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PRODUKTARK 

CO2 verifikation 
Få hjælp med CO

2
 verifikationen og ansøgning om ekstra tildeling af gratiskvoter

I den internationale Kyotoprotokol har EU forpligtet sig til at 
nedbringe sin CO

2
-udledning. Et middel til at opnå dette er 

EU’s CO
2
-kvoteordning. 

Ordningen sætter et loft for, hvor meget CO
2
, der må udledes, 

og gør det endvidere muligt at handle med CO
2
-kvoter. 

Ordningen trådte i kraft i 2005 og kaldes officielt ”European 
Union Greenhouse Gas Emission Trading System”. Den er nu i 
gang med sin tredje periode, der løber fra 2013-2020. 

Samtidig forhandler EU’s ministerråd om muligheden for en 
fjerde periode løbende fra 2021-2030. 

Ordningen har løbende været under udvikling, og i tredje 
periode er der sket en yderligere ensretning, så alle lande 
administrerer efter fælles EU-regler.

Er din virksomhed omfattet af EU’s CO2 kvoteordning? 
Ordningen gælder for energisektoren og den energitunge 
industri. I 2010 blev også luftfarten omfattet. 

Generelt omfatter ordningen aktivitet, der giver anledning til 
CO

2
-udledning, og knytter sig til de fysiske steder, hvor udled-

ningen finder sted. 

I Danmark kaldes disse fysiske steder produktionsenheder 
eller stationære produktionsenheder. Til hver produktionsen-
hed er der tilknyttet en driftsleder.

Energiproducerende virksomheder, der forbrænder brændsel i 
anlæg med en samlet nominel termisk effekt på mere end 20 
MW, er omfattet af ordningen. Undtaget er anlæg til forbræn-
ding af farligt affald eller kommunalt affald. 

Hvis virksomheden er omfattet af kvoteordningen, skal den 
have tilladelse fra Energistyrelsen til udledning af CO

2 
fra 

produktionsenheden. 

Samtidig skal virksomheden have en godkendt plan for 
overvågning og rapportering af årlig CO

2
-udledning. Data for 

et givet år skal verificeres af en akkrediteret verifikator senest 
den 31. marts det følgende år.

Gratiskvoter 
Som omfattet af ordningen vil virksomhederne være berettiget 
til et antal ”gratiskvoter”. Fristen for ansøgning til første del 
af 4. kvoteperiode (2021 – 2025) udløb i juni 2019. I 2024 
vil det være muligt at ansøge om kvoter for perioden 2026 – 
2030.

Er man ny virksomhed, eller er der sket forandringer i virksom-
heden, som bevirker, at man er omfattet af kvotesystemet, vil 
der stadig være mulighed for at søge om gratiskvoter.

Mulighed for ansøgning om gratiskvoter 
I 3. kvoteperiode er det muligt at ansøge om ekstra tildeling af 
gratiskvoter, hvis der sket en væsentlig kapacitetsudvidelse af 
dit anlæg (> 10%). 
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Mange benytter sig ikke af denne mulighed, - enten fordi de 
ikke kender til muligheden, - eller fordi de er blevet rådgivet 
forkert. Ekstratildelingen vil være en slags kompensation for 
den reducerede tildeling, der sker i den enkelte kvoteperiode. 

For 4. kvoteperiode udgår kapacitetsændringer, så bestem-
melser om kapacitet ikke længere er en del af metoden til 
beregning af gratiskvoter. 

I stedet vil gratistildelingen til delinstallationer skulle ændres, 
hvis det rullende gennemsnit over to år reduceres eller øges 
med mere end 15%. 

Med FORCE Certification får du:
 
• Et verifikatorteam med høj faglighed, der er tilpasset din 

virksomhed 
• Et verifikatorteam, hvor gensidig respekt er nøgleordet 
• Fleksibilitet, - vores verifikatorer aftaler selv med jer, 

hvornår besøget skal aflægges. Herved sikrer vi, at tids-
punktet passer ind i jeres planlægning. 

Vi benytter erfarne verifikatorer og tekniske eksperter fra 
FORCE Technology, og har dermed mulighed for at trække på 
yderligere ressourcer og teknisk ekspertise fra afdelinger, 
som arbejder inden for jeres branche.

For at sikre overensstemmelse med kravene i Forordningen 
anbefaler vi, at I gennemfører en præ-audit på systemet, 
inden I sender monitoreringsplanerne til godkendelse.

Mangler I hjælp til at gennemføre præ-audit, tilbyder FORCE 
Certification sin hjælp.

Kontakt

Mogens Simonsen
mss@force.dk
+45 22 69 76 30

FORCE Certification hjælper dig med at ansøge om ekstra tildeling af 
gratiskvoter.
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+45 42 62 71 37


