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Principper for håndtering af listen over kollektive produktionsanlæg
Baggrund
Ifølge aftalen af 13. november 2012 mellem klima-, energi og bygningsministeren og net- og
distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme, naturgas og olie om selskabernes energispaerindsats skal energiselskaberne bidrage til at reducere det endelige energiforbrug (slutforbruget) i Danmark. Energiforbruget i kollektive produktionsanlæg (fjernvarmeværker, elværker,
kraftvarmeværker mv.) er ikke betragtet som en del af slutforbruget, og besparelser opnået
ved effektivisering på kollektive produktionsanlæg kan således ikke medregnes under energispareindsatsen.
De kollektive produktionsanlæg omfatter i denne sammenhæng energiproducerende anlæg,
som leverer, eller kan levere, energi til offentlige net, herunder visse industrivirksomheder og
gartnerier. Et anlæg på en industrivirksomhed el. gartneri defineres som et kollektivt produktionsanlæg, såfremt det har en varmelevering på 10 TJ eller mere til det kollektive net eller
har en elkapacitet på mindst 5 MW.
Af bilag 1 i aftalen af 13. november 2012 fremgår det, at en liste over de kollektive produktionsanlæg, som indgår i Energistyrelsens årlige energiproduktionstælling, hvor besparelser ikke kan medtælles, udarbejdes og offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside. Dette notat
præciserer principper for opdatering af den kollektive produktionsliste, herunder retningslinjer
for, hvornår anlæg kommer af og på listen.
Principper for opdatering af den kollektive produktionsliste
Energistyrelsen opdaterer som udgangspunkt listen over kollektive produktionsanlæg en gang
årligt baseret på energiproducenternes indberetninger til Energistyrelsen. Indberetningerne fra
energiproducenterne finder normalt sted i marts måned for det foregående års produktion. Det
vil sige, at listen over kollektive produktionsanlæg baseres på anlæggenes produktion det foregående år1.
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Da indberetningssystemet har været omlagt i 2013, har der været en udfordring i forhold til opdatering af den
kollektive produktionsliste for 2014, og derfor baseres liste på 2012 data med enkelte justeringer, der hvor Energistyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der er sket ændringer.
Side 1

Løbende justeringer af den kollektive produktionsliste
Ved at anvende produktionstællingen som grundlag for at udarbejde den kollektive produktionsliste er udgangspunktet, at det er det tidligere års produktion, der ligger til grund for om et
anlæg står på listen. Der kan være situationer, hvor et anlæg ændrer status i løbet af året, og
hvor det er hensigtsmæssigt at den kollektive produktionsliste opdateres for at afspejle anlæggenes status. Der gælder følgende to principper for justering af den kollektive produktionsliste:
1. Hvis der sker ændringer af et anlægs produktionsomfang eller kapacitet i løbet af året,
så anlægget ikke længere er omfattet af reglerne for kollektive produktionsanlæg, kan
anlægsejeren anmode Energistyrelsen om at blive taget af listen.
Ansøgning om at blive taget af listen kræve dokumentation fra selskabet i form af
produktionstal eller anden dokumentation for at leveringen af varme til det kollektive
net er reduceret eller ophørt, eller at elkapaciteten på et eksisterende anlæg reduceres.
Angivelse af tidspunktet for hvornår ændringen træder i kraft er også nødvendig i forhold til at opdatere den kollektive produktionsliste. Det er anlægsejerens ansvar at
indberette retvisende data til Energistyrelsen som grundlag for beslutning om at blive
taget af den kollektive produktionsliste.
2. Hvis et anlæg i løbet af året ændrer produktionsomfang eller kapacitet, så det skal inkluderes på listen over kollektive produktionsanlæg, skal anlægsejeren give Energistyrelsen besked herom, så listen kan blive opdateret. For anlæg, der leverer varme, kan
det først afgøres ved årets afslutning, hvorvidt den årlige varmeleverance har oversteget 10 TJ, således at anlægget først med virkning fra det efterfølgende år vil komme
på listen.
I forhold til at medregne energibesparelser under energiselskabernes energispareindsats gælder det som udgangspunkt, at den kollektive produktionsliste, der foreligger på tidspunktet for
indgåelse af aftale mellem energiselskabet og slutbrugeren, er afgørende for om besparelsen
kan medregnes. Hvis den kollektive produktionsliste justeres i løbet af året, fremgår dette af
Energistyrelsens hjemmeside.
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