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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/34 

frá 21. desember 2006 

um að ákveða samræmdar nýtniviðmiðanir við aðskilda framleiðslu raforku og varma við 
 beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/8/EB (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 6817) 

 

(2007/74/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/8/EB um að auka samvinnslu raf- og varmaorku sem 
byggist á eftirspurn eftir notvarma á innri orkumarkaðinum og 
um breytingu á tilskipun 92/42/EB (1), einkum 1. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 4. gr. tilskipunar 2004/8/EB skal fram-
kvæmdastjórnin ákveða samræmdar nýtniviðmiðanir 
við aðskilda framleiðslu á raforku og varma, sem 
samanstanda af uppistöðugildum sem eru aðgreind af 
viðkomandi þáttum, þ.m.t. byggingarár og tegund 
eldsneytis. 

2) Framkvæmdastjórnin hefur lokið vel skjalfestri grein-
ingu í samræmi við 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2004/8/EB. 
Sú þróun á bestu tiltæku og fjárhagslega hagkvæmu 
tækni, sem fylgst var með á tímabilinu sem greiningin 
náði til, gefur til kynna að gera þurfi greinarmun að því 
er varðar byggingarár einingar fyrir samvinnslu raf- og 
varmaorku í tengslum við samræmdar nýtniviðmiðanir 
við aðskilda framleiðslu raforku. Enn fremur skal nota 
leiðréttingarstuðla í tengslum við þessar viðmiðanir sem 
varða veðurfarsleg skilyrði þar sem varmafræðin, sem 
snýr að framleiðslu raforku með eldsneyti, er háð 
umhverfishita. Hvað þessar viðmiðanir varðar skal nota 
leiðréttingarstuðla í tengslum við tap, sem komist er hjá 
í dreifikerfi, til að taka tillit til þess orkusparnaðar sem 
fæst þegar notkun dreifikerfis er takmörkuð með 
dreifstýrðri framleiðslu. 

3) Að því er varðar samræmda nýtniviðmiðun við aðskilda 
framleiðslu varma sýndi greiningin hins vegar fram á að 
ekki sé nauðsynlegt að taka tillit til byggingarársins þar 
sem nettóorkunýtni katla hefur varla batnað á tímabilinu 
sem greiningin nær til. Ekki er þörf á leiðréttingar-
stuðlum sem varða loftslagsaðstæður þar sem varma-
fræðin, sem snýr að framleiðslu varma með eldsneyti, er 
ekki háð umhverfishita. Enn fremur er ekki þörf á leið

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 183. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2009 frá  
4. desember 2009 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 11.3.2010, 
bls. 33. 

(1) Stjtíð. ESB L 52, 21.2.2004, bls. 50. 

réttingarstuðlum vegna varnartaps í dreifikerfinu þar 
sem varmaorka er ávallt notuð nálægt framleiðslustað. 

4) Samræmdu nýtniviðmiðanirnar hafa verið byggðar á 
meginreglunum sem kveðið er á um í f-lið III. viðauka 
við tilskipun 2004/8/EB. 

5) Fjárfesting í samvinnslu raf- og varmaorku krefst 
stöðugra skilyrða og áframhaldandi tiltrú fjárfesta. Í 
þessu samhengi þykir rétt að láta sömu viðmiðanirnar 
fyrir einingu fyrir samvinnslu raf- og varmaorku gilda í 
hæfilega langan tíma, t.d. tíu ár. Þar sem meginmarkmið 
tilskipunar 2004/8/EB er að stuðla að samvinnslu raf- 
og varmaorku til að spara frumorku skal þó veita 
ívilnun fyrir endurnýjun eldri eininga fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku í því skyni að bæta orkunýtni þeirra. 
Af þeim ástæðum skulu nýtniviðmiðanirnar fyrir 
raforku, sem eiga við um einingu fyrir samvinnslu raf- 
og varmaorku, verða strangari frá ellefta ári eftir 
byggingarár einingarinnar. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um samvinnslu raf- 
og varmaorku. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Samræmdar nýtniviðmiðanir ákveðnar 

Samræmdu nýtniviðmiðanirnar við aðskilda framleiðslu raf- 
og varmaorku skulu vera þær sem settar eru fram í I. viðauka 
annars vegar og II. viðauka hins vegar. 

2. gr. 

Leiðréttingarstuðlar fyrir samræmdar nýtniviðmiðanir við 
aðskilda framleiðslu á raforku 

1. Aðildarríki skulu nota leiðréttingarstuðlana, sem settir eru 
fram í a-lið III. viðauka, í því skyni að laga samræmdu 
nýtniviðmiðanirnar, sem settar eru fram í I. viðauka, að 
meðalgildum fyrir veðurfarsleg skilyrði í hverju aðildarríki 
fyrir sig. 

Leiðréttingarstuðlarnir, að því er varðar meðalgildi fyrir 
veðurfarsleg skilyrði, skulu ekki notaðir í tengslum við 
samvinnslutækni raf- og varmaorku sem byggist á notkun 
efnarafala. 
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Ef opinber veðurfræðigögn á yfirráðasvæði aðildarríkis sýna 
mun á árlegum umhverfishita sem nemur 5 °C eða meira er 
aðildarríkinu heimilt, svo fremi framkvæmdastjórnin fái 
tilkynningu þar um, að nota mörg loftslagsbelti í samræmi við 
fyrstu undirgrein með því að nota aðferðina sem sett er fram í 
b-lið III. viðauka. 

2. Aðildarríki skulu nota leiðréttingarstuðlana, sem settir eru 
fram í IV. viðauka, í því skyni að laga samræmdu nýtnivið-
miðanirnar, sem settar eru fram í I. viðauka, að tapi sem 
komist er hjá í dreifikerfi. 

Leiðréttingarstuðlarnir fyrir tap sem komist er hjá í dreifikerfi 
gilda ekki um viðareldsneyti og lífgas. 

3. Ef aðildarríki nota bæði leiðréttingarstuðlana sem settir 
eru fram í a-lið III. viðauka og þá sem settir eru fram í IV. 
viðauka skulu þau nota stuðlana í a-lið III. viðauka áður en 
þau nota stuðlana í IV. viðauka. 

3. gr. 

Notkun samræmdra nýtniviðmiðana 

1. Aðildarríki skulu nota samræmdu nýtniviðmiðanirnar sem 
settar eru fram í I. viðauka og svara til byggingarárs einingar 
fyrir samvinnslu raf- og varmaorku. Þessar samræmdu nýtni-
viðmiðanir skulu gilda í tíu ár frá byggingarári einingar fyrir 
samvinnslu raf- og varmaorku. 

2. Frá ellefta ári eftir byggingarár einingar fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku skulu aðildarríki nota samræmdu nýtnivið-
miðanirnar, sem gilda skv. 1. mgr., fyrir tíu ára gamlar ein-
ingar í tengslum við samvinnslu raf- og varmaorku. Þessar 
samræmdu nýtniviðmiðanir skulu gilda í eitt ár. 

3. Að því er þessa grein varðar telst byggingarár einingar 
fyrir samvinnslu raf- og varmaorku vera almanaksárið þegar 
raforkuframleiðsla hófst fyrst. 

4. gr. 

Endurnýjun einingar fyrir samvinnslu raf- og varmaorku 

Ef núverandi eining fyrir samvinnslu raf- og varmaorku er 
endurnýjuð og fjárfestingarkostnaður vegna endurnýjunar-
innar fer yfir 50% af fjárfestingarkostnaði fyrir nýja sambæri-
lega einingu fyrir samvinnslu raf- og varmaorku telst bygg-
ingarár hennar, skv. 3. gr, vera almanaksárið þegar rafmagns-
framleiðsla hófst fyrst í endurnýjuðu einingunni fyrir sam-
vinnslu raf- og varmaorku. 

5. gr. 

Eldsneytissamsetning 

Ef einingin fyrir samvinnslu raf- og varmaorku gengur fyrir 
eldsneyti af mismunandi tegundum skal nota samræmda 
nýtniviðmiðanir við aðskilda framleiðslu í réttu hlutfalli við 
vegið meðaltal orkuílags mismunandi eldsneytis. 

6. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 21. desember 2006. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Andris PIEBALGS 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

Samræmd nýtniviðmiðun við aðskilda framleiðslu á raforku (sem um getur í 1. gr.) 

Í eftirfarandi töflu eru samræmdar nýtniviðmiðanir við aðskilda framleiðslu á raforku byggðar á nettóvarmagildi og 
venjulegum ISO-skilyrðum (umhverfishiti: 15 °C, loftþrýstingur: 1013 bör, rakastig: 60%). 

     %  

 Byggingarár: Eldsneytistegund: 
til og 
með 
1996 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-
2011 

Fa
st

 e
ld

sn
ey

ti 

Harðkol/koks 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 

Brúnkol/brúnkolakögglar 37,3 38,1 38,8 39,4 39,9 40,3 40,7 41,1 41,4 41,6 41,8 

Mór/mókögglar 36,5 36,9 37,2 37,5 37,8 38,1 38,4 38,6 38,8 38,9 39,0 

Viðareldsneyti 25,0 26,3 27,5 28,5 29,6 30,4 31,1 31,7 32,2 32,6 33,0 

Lífmassi úr landbúnaði 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 

Lífbrjótanlegur (heimilis- og rekstrar-) 
úrgangur 

20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 

Óendurnýjanlegur (heimilis-, rekstrar- 
og iðnaðar-) úrgangur 

20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 

Olíuleirsteinn 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 39,0 

Fl
jó

ta
nd

i e
ld

sn
ey

ti Olía (gasolía + eldsneytisolíuleifar), 
fljótandi jarðolíugas 

39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 

Lífeldsneyti 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 

Lífbrjótanlegur úrgangur 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 

Óendurnýjanlegur úrgangur 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 

Lo
ftk

en
nt

 e
ld

sn
ey

ti Jarðgas 50,0 50,4 50,8 51,1 51,4 51,7 51,9 52,1 52,3 52,4 52,5 

Olíuhreinsunargas/vetni 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 

Lífgas 36,7 37,5 38,3 39,0 39,6 40,1 40,6 41,0 41,4 41,7 42,0 

Koksofnagas, háofnagas, annað 
úrgangsloft, endurheimtur frávarmi 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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II. VIÐAUKI 

Samræmd nýtniviðmiðun við aðskilda framleiðslu á varmaorku (sem um getur í 1. gr.) 

Í eftirfarandi töflu eru samræmdar nýtniviðmiðanir við aðskilda framleiðslu á varmaorku byggðar á nettóvarmagildi og 
venjulegum ISO-skilyrðum (umhverfishiti: 15 °C, loftþrýstingur: 1013 bör, rakastig: 60%).  

%  
 

 Eldsneytistegund: Gufa (*) /heitt vatn Bein notkun 
útblásturslofts(**) 

Fast eldsneyti Harðkol/koks 88 80 

 Brúnkol/brúnkolakögglar 86 78 

 Mór/mókögglar 86 78 

 Viðareldsneyti 86 78 

 Lífmassi úr landbúnaði 80 72 

 Lífbrjótanlegur (heimilis- og rekstrar-) úrgangur 80 72 

 Óendurnýjanlegur (heimilis- og iðnaðar-) úrgangur 80 72 

 Olíuleirsteinn 86 78 

Fljótandi eldsneyti Olía (gasolía + eldsneytisolíuleifar), fljótandi jarðolíugas 89 81 

 Lífeldsneyti 89 81 

 Lífbrjótanlegur úrgangur 80 72 

 Óendurnýjanlegur úrgangur 80 72 

Loftkennt eldsneyti Jarðgas 90 82 

 Olíuhreinsunargas/vetni 89 81 

 Lífgas 70 62 

 Koksofnagas, háofnagas + annað úrgangsloft 80 72 

(*) Í einingu fyrir samvinnslu raf- og varmaorku skal lækka orkunýtnina um fimm prósentustig ef aðildarríki, sem beitir 2. mgr. 12. gr. 
tilskipunar 2004/8/EB, tekur þéttivökva sem leiddur er til baka (e. condensate return) með í útreikningum. 

(**) Nota skal gildin fyrir beina h itun ef hitastigið er 250°C eða hærra. 
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III. VIÐAUKI 

Leiðréttingarstuðlar að því er varðar meðalgildi fyrir veðurfarsleg skilyrði og aðferð við að ákvarða loftslagsbelti 
vegna notkunar á samræmdum nýtniviðmiðunum við aðskilda framleiðslu á raforku (sem um getur í 1. mgr. 2. gr.) 

a) Leiðréttingarstuðlar að því er varðar meðalgildi fyrir veðurfarsleg skilyrði  

Leiðrétting á umhverfishita er byggð á mismuninum á árlegum meðalhita í aðildarríki og venjulegum ISO-skilyrðum (15 
°C). Leiðréttingarnar eru sem hér segir:  

Tap á orkunýtni sem samsvarar 0,1 prósentustigi fyrir hverja gráðu yfir 15 °C,  

Aukning á orkunýtni sem samsvarar 0,1 prósentustigi fyrir hverja gráðu undir 15 °C.  

Dæmi:  

Ef árlegur meðalhiti í aðildarríki er 10 °C þarf að hækka viðmiðunargildi einingar fyrir samvinnslu raf- og varmaorku í 
aðildarríkinu um 0,5 prósentustig.  

b)  Aðferð við að ákvarða loftslagsbelti  

Loftslagsbeltin eru afmörkuð með jafnhitalínum (í heilum gráðum á selsíus) fyrir árlegan meðalumhverfishita með 
a.m.k. 4 °C mun.Hitamismunurinn á milli árlegs meðalumhverfishita á samliggjandi loftslagsbeltum verður að vera 
a.m.k. 4 °C.  

Dæmi:  

Í aðildarríki er árlegur meðalumhverfishiti á stað A 12 °C og á stað B er hann 6 °C. Munurinn er meiri en 5 °C. 
Aðildarríkið á þess nú kost að taka upp tvö loftslagssvæði sem jafnhitalínan við 9 °C skilur að þannig að til verði eitt 
loftslagsbelti milli jafnhitalínanna við 9 og 13 °C með árlegan meðalumhverfishita sem er 11 °C og annað loftslagsbelti 
milli jafnhitalínanna við 5 og 9 °C með árlegan meðalumhverfishita sem er 7 °C.  
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IV. VIÐAUKI 

Leiðréttingarstuðlar að því er varðar tap sem komist er hjá í dreifikerfi vegna beitingar samræmdra nýtniviðmiðana 
við aðskilda framleiðslu á raforku (sem um getur í 2. mgr. 2. gr.) 

Spenna: Fyrir raforku sem flutt er út í dreifikerfið Fyrir raforku sem notuð er á staðnum 

> 200 kV 1 0,985 

100-200 kV 0,985 0,965 

50-100 kV 0,965 0,945 

0,4-50 kV 0,945 0,925 

< 0,4 kV 0,925 0,860 
 

Dæmi:  

Eining fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, sem er 100 kWel, með stokkhreyfil sem knúinn er með jarðgasi framleiðir 
raforku með 380 V spennu. Af þessari raforku eru 85% til eigin nota og 15% er mötuð inn í dreifikerfið. Orkuverið var byggt 
árið 1999. Árlegur meðalumhverfishiti er 15°°C (þannig að ekki er þörf á leiðréttingu vegna veðurfars).  

Samkvæmt I. viðauka þessarar ákvörðunar er samræmda nýtniviðmiðunin 51,1% fyrir jarðgas árið 1999. Eftir leiðréttinguna 
á tapi í dreifikerfi reiknast nýtniviðmiðunin við aðskilda framleiðslu á raforku í þessari einingu fyrir samvinnslu raf- og 
varmaorku (á grundvelli vegins meðaltals stuðlanna í þessum viðauka) með eftirfarandi hætti:  

Ref Eη = 51,1% * (0,860 * 85% + 0,925 * 15%) = 44,4%  

 
 

 


