinstallationer 

- Mængden af varme importeret fra enheder ikke omfattet af EU ETS (eller som producerer 

salpetersyre) for produktbenchmarkede delinstallationer 

- Konverteringen mellem brændsel og elektricitet  

- Mængden af supplerende hydrogen, ætylen, og/eller HVC for produktbenchmark 

delinstallationer, der udfører dampkrakning 

- Hydrogen relateret korrektionsfaktor for VCM produktbenchmarkede delinstallationer 
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For delinstallationer hvor en eller flere af ovenstående faktorer er relevante, bør disse faktorer 

beregnes årligt sammen med det gennemsnitlige aktivitetsniveau (AAL) med det formålet at vurdere 

den samlede effekt på gratistildelingen. Vurderingen skal foretages med samme fremgangsmåde som 

ved ændringer i aktivitetsniveauet dvs. med beregning i år Y: 

Gns. faktor𝐷𝑒𝑙𝐴,𝑌 =
Faktor𝐷𝑒𝑙𝐴,𝑌−1 + Faktor𝐷𝑒𝑙𝐴,𝑌−2 

2
 

Hvis gennemsnitsværdien er minimum 15% højere eller lavere sammenlignet med værdien i den 

oprindelige gratistildeling (enten faktoren anvendt i ansøgningen om gratiskvoter, eller faktoren 

relateret til det første fulde kalenderår i drift for nytilkomne produktionsenheder), og dette resulterer 

i en justeringen af tildelingen svarende til minimum 100 kvoter sammenlignet med seneste tildeling, så 

skal gratistildelingen i år Y beregnes ved at anvende gennemsnitsværdien. Fremgangsmåden i denne 

beregning er den samme som beskrevet i sektion 1.  

Ovenstående ændringer er uafhængig af ændringer i aktivitetsniveauet, og kan derfor være en ekstra 

ændring. Hvis der forekommer ændringer i både aktivitetsniveauet og en af disse faktorer, skal hver 

ændring være lig med minimum 100 kvoter (se betingelse 2 i sektion 1). Med andre ord skal ændringen 

i aktivitetsniveauet svare til minimum 100 kvoter, før der tages højde for ændringen i den foreløbige 

gratistildeling. Samme vilkår er gældende for ændringer relateret til ovenstående faktorer.  

Eksempel 8, 9, 10 og 12 i Bilag 2 – Eksempler illustrerer denne tilgang. 
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7. Indstilling af drift 

Hvis det indrapporteres, at en delinstallation har indstillet driften i år Y, vil gratistildelingen til 

pågældende delinstallation være 0 i år Y+1. 

Hvis det rapporteres, at en produktionsenhed har indstillet driften i år Y, vil der ikke tildeles kvoter til 

denne i år Y+1. Hvis en produktionsenhed har indstillet driften, og det er usikkert, hvorvidt driften 

genoptages, kan medlemsstaten vælge at suspendere gratistildelingen, indtil det er klarlagt, hvorvidt 

driften genoptages12.  

Eksempel 12 og 13 i Bilag 2 – Eksempler illustrerer denne tilgang. 

 

 

  

                                                             
12 Hvis en produktionsenhed har indstillet driften i år Y, men det er stadig muligt at genoptage driften, kan gratistildelingen 
suspenderes i år Y+1, indtil situationen er afklaret. Hvis produktionsenheden ikke genoptager driften og senere foretager 
en hel indstilling af drift, vil gratistildelingen justeres til 0 fra år Y+1 



23 
 

8. Bilag 1 – Simplificeret rutediagram over ændringer i aktivitetsniveauet 

 

AAL = average activity level = gennemsnitligt aktivitetsniveau 

HAL = historical activity level = historisk aktivitetsniveau 
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9. Bilag 2 – Eksempler 

I dettes bilags eksempler er HAL-værdien i tabellerne angivet i cellen markeret med gult. Værdierne 

angivet med rød skrift i tabellerne indikerer enten faktorer, der har opnået en tærskelværdi og dermed 

kan have forårsaget en ændring i tildelingen, og/eller den indikerer en ændring i tildelingen i forhold til 

den seneste tildeling.  

 

Eksempel 1 – Ændringer i aktivitetsniveauet 

I dette eksempel foretages der ingen justering i gratistildelingen for 2021, fordi ændringen i 

aktivitetsniveauet er lig med 15%, men den overstiger ikke 15%. I 2022 overstiger ændringen i 

aktivitetsniveauet 15% (en reduktion), hvorfor tildelingen nedjusteres tilsvarende. I 2023 er ændringen 

i aktivitetsniveauet igen lavere end minimumsværdien på 15%, hvorfor tildelingen igen er lig med det 

historiske aktivitetsniveau (HAL). Endelig i 2025 forøges gratistildelingen på grund af en forøgelse i 

aktivitetsniveauet på mere end 15%.  

 

 

Eksempel 2 – Minimumstærskel på 100 kvoter 

I følgende eksempel er minimumsværdien for ændring i aktivitetsniveauet på 15% opnået i 2021, men 

ændringen svarer ikke til 100 kvoter (reduktion på 77 kvoter sammenlignet med tildelingen året før), 

derfor foretages der ingen justering af gratistildelingen. I 2022 svarer ændringen til mere end 100 kvoter 

(reduktion på 140 kvoter sammenlignet med tildelingen året før), hvorfor gratistildelingen reduceres 

svarende til reduktionen i aktivitetsniveauet. I 2023 har ændringen i aktivitetsniveauet nået 

minimumstærsklen, men justeringen i gratistildelingen er mindre end 100 kvoter (reduktion på 60 

kvoter sammenlignet med tildelingen året før). I 2024 vil ændringen i aktivitetsniveauet forårsage en 

justering af gratistildelingen, men justeringen er mindre end 100 kvoter. I 2025 er ændringen i 

aktivitetsniveauet ikke større end 15% sammenlignet med HAL-værdien. Da justeringen i tildelingen er 
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større end 100 kvoter (forøgelse på 165 kvoter sammenlignet med tildelingen året før), justeres 

gratistildelingen så den svarer til det historiske aktivitetsniveau.  

NB: minimumstærsklen på 100 kvoter anvendes før carbon leakage-faktoren og den lineære 

reduktionsfaktor eller den tværsektorielle korrektionsfaktor er indregnet i beregningen af tildelingen.  

 

 

Eksempel 3 – Flere ændringer i forskellige intervaller 

I dette eksempel er der foretaget en justering af gratistildelingen for 2021 grundet en forøgelse i det 

gennemsnitlige aktivitetsniveau (2019 og 2020) på mere end 15%. I 2022 er gratistildelingen uændret 

på trods af en yderligere forøgelse i det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2020 og 2021), da forøgelsen 

ikke overstiger den nye grænseværdi på 20% (nærmeste 5%-interval efter 15%). I 2023 er forøgelsen af 

det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2021 og 2022) større end 20%, hvilket medfører en justering af 

gratistildelingen. I 2024 er grænseværdien på 25% opnået, hvilket medfører endnu en justering. I 2025 

er ændringen i det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2023 og 2024) inden for samme 5%-interval som i 

2024, og tildelingen forbliver derfor den samme som i 2024. 

 

 

Eksempel 4 – Tildeling til en ny delinstallation 

Eksemplet nedenfor illustrerer gratistildelingen til en ny delinstallation, der påbegyndte drift i 2025 (år 

Y i sektion 5; delinstallationen betragtes som ’ny’ i begge tildelingsperioder). Gratistildelingen for årene 
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2025 og 2026 baseres på delinstallationens aktivitetsniveau i de specifikke år (gratistildelingen i 2025 

indgår i første tildelingsperiode). Aktivitetsniveauet i år 2026 bestemmer delinstallationens historiske 

aktivitetsniveau (HAL), da dette baseres på aktivitetsniveauet i det første fulde kalenderår i drift. 

Gratistildelingen for år 2027 baseres på HAL-værdien. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau beregnes 

først fra 2028 (Y+3 – gennemsnittet for 2026-2027) for at vurdere, om tildelingen skal justeres.  

 

 

Eksempel 5 – Øget energieffektivitet - 1 PRODCOM-kode           I 

dette eksempel baseret på en varmebenchmarket delinstallation forekommer der en reduktion i det 

gennemsnitlige aktivitetsniveau (for 2019-2020) på mere end 15% for 2021, dog kan driftsleder påvise 

en stigning i energieffektiviteten på mere end 15%, hvorfor gratistildelingen fortsat baseres på HAL-

værdien. I 2022 viser det gennemsnitlige aktivitetsniveau (for 2020 og 2021) ingen ændringer i 

aktivitetsniveauet sammenlignet med det historiske aktivitetsniveau, og af den årsag kigges der ikke på 

energieffektiviteten i denne periode. I 2023 viser det gennemsnitlige aktivitetsniveau (for 2021-2022) 

en forøgelse af aktivitetsniveauet på mere end 15%, og driftsleder kan påvise, at denne forøgelse ikke 

er forårsaget af en reduceret energieffektivitet på mere end 15% (energieffektiviteten er 

gennemsnitligt steget med mere end 14% i de to foregående år). Derfor baseres gratistildelingen på det 

gennemsnitlige aktivitetsniveau for dette år.  

En lavere værdi i effektivitet betyder, at der kræves mindre energi pr. ton produceret produkt, hvilket 

medfører en højere grad af effektivitet. Forøgelsen i energieffektiviteten ses i rækken ”Ændring i 

effektivitet”.  
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Eksempel 5b – Øget energieffektivitet 1 PRODCOM-kode – Case 2 

Dette eksempel er baseret på en varmebenchmarket delinstallation, hvor der forekommer en reduktion 

i det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2021-2022), der overstiger grænseværdien på 15% i 2021, men 

driftslederen kan påvise en øget energieffektivitet på mere end 15%. Derfor er reglen om 

energieffektivisering gældende og gratistildelingen baseres på HAL-værdien (som i eksempel 5 

ovenfor). I 2022 forbliver både det gennemsnitlige aktivitetsniveau og energieffektiviteten den samme, 

hvorfor tilgangen fra 2021 igen anvendes. I 2023 er det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2021-2022) 

derimod yderligere reduceret, men energieffektiviteten er ikke yderligere forøget. I dette tilfælde 

vurderer den kompetente myndighed, at driftslederen ikke længere kan påvise en forbindelse mellem 

reduktionen i produktionsniveauet og energieffektiviseringstiltag, hvilket betyder at reglen om 

energieffektivisering ikke er gældende, og tildelingen for 2023 justeres. Eftersom det gennemsnitlige 

aktivitetsniveau (2022-2023) er reduceret yderligere i 2024, justeres gratistildelingen igen i henhold til 

sektion 1.  

En lavere værdi i effektivitet betyder, at der kræves mindre energi pr. ton produceret produkt, hvilket 

medfører en højere grad af effektivitet. Forøgelsen af energieffektiviteten ses i rækken ”Ændring i 

effektivitet”. 
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Eksempel 6 – Reduktion i energieffektiviteten – 1 PRODCOM-kode 

Dette eksempel baseres ligeledes ud fra en varmebenchmarket delinstallation, hvor det gennemsnitlige 

aktivitetsniveau (2019 og 2020) er forøget med 20% i 2021 sammenlignet med det historiske 

aktivitetsniveau (HAL), men driftslederen kan ikke påvise, at forøgelsen ikke er forårsaget af en 

reducering i energieffektiviteten (som faldt 20%). Gratistildelingen baseres derfor på HAL-værdien på 

trods af et forøget aktivitetsniveau. I 2022 er der stadig en reduktion i energieffektiviteten på mere end 

15% (17,14%), og driftsleder kan stadig ikke påvise, at forøgelsen i aktivitetsniveauet ikke er forbundet 

med reduktionen i energieffektiviteten. I 2023 er forøgelsen i aktivitetsniveauet på mere end 15% stadig 

tilfældet, og den gennemsnitlige energieffektivitet over de to foregående år har ikke oversteget 

reduktionsgrænsen på 15%. Derfor øges gratistildelingen for 2023 til det gennemsnitslige 

aktivitetsniveau for det pågældende år.   

En lavere værdi i effektivitet betyder, at der kræves mindre energi pr ton produceret produkt, hvilket 

medfører en højere grad af effektivitet. Forøgelsen af energieffektiviteten ses i rækken ”Ændring i 

effektivitet”. 
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Eksempel 7 – Øget energieffektivitet mere end 1 PRODCOM-kode 

I dette eksempel har produktionsenheden en varmebenchmarket delinstallation, der inkluderer varme 

anvendt til produktionen af to forskellige produkter, der hver især har en specifik varmeeffektivitet. I 

2022 og 2023 er produktionsenhedens gennemsnitlige aktivitetsniveau (AAL) mere end 15% mindre 

end det historiske aktivitetsniveau (HAL), og selvom den overordnede energieffektivitet er forøget, har 

forøgelsen ikke nået tærsklen på 15%. Derfor nedjusteres gratistildelingen og baseres i stedet for på 

produktionsenhedens gennemsnitlige aktivitetsniveau (AAL). I 2024 er produktionsenhedens AAL 

yderligere reduceret, men energieffektiviteten er på mere end 15% sammenlignet med 

effektivitetsværdierne for perioden for HAL-værdien. Såfremt driftslederen kan påvise at en reduktion 

i AAL på mere end 15% skyldes en forøgelse på mere end 15% i energieffektiviteten, og såfremt at dette 

godkendes af Energistyrelsen, vil gratistildelingen justeres til HAL-niveauet, da reduceringen i 

produktionsenhedens gennemsnitlige aktivitetsniveau (AAL) retfærdiggøres af den øgede 

energieffektivitet.  

I 2025 er delinstallationen derimod mindre effektiv målt på varmeforbruget og grænseværdien på 15% 

overstiges ikke længere. Gratistildelingen for 2025 baseres derfor på produktionsenhedens 

gennemsnitlige aktivitetsniveau (for 2023 og 2024). 

Den proportionelle effektivitet (PE) beregnes således (for et givent år, Y):  

PEy = 

1 − [
∑ 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑖𝑖 + ∑ 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑗𝑗

∑ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑁𝐼𝑀𝑠)𝑖 + ∑ 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑗𝑗

] 
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Udviklingen i den proportionelle effektivitet (UPE) i år Y+2 vil her blive gennemsnittet af de 

proportionelle effektivitetsændringer i år Y og år Y+1 og kan udledes af følgende formel: 

UPE = 

1 −
1

2
∗ ∑

∑ 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑖𝑖 + ∑ 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑗𝑗

∑ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑁𝐼𝑀𝑠)𝑖 + ∑ 𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑗𝑗𝑦
 

For begge formler gælder det at: 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑁𝐼𝑀𝑠 =  
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑖,𝑁𝐼𝑀𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑁𝐼𝑀𝑠
 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑁𝐼𝑀𝑠  er det produktspecifikke varmeforbrug udledt af NIMs proceduren  

hvor; 

y : er de to kalenderår før indsendelsen af rapporten henvist til i Artikel 3(1) (tilsvarende 

til kapitel 2.3 i dette vejledningsdokument) 

𝒊 : er antallet af produkter  

j  : er al varmeforbrug som ikke anvendes i produktionen for den pågældende 

produktionsenhed (f.eks. varmeeksport, opvarmning/nedkøling og mekanisk 

varmeenergi) 

 

En lavere værdi i effektivitet betyder, at der kræves mindre energi pr ton produceret produkt, hvilket 

medfører en højere grad af effektivitet. Forøgelsen af energieffektiviteten ses i rækken ” Udviklingen i 

den proportionelle effektivitet”. 
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Eksempel 7b – Minder om eksempel 7 (mere end 1 PRODCOM-kode, varmeeksport samt nyt produkt) 

I dette eksempel har produktionsenheden fra eksempel 7 også en varmeeksport (f.eks. til 

produktionsenheder som ikke er omfattet af kvoteordningen (ikke-ETS) i forbindelse med produktionen 

af produkter under samme carbon leakage (CL) status, samt en produktion af et nyt produkt som er 

startet efter baseline/NIMs perioden.  

Bemærk at selve produktionen forbundet med varmeeksport sker uden for produktionsenhedens 

afgrænsning i dette eksempel. Derfor sættes den tilsvarende produktion lig nul da enhver 

energieffektivisering ligeledes vil foregå uden for systemets afgrænsning. Ligeledes sættes de faktiske 

værdier for varmeeksporten samt varmeforbruget for det nye produkt (produkt 3) lig de forventede 

værdi er i TJ (dvs. effektivitetsfaktoren forbliver 1). 
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Eksempel 8 – Reduktion i mængden af afbrændte spildgasser (bortset fra sikkerhedsflaring) 

I dette eksempel er mængden af spildgasser anvendt til ikke-sikkerhedsflaring i en produktbenchmarket 

delinstallation reduceret med gennemsnitligt 20% i 2024 og 2025. Reduktionen inkluderes derfor i 

beregningerne af gratistildelingen for år 2026 (se vejledningsdokument 8 for en detaljeret gennemgang 

af, hvordan tildelingen finder sted for dette eksempel). Justeringen af gratistildelingen baseres ikke 

længere på mængden af spildgasser i HAL-perioden, men beregnes derimod ved at anvende et 

gennemsnit for årene 2024/2025 (hvilket fører til en reduktion på 518.800 gratiskvoter i stedet for 

648.500 gratiskvoter). I 2027 er der ingen ændringer sammenlignet med 2026 (ændringen i 

aktivitetsniveauet er mindre end 15%). I 2028 bliver samme mængde spildgas anvendt til flaring som i 

2026, hvorfor reduktionen af gratiskvoter forbundet med flaring er ens. Delinstallationens 

gennemsnitlige aktivitetsniveau (2026-2027) viser dog et forøget aktivitetsniveau (AL), hvilket fører til 

en forøget gratistildeling til delinstallationen. I 2030 viser det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2028 og 

2029) en AL-værdi tæt på HAL-værdien, og mængden af spildgas anvendt til flaring er også tæt på HAL-

værdien. Gratistildelingen for 2030 baseres derfor på værdier for basisperioden. 



33 
 

 

 

Eksempel 9 – Ændring i mængde af importeret varme fra ikke-ETS 

I dette eksempel importerer en produktbenchmarket delinstallation varme fra en produktionsenhed, 

der ikke er omfattet af EU ETS. Mængden af importeret varme er reduceret med gennemsnitligt 25% i 

år 2019 og 2020, og reduktionen af gratiskvoter forbundet hermed reduceres derfor i 2021 

(reduktionen af gratiskvoter beregnes ud fra et gennemsnit af de 2 foregående års importeret mængde 

varme). I 2023 viser delinstallationens gennemsnitlige aktivitetsniveau (2021 og 2022) et forøget 

aktivitetsniveau (AL) på mere end 15%, hvilket fører til forøget gratistildeling. Mængden af importeret 

varme er uændret, og derfor forbliver reduktionen af gratiskvoter forårsaget heraf den samme, som i 

de foregående år. I 2025 viser det gennemsnitlige aktivitetsniveau (for 2023 og 2024), at forøgelsen i 

aktivitetsniveauet har nået endnu en grænsetærskel, mens mængden af importeret varme også er 

steget, dog mindre end 15% sammenlignet med mængden beregnet for delinstallationens HAL-periode. 

I 2025 forøges andelen af gratiskvoter forårsaget af forøgelsen i det gennemsnitlige aktivitetsniveau 

(2023-2024), mens reduktionen forårsaget af mængden af importeret varme beregnes ud fra 

delinstallationens HAL.  
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Eksempel 10 – Ændring i konvertering mellem brændsel og elektricitet 

I dette eksempel for en produktbenchmark delinstallation, hvor konvertering mellem brændsel og 

elektricitet er relevant, har konverteringsfaktoren ændret sig med mere end 15% gennemsnitligt over 

2020 og 2021. Konverteringsfaktoren, der indregnes i delinstallationens gratistildeling for år 2022, 

baseres derfor på gennemsnittet fra de to foregående år. I 2023 er korrektionsfaktoren inden for 

samme interval, mens det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2021-2022) viser en forøgelse i 

aktivitetsniveauet på mere end 15%; hvorfor gratistildelingen for 2023 baseres på delinstallationens 

gennemsnitlige aktivitetsniveau og korrektionsfaktor for 2023. I 2025 når aktivitetsniveauet en ny 

grænsetærskel, og gratistildelingen baseres ud fra det gennemsnitlige aktivitetsniveau for det 

pågældende år. 
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Eksempel 11 – VCM produktion: ændring i mængden af hydrogen anvendt som brændselsinput 

I dette eksempel anvendte produktionsenheden ingen hydrogen som brændselssubstitut i 

baselineperioden. Der blev anvendt en mindre mængde i 2019, og i 2022 er ændringen i hydrogen 

korrektionsfaktoren over 15%. Derfor anvendes i 2022 et gennemsnit for hydrogen korrektionsfaktoren 

baseret på de to foregående år til beregningen af den foreløbige gratistildeling. Det skal undersøges 

hvert år, hvorvidt sektion 6.2 er gældende, og beregningen af den foreløbige gratistildeling for år 2023 

baseres endnu engang ud fra pågældende års værdier, eftersom korrektionsfaktorens gennemsnittets 

stadig overstiger 15%. I 2024 er det gennemsnitlige aktivitetsniveau (2022 og 2023) forøget med mere 

end 15%, hvilket påvirker beregningen af den foreløbige gratistildeling, hvilket anvendelsen af sektion 

6.2 ligeså gør. 
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Obs: Eftersom de nye benchmarkværdier ikke er kendte på skrivelsestidspunktet, er værdierne fra fase 

3 anvendt i dette eksempel. 

 

Eksempel 12 – Hel indstilling af drift 

Delinstallationen indrapporterede i år 2021, at driften blev indstillet. Derfor afsluttes gratistildelingen 

fra 2022.  

 

 

Eksempel 13 – Delinstallation, der indstiller driften 

I dette eksempel er delinstallationens drift ophørt i 2021, men det er stadig teknisk muligt at fortsætte 

driften. I dette tilfælde er reglerne for justering af gratistildelingen gældende. Eftersom gratistildelingen 

i 2024 er 0, vil den generelle tilgang være gældende for delinstallationen, hvis driften genoptages i 2025 

eller efterfølgende år. Hvis delinstallationen derimod indrapporterer en hel indstilling af drift, vil dette 

ikke være relevant. 

 

 

 

 


