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Virksomhedens navn 

 

Produktionsenhedens navn og adresse (iflg. CVR) 

 

Produktionsenhedens identifikationsnummer, P-nr. (10 cifre) CVR-nummer (den juridiske enhed) 

  

Telefon Fax e-mail 

   

Kontaktperson, navn Stedfortræder, navn 

  

Til brug for planlægning af verifikation af CO2-udledningsrapporten anmodes venligst om følgende oplysninger:  

CO2-udledningsrapporten vedrører CO2-udledning for kalenderåret: (skriv årstal)        

1. Har den aktuelle drift i den forløbne periode betydet hel eller delvis indstilling af drift iht. CIM1) kapitel V 
og/eller Vejledning nr. 72) kapitel 6 eller 7? 

1) CIM: "EU-Kommissionens afgørelse om harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter". 
2) Vejledning nr. 7 om den harmoniserede metode for tildeling af gratiskvoter inden for EU's kvotehandelssystem (ETS) efter 2012. 

 Ja  Nej 

2. Er der gennemført ændringer af kapacitet, eller er der planer for ændring af kapacitet, der overstiger 10% iht. 
CIM kapitel V og/eller Vejledning nr. 72) kapitel 4 eller 5? 

2) Vejledning nr. 7 om den harmoniserede metode for tildeling af gratiskvoter inden for EU's kvotehandelssystem (ETS) efter 2012. 

 Ja  Nej 

3. Har der været tab af data, der har medført anvendelse af erstatningsdata (Forordning 601 artikel 45 m.fl.)?  Ja  Nej 

4. Er der sket ændringer i øvrigt (nye brændsler, ændrede procedurer, ændrede metodetrin nye målere, salg 
eller overdragelse af virksomhed, navneændring, ændrede aktiviteter, ændrede kontaktoplysninger mm.)? 

 Ja  Nej 

5. Er der sket organisatoriske ændringer eller ændringer i personale med ansvar i relation til opgørelse af CO2-
emissioner? 

 Ja  Nej 

6. Hvis der har været ændringer, er disse indberettet til Energistyrelsen (vedlæg evt. dokumentation)?  Ja  Nej 

7. Har der været korrespondance med Energistyrelse som er relevant for verifikationen (vedlæg evt. 
dokumentation)?  Ja  Nej 

8. Benyttes kreditter (JI/CDM)?  Ja  Nej 

9. Er den godkendte overvågningsplan og evt. tilknyttede krav blevet efterlevet i den forløbne periode?  Ja  Nej 

10. Er der konstateret og registreret afvigelse(r) i forbindelse med intern kvalitetssikring?  
(Forordning 601 kapitel V)?  Ja  Nej 
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Evt. redegørelse for afvigende drift, afvigelser og bemærkninger: 

 

Svarene vil danne grundlag for forberedelse af næste verifikation herunder vurdering af behov for besøg på produktionsenheden. 

   

   

Dato Funktion Navn og underskrift 

 

Skemaet returneres til: 
 

  FORCE Certification A/S, Navervej 1, 6600 Vejen, mail: akp@force.dk 
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