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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/331 

av 19. desember 2018 

om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a nr. 1, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2003/87/EF fastsetter regler for hvordan vederlagsfri tildeling av utslippskvoter skal skje i en overgangsperiode 

mellom 2021 og 2030. 

2) Ved kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(2) er det fastsatt overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF. Ettersom direktiv 2003/87/EF 

ble betydelig endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410(3), og av hensyn til klarhet for de reglene 

som gjelder mellom 2021 og 2030, bør beslutning 2011/278/EU oppheves og erstattes. 

3) I henhold til artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal overgangsregler i Unionen og fullt harmoniserte tiltak for 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i den grad det er mulig, fastsette forhåndsvurderinger av utslippsstandarder for å 

sikre at den vederlagsfrie tildelingen av utslippskvoter skjer på en måte som stimulerer til reduksjoner i klimagass-

utslippene og bruk av energieffektive teknikker, idet det tas hensyn til de mest effektive teknikkene, erstatnings-

muligheter, alternative produksjonsprosesser, høyeffektiv kraftvarmeproduksjon, effektiv energigjenvinning av 

røykgasser, bruk av biomasse og fangst og lagring av karbondioksid, dersom slike muligheter er tilgjengelige. Samtidig 

må disse tiltakene ikke stimulere til økning av utslippene. For å unngå å stimulere til fakling av røykgasser, unntatt 

sikkerhetsfakling, bør antallet kvoter som tildeles vederlagsfritt til relevante delanlegg, reduseres med de historiske 

utslippene som er knyttet til fakling av røykgasser, med unntak av sikkerhetsfakling, og som ikke brukes til produksjon 

av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk kraft. Tatt i betraktning den særlige behandlingen i henhold til 

artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, og for å sikre en overgang, bør denne reduksjonen gjelde først fra 2026. 

4) I forbindelse med innsamling av data som skal danne grunnlaget for vedtakelse av de 54 verdiene for utslippsstandarder 

for vederlagsfri tildeling mellom 2021 og 2030 ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som skal vedtas i samsvar med 

artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, er det nødvendig å fortsette å fastsette definisjoner av utslippsstandarder, 

herunder produkter og tilknyttede prosesser, som er identiske med de nåværende definisjonene som er fastsatt i vedlegg 

I til beslutning 2011/278/EU, bortsett fra visse forbedringer av den rettslige klarheten samt språklige forbedringer. 

Artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF fastslår at gjennomføringsrettsaktene for de 54 verdiene for utslippsstandarder 

for vederlagsfri tildeling mellom 2021 og 2030 bør fastsettes ved hjelp av utgangspunktene for bestemmelse av årlige 

reduksjonssatser for oppdatering av verdiene for utslippsstandarder som finnes i kommisjonsbeslutning 2011/278/EU, 

som ble vedtatt 27. april 2011. Av hensyn til klarheten bør disse utgangspunktene også finnes i et vedlegg til denne 

forordningen. 

5) Datainnsamlingen som skal utføres før tildelingsperiodene, skal brukes til å bestemme nivået for vederlagsfri tildeling 

på anleggsnivå og framskaffe data som vil bli brukt med henblikk på gjennomføringsrettsaktene om fastsettelse av de  

54 verdiene for utslippsstandarder som vil gjelde mellom 2021 og 2030. Detaljerte data på delanleggsnivå må samles 

inn som fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 27.2.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10. 2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 130 av 

17.5.2011, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive 

utslippsreduksjoner og lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 2015/1814 (EUT L 76 av 19.3.2018, s. 3). 
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6) Med tanke på den økonomiske betydningen av vederlagsfri tildeling i en overgangsperiode og behovet for å behandle de 

driftsansvarlige likt er det viktig at data som samles inn fra driftsansvarlige og brukes til beslutninger om tildeling, og 

som vil bli brukt i forbindelse med gjennomføringsrettsaktene som fastsetter de 54 verdiene for utslippsstandarder for 

vederlagsfrie tildelinger mellom 2021 og 2030, er fullstendige, enhetlige og så nøyaktige som mulig. For dette formål er 

det viktig at uavhengige miljøkontrollører utfører verifisering. 

7) Kravet om å sikre innsamling av data som holder høy kvalitet og henger sammen med overvåkingen og rapporteringen 

av utslipp innenfor rammen av direktiv 2003/87/EF, er et felles ansvar for de driftsansvarlige og medlemsstatene. For 

dette formål bør det fastsettes særlige regler for overvåking og rapportering av virksomhetsnivåer, energistrømmer og 

utslipp på delanleggsnivå, idet det tas behørig hensyn til de relevante bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 601/2012(4). Data som framlegges av industrien og samles inn i samsvar med disse reglene, bør være så nøyaktige og 

holde så høy kvalitet som mulig og gjenspeile den faktiske driften av anlegg, og det bør tas behørig hensyn til 

vederlagsfri tildeling. 

8) Den driftsansvarlige for et anlegg bør begynne å overvåke dataene som kreves i henhold til vedlegg IV, så snart denne 

forordningen trer i kraft, for å sikre at dataene for år 2019 kan samles inn i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordningen. 

9) For å begrense kompleksiteten i reglene for overvåking og rapportering av virksomhetsnivåer, energistrømmer og 

utslipp på delanleggsnivå bør det ikke benyttes en trinnvis metode. 

10) For å sikre sammenlignbare data til gjennomføringsrettsaktene som skal fastsette verdiene for utslippsstandarder i 

forbindelse med vederlagsfri tildeling mellom 2021 og 2030, er det nødvendig å fastsette nærmere regler for fordeling 

av virksomhetsnivåer, energistrømmer og utslipp til delanlegg, i samsvar med veiledningsdokumenter som er utarbeidet 

for innsamling av data for utslippsstandarder for perioden 2013–2020. 

11) Overvåkingsmetodeplanen bør beskrive instruksjonene til den driftsansvarlige på en logisk og enkel måte som 

forhindrer dobbeltarbeid og tar hensyn til systemene som allerede finnes i anlegget. Overvåkingsmetodeplanen bør 

omfatte overvåking av virksomhetsnivåer, energistrømmer og utslipp på delanleggsnivå, og ligge til grunn for 

referansedatarapporter samt den årlige rapporteringen av virksomhetsnivå som kreves for å justere vederlagsfri tildeling 

i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 10a nr. 20 i direktiv 2003/87/EF. Den driftsansvarlige bør om mulig 

utnytte synergier med overvåkingsplanen som er godkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012. 

12) Det bør kreves at overvåkingsmetodeplanen godkjennes av vedkommende myndighet, for å sikre samsvar med 

overvåkingsreglene. På grunn av tidsbegrensninger bør det ikke kreves godkjenning fra vedkommende myndighet for 

den referansedatarapporten som skal framlegges i 2019. I dette tilfellet bør kontrollørene vurdere om overvåkings-

metodeplanen er i samsvar med kravene fastsatt i denne forordningen. For å begrense den administrative byrden bør det 

kreves godkjenning fra vedkommende myndighet bare for vesentlige endringer i overvåkingsmetodeplanen. 

13) For å sikre samsvar mellom verifiseringen av de årlige utslippsrapportene som kreves i direktiv 2003/87/EF, og 

verifisering av rapporter som framlegges for å søke om vederlagsfri tildeling, samt for å utnytte synergier er det 

hensiktsmessig å bruke den rettslige rammen som er fastsatt i tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 

2003/87/EF. 

14) For å forenkle innsamlingen av data fra driftsansvarlige og beregningen av de utslippskvotene som medlemsstatene skal 

tildele, bør inn- og utgående mengder samt utslipp for hvert anlegg fordeles på delanlegg. De driftsansvarlige bør sikre 

at virksomhetsnivåer, energistrømmer og utslipp fordeles korrekt på de relevante delanleggene, idet det tas hensyn til 

hierarkiet og at delanlegg gjensidig utelukker hverandre, og at det ikke er overlapping mellom forskjellige delanlegg. 

Dersom det er relevant, bør denne fordelingen ta hensyn til produksjonen av produkter i sektorer som anses å være utsatt 

for risiko for karbonlekkasje som fastsatt i artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

15) Medlemsstatene bør framlegge nasjonale gjennomføringstiltak for Kommisjonen innen 30. september 2019. For å 

fremme lik behandling av anlegg og for å unngå konkurransevridning bør disse tiltakene omfatte alle anlegg som 

kommer til å inngå i Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS) i henhold til artikkel 24 i 

direktiv 2003/87/EF, særlig dersom disse anleggene tidligere har mottatt tildelinger for varmeproduksjon i perioden 

2013–2020.  

  

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 
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16) For å unngå konkurransevridning og sikre at karbonmarkedet fungerer slik det skal, bør de driftsansvarlige sikre at det 

ikke skjer dobbelttelling av material- eller energistrømmer eller utføres noen dobbelttildeling når de fastsetter tildelingen 

for det enkelte anlegg. I den forbindelse bør de driftsansvarlige være særlig oppmerksom på tilfeller der et produkt som 

det er fastsatt utslippsstandarder for, blir framstilt ved flere enn ett anlegg, der flere enn ett produkt som det er fastsatt 

utslippsstandarder for, blir framstilt ved samme anlegg, og der mellomprodukter utveksles på tvers av anleggs-

grenser. Medlemsstatene bør kontrollere søknadene for dette formålet. 

17) I artikkel 10a nr. 4 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt vederlagsfri tildeling for fjernvarme og høyeffektiv kraftvarme.  

I henhold til artikkel 10b nr. 4 i nevnte direktiv skal den karbonlekkasjefaktoren som anvendes på delanlegg som ikke er 

utsatt for karbonlekkasje, synke lineært fra 30 % i 2026 til 0 % i 2030, unntatt for fjernvarme, og med forbehold for 

revisjon i samsvar med direktivets artikkel 30. På grunn av dette skillet som er innført mellom fjernvarme og all annen 

varme som kan inngå i delanlegg med utslippsstandard for varme, bør det innføres et separat fjernvarmedelanlegg for å 

sikre en klar tilgang med hensyn til krav til formler og maler for referansedata. Fjernvarme bør omfatte målbar varme 

som brukes til romoppvarming og kjøling av bygninger eller anlegg som ikke omfattes av EU ETS, eller til produksjon 

av varmtvann til husholdningsbruk. 

18) Produktutslippsstandardene for produkt bør ta hensyn til effektiv energigjenvinning av røykgasser og utslipp knyttet til 

bruken av dem. For dette formålet bør det ved fastsettelsen av verdier for utslippsstandarder for produkter hvis 

produksjon genererer røykgasser, i stor grad tas hensyn til karboninnholdet i disse røykgassene. Dersom røykgasser 

eksporteres fra produksjonsprosessen utenfor systemgrensene for den relevante produktutslippsstandarden og forbrennes 

for å produsere varme utenfor systemgrensene for en prosess det er bestemt utslippsstandarder for, bør det tas hensyn til 

tilknyttede utslipp ved at det tildeles ytterligere utslippskvoter på grunnlag av utslippsstandarden for varme eller brensel. 

Ut fra det allmenne prinsippet om at ingen utslippskvoter bør tildeles vederlagsfritt til noen form for elektrisitets-

produksjon, for å unngå utilbørlig konkurransevridning på markedene for elektrisk kraft som leveres til industrianlegg, 

og idet det tas hensyn til at karbonprisen inngår i prisen på elektrisk kraft, bør det — dersom røykgasser eksporteres fra 

produksjonsprosessen utenfor systemgrensene for den relevante produktutslippsstandarden og forbrennes ved 

elektrisitetsproduksjonen — ikke tildeles ytterligere kvoter utover den andelen av karboninnholdet i røykgassen som 

inngår i beregningen av den relevante produktutslippsstandarden. 

19) For å unngå konkurransevridning og for å stimulere til bruk av røykgasser bør, i mangel av opplysninger om 

sammensetningen av relevante gasstrømmer, CO2-utslipp som skjer utenfor systemgrensene for et delanlegg med en 

produktutslippsstandard som følge av reduksjonen av metalloksider eller lignende prosesser, bare delvis tildeles til 

delanlegg med prosessutslipp dersom utslippene ikke skjer som følge av røykgassenes energiforbruk. 

20) Indirekte utslipp knyttet til produksjon av elektrisk kraft ble vurdert ved fastsettelsen av visse verdier for utslipps-

standarder i beslutning 2011/278/EU, ettersom det var en viss mulighet for konvertering mellom direkte utslipp og 

indirekte utslipp fra produksjon av elektrisk kraft. Dersom disse utslippsstandardene får anvendelse, bør de indirekte 

utslippene fra et anlegg fortsatt trekkes fra ved bruk av den standardutslippsfaktoren som også brukes til vurdering av 

sektorenes risiko for mulig karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. De 

relevante bestemmelsene bør gjennomgås fortløpende, blant annet med sikte på å forbedre likebehandlingen av 

virksomheter som produserer det samme produktet, og for å oppdatere referanseåret 2015 for vederlagsfrie tildelinger i 

en overgangsperiode mellom 2026 og 2030. 

21) Dersom målbar varme utveksles mellom to eller flere anlegg, bør den vederlagsfrie tildelingen av utslippskvoter bygge 

på varmeforbruket ved et anlegg og ta hensyn til risikoen for karbonlekkasje, når det er relevant. For å sikre at antallet 

vederlagsfrie utslippskvoter som skal tildeles, er uavhengig av strukturen for varmeforsyning, bør derfor utslippskvotene 

tildeles til varmeforbrukeren. 

22) Det antallet kvoter som skal tildeles vederlagsfritt til eksisterende anlegg, bør bygge på historiske virksomhetsdata. De 

historiske virksomhetsnivåene bør bygge på det aritmetiske gjennomsnittet av aktiviteter i referanseperiodene. 

Referanseperiodene er tilstrekkelig lange til å sikre at de også kan anses som representative for tildelingsperiodene som 

dekker fem kalenderår. For nyinntredere som definert i artikkel 3 bokstav h) i direktiv 2003/87/EF bør fastsettelsen av 

virksomhetsnivåer bygge på virksomhetsnivået i det første kalenderåret med drift, etter året for start av normal drift, 

ettersom det rapporterte virksomhetsnivået for et helt år anses å være mer representativt enn en verdi for det første 
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driftsåret, som kanskje bare dekker en kort periode. Sammenlignet med tildelingsperioden 2013–2020 er det som følge 

av justeringene av tildelingene i samsvar med artikkel 10a nr. 20 i direktiv 2003/87/EF ikke behov for å opprettholde 

begrepet vesentlig kapasitetsendring. 

23) For å sikre at EU ETS gir reduksjoner over tid, er det i direktiv 2003/87/EF fastsatt en kvotemengde for Unionen, som 

skal gi en lineær reduksjon. For elektrisitetsprodusenter skal det benyttes en lineær reduksjonsfaktor i henhold til 

artikkel 10a nr. 4 i nevnte direktiv, med år 2013 som referanse, med mindre den ensartede tverrsektorielle korreksjons-

faktoren får anvendelse. Verdien av den lineære reduksjonsfaktoren økes til 2,2 % per år fra 2021. 

24) For nyinntredere benyttes den lineære reduksjonsfaktoren med det første året av den berørte tildelingsperioden som 

referanse. 

25) Den ensartede korreksjonsfaktoren på tvers av de ulike sektorene som gjelder i hvert år i tidsrommet 2021–2025 og i 

2026–2030 for anlegg som ikke er identifisert som produsenter av elektrisk kraft, og som ikke er nyinntredere i henhold 

til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, bør fastsettes på grunnlag av det foreløpige samlede årlige antallet 

utslippskvoter som er tildelt vederlagsfritt i hver tildelingsperiode, beregnet for disse anleggene i henhold til denne 

forordningen, bortsett fra anleggene som utelukkes fra EU ETS av medlemsstatene i samsvar med artikkel 27 eller 27a i 

nevnte direktiv. Dette antallet vederlagsfrie utslippskvoter som tildeles hvert år i de to tidsrommene, bør sammenlignes 

med det årlige antallet kvoter som beregnes i samsvar med artikkel 10a nr. 5 og artikkel 10a nr. 5a i direktiv 2003/87/EF 

for anlegg, idet det tas hensyn til den relevante andelen av det årlige antallet i hele Unionen, som fastsatt i samsvar med 

artikkel 9 i nevnte direktiv, og den relevante mengden utslipp som bare omfattes av EU ETS i 2021–2015 eller i  

2026–2030, etter hva som er relevant. 

26) Når de driftsansvarlige søker om vederlagsfri tildeling, bør de ha mulighet til å gi helt eller delvis avkall på sin tildeling 

ved å inngi en søknad til den berørte vedkommende myndigheten på et hvilket som helst tidspunkt i den relevante 

tildelingsperioden. For å opprettholde sikkerhet og forutsigbarhet bør de driftsansvarlige ikke ha rett til å trekke tilbake 

en slik søknad i den samme tildelingsperioden. Driftsansvarlige som har gitt avkall på sin tildeling, bør fortsette å 

overvåke og rapportere de nødvendige dataene for å kunne søke om vederlagsfri tildeling i den etterfølgende tildelings-

perioden. De bør også fortsatt overvåke og rapportere utslippene hvert år og returnere det relevante antallet kvoter. 

27) For å sikre lik behandling av anlegg bør det fastsettes regler for fusjoner og delinger av anlegg. 

28) For å forenkle innsamlingen av data fra driftsansvarlige og beregningen av de utslippskvotene som medlemsstatene skal 

tildele til nyinntredere, bør det fastsettes søknadsregler for slike anlegg. 

29) For å sikre at det ikke tildeles utslippskvoter vederlagsfritt til et anlegg der driften har opphørt, må det angis på hvilke 

vilkår et anlegg anses å ha innstilt driften. 

30) Artikkel 191 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte krever at Unionens politikk på miljøområdet bygger 

på prinsippet om at forurenseren betaler, og på dette grunnlaget er det i direktiv 2003/87/EF fastsatt at det over tid skal 

skje en overgang til full auksjonering. Unngåelse av karbonlekkasje rettferdiggjør en midlertidig utsettelse av full 

auksjonering, og målrettet vederlagsfri tildeling av kvoter til industrien er berettiget for å håndtere reell risiko for økte 

klimagassutslipp i tredjestater der industrien ikke er underlagt tilsvarende karbonbegrensninger, så lenge sammen-

lignbare klimapolitiske tiltak ikke iverksettes i andre store økonomier. Reglene for vederlagsfri tildeling bør dessuten 

stimulere til utslippsreduksjoner i samsvar med Unionens plikt til å redusere de samlede klimagassutslippene til minst 

40 % under 1990-nivået innen 2030. Tiltak som stimulerer til utslippsreduksjoner for virksomheter som produserer det 

samme produktet, bør styrkes. 

31) I tråd med Kommisjonens praksis med rådspørring av sakkyndige ved utarbeiding av delegerte rettsakter er 

Kommisjonens ekspertgruppe for klimaendringspolitikk, som består av sakkyndige fra medlemsstatene, næringen og 

andre relevante organisasjoner, herunder det sivile samfunn, blitt rådspurt om dokumenter, og de har framsatt merknader 

og forslag om ulike elementer av forslaget og har møttes tre ganger mellom mai og juli 2018. 

32) Denne forordningen bør tre i kraft så snart som mulig, ettersom de driftsansvarlige skal overholde forordningens 

bestemmelser om referansedatarapportering fra april eller mai 2019 i henhold til artikkel 10a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordningen får anvendelse på vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i henhold til kapittel III (faste anlegg) i direktiv 

2003/87/EF for tildelingsperiodene fra og med 2021, med unntak av vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for modernisering 

av produksjonen av elektrisk kraft i en overgangsperiode i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «eksisterende anlegg» ethvert anlegg som utfører én eller flere former for virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, eller en virksomhet som omfattes av Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS) 

for første gang i samsvar med artikkel 24 i nevnte direktiv, og som fikk en utslippstillatelse for klimagasser senest 

a) 30. juni 2019 for tidsrommet 2021–2025, 

b) 30. juni 2024 for tidsrommet 2026–2030, 

 2) «delanlegg med utslippsstandard for produkt» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp knyttet til produksjonen av 

et produkt som det er fastsatt en utslippsstandard for i vedlegg I, 

 3) «delanlegg med utslippsstandard for varme» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke omfattes av et 

delanlegg med utslippsstandard for produkt, og som er knyttet til annen produksjon enn den som produseres av elektrisk 

kraft, eller import fra et anlegg omfattet av EU ETS, eller begge deler, av målbar varme som 

a) forbrukes innen anleggets grenser ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn den 

som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, unntatt forbruket ved produksjon av elektrisk 

kraft, eller 

b) eksporteres til et anlegg eller en annen enhet som ikke omfattes av EU ETS, og som ikke produserer fjernvarme, med 

unntak av eksport for produksjon av elektrisk kraft, 

 4) «fjernvarme» distribusjon av målbar varme til oppvarming eller kjøling av rom eller til produksjon av varmtvann til 

husholdningsbruk, gjennom et nett, til bygninger eller anlegg som ikke omfattes av EU ETS, med unntak av målbar varme 

som brukes ved framstilling av produkter og tilsvarende virksomhet eller til produksjon av elektrisk kraft, 

 5) «fjernvarmedelanlegg» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke omfattes av et delanlegg med 

utslippsstandard for produkt, knyttet til produksjon eller import fra et anlegg som omfattes av EU ETS, eller begge deler, 

av målbar varme som eksporteres for fjernvarme, 

 6) «delanlegg med utslippsstandard for brensel» inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp som ikke omfattes av et 

delanlegg med utslippsstandard for produkt, knyttet til produksjon av ikke-målbar varme ved forbrenning av brensel som 

forbrukes ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn til bruk ved produksjon av 

elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, unntatt forbruket ved produksjon av elektrisk kraft, herunder sikkerhets-

fakling, 

 7) «målbar varme» en nettostrøm av varme som transporteres gjennom identifiserbare rørledninger eller kanaler ved hjelp av 

et varmeoverførende medium, for eksempel damp, varmluft, vann, olje, flytende metaller og salter, som det er montert 

eller kan monteres en varmemåler for, 

 8) «varmemåler» en varmeenergimåler (MI-004) som definert i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/32/EU(5), eller en hvilken som helst annen enhet som måler og registrerer den mengden av varmeenergi som 

produseres på grunnlag av strømvolum og temperatur, 

 9) «ikke-målbar varme» all annen varme enn målbar varme,  

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149). 
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10) «delanlegg med prosessutslipp» utslipp av andre klimagasser oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF enn 

karbondioksid, som forekommer utenfor systemgrensene for en utslippsstandard for produkt oppført i vedlegg I til denne 

forordningen, eller karbondioksidutslipp som forekommer utenfor systemgrensene for en utslippsstandard for produkt 

oppført i vedlegg I til denne forordningen, som en direkte og umiddelbar følge av noen av følgende prosesser og utslipp 

knyttet til forbrenning av røykgasser med henblikk på produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk 

kraft, forutsatt at utslipp som ville ha oppstått fra forbrenning av en mengde naturgass som tilsvarer det teknisk utnyttbare 

energiinnholdet i det forbrente, ufullstendig oksiderte karbonet, trekkes fra: 

a) Kjemisk, elektrolytisk eller pyrometallurgisk reduksjon av metallforbindelser i malm, konsentrater og sekundær-

råstoffer der hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

b) Fjerning av urenheter fra metaller og metallforbindelser der hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

c) Nedbrytning av karbonater, unntatt de som brukes til utskilling av røykgasser, der hovedformålet ikke er produksjon 

av varme. 

d) Kjemiske synteser av produkter og mellomprodukter der det karbonholdige materialet deltar i reaksjonen, og der 

hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

e) Bruk av karbon som inneholder tilsetningsstoffer eller råstoffer, der hovedformålet ikke er produksjon av varme. 

f) Kjemisk eller elektrolytisk reduksjon av metalloksider eller ikke-metallholdige oksider, for eksempel silikonoksider 

og fosfater, der hovedformålet ikke er produksjon av varme, 

11) «røykgass» en gass som inneholder ufullstendig oksidert karbon i gassform under standardforhold som er en følge av noen 

av prosessene oppført i nr. 10, der «standardforhold» innebærer en temperatur på 273,15 K og trykkforhold på 101 325 Pa 

som definerer normalkubikkmeter (Nm3) i samsvar med artikkel 3 nr. 50 i forordning (EU) nr. 601/2012, 

12) «start av normal drift» den første dagen i drift, 

13) «sikkerhetsfakling» forbrenning av pilotbrensel og sterkt varierende mengder av prosess- eller restgasser i en enhet som er 

åpen for atmosfæriske forstyrrelser, som uttrykkelig kreves av sikkerhetsmessige årsaker i de relevante tillatelsene for 

anlegget, 

14) «referanseperiode» de fem kalenderårene forut for fristen for innsending av data til Kommisjonen i henhold til artikkel 11 

nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, 

15) «tildelingsperiode» den femårsperioden som starter 1. januar 2021, og hver etterfølgende femårsperiode, 

16) «usikkerhet» en parameter knyttet til resultatet av bestemmelsen av en mengde som karakteriserer spredningen av de 

verdiene som med rimelighet vil kunne knyttes til vedkommende mengde, herunder virkningene av både systematiske og 

tilfeldige faktorer, uttrykt i prosent, og som beskriver et konfidensintervall omkring gjennomsnittsverdien som utgjør 95 % 

av beregnede verdier, samtidig som det tas hensyn til en eventuell asymmetri i fordelingen av verdier, 

17) «fusjon» en fusjon mellom to eller flere anlegg som allerede har utslippstillatelse for klimagasser, forutsatt at de er teknisk 

tilknyttet hverandre og drives på samme sted, og at de fusjonerte anleggene omfattes av én utslippstillatelse for 

klimagasser, 

18) «deling» en deling av et anlegg i to eller flere anlegg som omfattes av separate utslippstillatelser for klimagasser og drives 

av forskjellige driftsansvarlige. 

Artikkel 3 

Nasjonale administrative tiltak 

I tillegg til å utpeke vedkommende myndighet eller myndigheter i samsvar med artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF skal 

medlemsstatene treffe hensiktsmessige administrative tiltak for å sikre at reglene fastsatt i denne forordningen gjennomføres.  
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KAPITTEL II 

Regler for søknad, datarapportering og overvåking 

Artikkel 4 

Søknad om vederlagsfri tildeling fra driftsansvarlige for eksisterende anlegg 

1. Den driftsansvarlige for et anlegg som er berettiget til vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10a i direktiv 

2003/87/EF, kan framlegge en søknad om vederlagsfri tildeling for en tildelingsperiode til vedkommende myndighet. Søknaden 

skal inngis innen 30. mai 2019 for den første tildelingsperioden og deretter hvert femte år. 

Medlemsstatene kan fastsette en alternativ frist for inngivelse av slike søknader, som imidlertid ikke kan være mer enn én 

måned før eller etter den fristen som er fastsatt i første ledd. 

2. En søknad om vederlagsfri tildeling som er inngitt i henhold til nr. 1, skal ledsages av følgende opplysninger: 

a) En referansedatarapport som er verifisert som tilfredsstillende i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 

2003/87/EF, og som inneholder data for anlegget og dets delanlegg som angitt i artikkel 10 og vedlegg I og II til denne 

forordningen, idet det ved beregningen av historiske virksomhetsnivåer for utslippsstandarder for spesifikke produkter tas 

hensyn til vedlegg III til denne forordningen, og inneholder alle parametrer som er oppført i vedlegg IV til denne 

forordningen, og som omfatter referanseperioden for tildelingsperioden som søknaden gjelder. 

b) Planen for overvåkingsmetoden som lå til grunn for referansedatarapporten og verifiseringsrapporten, i samsvar med 

vedlegg VI. 

c) En verifiseringsrapport utstedt i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF om 

referansedatarapporten og, med mindre den allerede er godkjent av vedkommende myndighet, om planen for 

overvåkingsmetode. 

Artikkel 5 

Søknad om vederlagsfri tildeling for nyinntredere 

1. Ved søknad fra en nyinntreder skal den berørte medlemsstaten på grunnlag av denne forordningen fastsette det antallet 

kvoter som skal tildeles vederlagsfritt til den driftsansvarliges anlegg når det har startet normal drift. 

2. Den driftsansvarlige skal dele det berørte anlegget inn i delanlegg i samsvar med artikkel 10. Den driftsansvarlige skal til 

støtte for søknaden nevnt i nr. 1 framlegge for vedkommende myndighet alle relevante opplysninger og en datarapport for 

nyinntredere som inneholder alle de parametrene som er oppført i avsnitt 1 og 2 i vedlegg IV, separat for hvert delanlegg, for 

det første kalenderåret etter start av normal drift, sammen med planen for overvåkingsmetode som nevnt i artikkel 8 og 

verifiseringsrapporten utstedt i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, og skal angi datoen for 

start av normal drift til vedkommende myndighet. 

3. Dersom en søknad fra en nyinntreder oppfyller alle vilkår fastsatt i nr. 2 og følger tildelingsreglene som er fastsatt i 

artikkel 17–22, skal vedkommende myndighet godkjenne søknaden samt den angitte datoen for start av normal drift. 

4. Vedkommende myndigheter skal bare godkjenne data framlagt i henhold til denne artikkelen som er verifisert som 

tilfredsstillende av en kontrollør, i samsvar med kravene i tiltak som er vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 6 

Generell overvåkingsforpliktelse 

Den driftsansvarlige for et anlegg som søker om eller mottar vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10a i direktiv 

2003/87/EF, skal overvåke de dataene som skal inngis som oppført i vedlegg IV til denne forordningen, på grunnlag av en plan 

for overvåkingsmetode som er godkjent av vedkommende myndighet innen 31. desember 2020. 

Artikkel 7 

Overvåkingsprinsipper 

1. De driftsansvarlige skal framlegge fullstendige og sammenhengende data og sikre at det ikke er overlapping mellom 

forskjellige delanlegg, og at det ikke forekommer dobbelttelling. De driftsansvarlige skal benytte de metodene som er fastsatt i 

vedlegg VII, utvise behørig hensyn og bruke datakilder som er så nøyaktige som mulig i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII.  
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2. Som unntak fra nr. 1 kan den driftsansvarlige bruke andre datakilder i samsvar med avsnitt 4.4–4.6 i vedlegg VII dersom 

noen av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er ikke teknisk mulig å bruke de mest nøyaktige datakildene i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII. 

b) Det ville føre til urimelig høye kostnader å bruke de mest nøyaktige datakildene i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII. 

c) Den driftsansvarlige kan på grunnlag av en forenklet usikkerhetsvurdering som identifiserer større kilder til usikkerhet og 

deres tilknyttede usikkerhetsnivåer, dokumentere overfor vedkommende myndighet at den tilknyttede nøyaktighetsgraden 

av datakilden som er foreslått av den driftsansvarlige, svarer til eller er bedre enn nøyaktighetsgraden for de mest nøyaktige 

datakildene i henhold til avsnitt 4 i vedlegg VII. 

3. De driftsansvarlige skal føre fullstendige og gjennomsiktige fortegnelser over alle data oppført i vedlegg IV, samt 

underlagsdokumenter, i minst ti år fra datoen for inngivelse av søknaden om vederlagsfri tildeling. Den driftsansvarlige skal på 

anmodning gjøre disse dataene og dokumentene tilgjengelige for vedkommende myndighet og kontrolløren. 

Artikkel 8 

Innhold og inngivelse av planen for overvåkingsmetode 

1. Den driftsansvarlige for et anlegg som søker om vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav b) og artikkel 5 

nr. 2, skal utarbeide en plan for overvåkingsmetode som særlig inneholder en beskrivelse av anlegget og dets delanlegg, 

produksjonsprosessene og en detaljert beskrivelse av overvåkingsmetoder og datakilder. Planen for overvåkingsmetode skal 

bestå av en detaljert, fullstendig og gjennomsiktig dokumentasjon av alle relevante faser av datainnsamlingen, og skal minst 

inneholde de elementene som er fastsatt i vedlegg VI. 

2. For hver parameter som er oppført i vedlegg IV, skal den driftsansvarlige velge en overvåkingsmetode som bygger på 

prinsippene fastsatt i artikkel 7 og de metodekravene som er fastsatt i vedlegg VII. På grunnlag av risikovurderingen i samsvar 

med artikkel 11 nr. 1 og de kontrollprosedyrene som er nevnt i artikkel 11 nr. 2, skal den driftsansvarlige ved valg av 

overvåkingsmetoder prioritere overvåkingsmetoder som gir de mest pålitelige resultatene, reduserer risikoen for manglende 

data og innebærer færre iboende risikoer, herunder kontrollrisikoer. Den valgte metoden skal dokumenteres i planen for 

overvåkingsmetode. 

3. Dersom vedlegg VI viser til en framgangsmåte, og med henblikk på artikkel 12 nr. 3 i forordning (EU) nr. 601/2012, skal 

en slik framgangsmåte fastsettes, dokumenteres, gjennomføres og vedlikeholdes av den driftsansvarlige atskilt fra planen for 

overvåkingsmetode. Den driftsansvarlige skal på anmodning gjøre all skriftlig dokumentasjon for framgangsmåtene tilgjengelig 

for vedkommende myndighet. 

4. Den driftsansvarlige skal framlegge planen for overvåkingsmetode til vedkommende myndighet for godkjenning innen 

datoen fastsatt i artikkel 4 nr. 1. Medlemsstatene kan fastsette en tidligere frist for framlegging av planen for overvåkings-

metode, og kan kreve at planen for overvåkingsmetode skal godkjennes av vedkommende myndighet før en søknad om 

vederlagsfri tildeling inngis. 

5. Dersom en driftsansvarlig søker om vederlagsfri tildeling, men har gitt avkall på dette i en tidligere tildelingsperiode, skal 

den driftsansvarlige framlegge planen for overvåkingsmetode for godkjenning innen seks måneder før fristen for inngivelse av 

søknaden i henhold til artikkel 4 nr. 1. 

Artikkel 9 

Endringer av planen for overvåkingsmetode 

1. Den driftsansvarlige skal regelmessig kontrollere om planen for overvåkingsmetode gjenspeiler anleggets art og funksjon, 

samt om den kan forbedres. Den driftsansvarlige skal for dette formål ta hensyn til alle anbefalinger om forbedringer som 

inngår i den relevante verifiseringsrapporten. 

2. Den driftsansvarlige skal endre planen for overvåkingsmetode i følgende situasjoner: 

a) Nye utslipp eller virksomhetsnivåer oppstår på grunn av nye former for virksomhet som utføres, eller på grunn av bruk av 

nye brensler eller materialer som ennå ikke omfattes av planen for overvåkingsmetode. 

b) Bruk av nye typer måleinstrumenter, nye prøvetakings- eller analysemetoder eller nye datakilder eller andre faktorer fører 

til større nøyaktighet i bestemmelsen av rapporterte data.  
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c) Data som framkommer som følge av overvåkingsmetoder som tidligere er benyttet, har vist seg å være feilaktige. 

d) Planen for overvåkingsmetode er ikke, eller er ikke lenger, i samsvar med kravene i denne forordningen. 

e) Det er nødvendig å gjennomføre forslagene om forbedring av planen for overvåkingsmetode som finnes i en verifiserings-

rapport. 

3. Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet om alle planlagte endringer av planen for overvåkings-

metode uten unødig opphold. En medlemsstat kan imidlertid tillate den driftsansvarlige å gi melding om planlagte endringer av 

planen for overvåkingsmetode som ikke er vesentlige endringer i henhold til nr. 5, innen 31. desember samme år eller en annen 

dato fastsatt av medlemsstaten. 

4. Alle vesentlige endringer i planen for overvåkingsmetode i henhold til nr. 5 skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Dersom vedkommende myndighet anser at en endring som er meldt av den driftsansvarlige som vesentlig, ikke er vesentlig, 

skal den underrette den driftsansvarlige om dette. 

5. Følgende endringer av et anleggs plan for overvåkingsmetode skal anses å være vesentlige: 

a) Endringer som følge av endringer av anlegget, særlig nye delanlegg, endringer av grensene for eksisterende delanlegg eller 

stenging av delanlegg. 

b) En overgang fra en overvåkingsmetode som fastsatt i avsnitt 4.4–4.6 i vedlegg VII til en annen metode fastsatt i disse 

avsnittene. 

c) Endring av en standardverdi eller en beregningsmetode fastsatt i planen for overvåkingsmetode. 

d) Endringer etter anmodning fra vedkommende myndighet for å sikre at planen for overvåkingsmetode er i samsvar med 

kravene i denne forordningen. 

6. Den driftsansvarlige skal føre register over alle endringer av planen for overvåkingsmetode. For hver registrering skal 

følgende angis: 

a) En klar beskrivelse av endringen. 

b) En begrunnelse for endringen. 

c) Datoen det er gitt underretning om endringen til vedkommende myndighet. 

d) Datoen for vedkommende myndighets bekreftelse av at den har mottatt meldingen nevnt i nr. 3, om opplysningene er 

tilgjengelige, og datoen for godkjenningen eller mottak av opplysningene nevnt i nr. 4. 

e) Startdatoen for gjennomføringen av den endrede planen for overvåkingsmetode. 

Artikkel 10 

Inndeling i delanlegg 

1. I forbindelse med rapportering og overvåking av data skal den driftsansvarlige dele inn hvert anlegg som er berettiget til 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i henhold til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF, i delanlegg. For dette formål skal 

anleggets inn- og utgående mengder samt utslipp fordeles på ett eller flere delanlegg ved at det, dersom det er relevant, 

fastsettes en metode for å kvantifisere spesifikke fraksjoner av relevante inn- og utgående mengder eller utslipp som skal 

fordeles på de enkelte delanlegg. 

2. Ved fordelingen av anleggets inn- og utgående mengder samt utslipp på delanlegg skal den driftsansvarlige utføre 

følgende trinn i fallende orden: 

a) Dersom noen av de produktene som er angitt for utslippsstandarder for produkt oppført i vedlegg I, er produsert ved 

anlegget, skal den driftsansvarlige fordele de inn- og utgående mengdene samt utslipp på delanlegg med utslippsstandard 

for produkt, etter hva som er relevant, etter reglene fastsatt i vedlegg VII. 

b) Dersom inn- og utgående mengder samt utslipp som er kvalifisert til å omfattes av delanlegg med utslippsstandard for 

varme eller fjernvarmedelanlegg, er relevante ved anlegget, og de ikke omfattes av noen av de delanleggene som er nevnt i 

bokstav a), skal den driftsansvarlige fordele dem på delanleggene med utslippsstandard for varme eller på fjernvar-

medelanlegg, etter hva som er relevant, etter reglene fastsatt i vedlegg VII.  
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c) Dersom inn- og utgående mengder samt utslipp som er kvalifisert til å omfattes av delanlegg med utslippsstandard for 

brensel, er relevante ved anlegget, og de ikke omfattes av noen av de delanleggene som er nevnt i bokstav a) eller b), skal 

den driftsansvarlige fordele dem på delanleggene med utslippsstandard for brensel, etter hva som er relevant, etter reglene 

fastsatt i vedlegg VII. 

d) Dersom inn- og utgående mengder samt utslipp som er kvalifisert til å omfattes av delanlegg med prosessutslipp, er 

relevante ved anlegget, og de ikke omfattes av noen av de delanleggene som er nevnt i bokstav a), b) eller c), skal den 

driftsansvarlige fordele dem på delanleggene med prosessutslipp, etter hva som er relevant, etter reglene fastsatt i vedlegg 

VII. 

3. For delanlegg med utslippsstandard for varme, delanlegg med utslippsstandard for brensel og delanlegg med 

prosessutslipp skal den driftsansvarlige på grunnlag av NACE- og PRODCOM-koder skille tydelig mellom hvorvidt den 

relevante prosessen tjener en sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje som 

fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EU, eller ikke. I tillegg skal den driftsansvarlige skille tydelig 

mellom mengden målbar varme som eksporteres for fjernvarme, og den målbare varmen som ikke tjener en sektor eller 

delsektor som anses å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i 

direktiv 2003/87/EF. 

Dersom minst 95 % virksomhetsnivået for delanlegg med utslippsstandard for varme, delanlegg med utslippsstandard for 

brensel eller delanlegg med prosessutslipp tjener sektorer eller delsektorer som anses å være utsatt for en betydelig risiko for 

karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, eller dersom minst 95 % av 

virksomhetsnivået for delanlegg med utslippsstandard for varme, delanlegg med utslippsstandard for brensel eller delanlegg 

med prosessutslipp tjener sektorer eller delsektorer som ikke anses å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje, er 

den driftsansvarlige fritatt fra å framlegge data som gjør det mulig å vurdere risikoen for karbonlekkasje. 

Dersom minst 95 % av virksomhetsnivået for fjernvarmedelanlegg eller delanlegg med utslippsstandard for varme kan 

tilskrives et av disse delanleggene, kan den driftsansvarlige tilskrive det samlede virksomhetsnivået for disse delanleggene til 

det delanlegget som har høyest virksomhetsnivå. 

4. Dersom et anlegg som omfattes av EU ETS, har produsert og eksportert målbar varme til et anlegg eller en annen enhet 

som ikke omfattes av EU ETS, skal den driftsansvarlige anta at den relevante prosessen for delanlegget med utslippsstandard 

for varme for denne varmen ikke tjener en sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig risiko for 

karbonlekkasje fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, med mindre den driftsansvarlige dokumenterer 

overfor vedkommende myndighet at forbrukeren av den målbare varmen tilhører en sektor eller delsektor som anses å være 

utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

For å fastslå målbar varme som kan tilskrives fjernvarmedelanlegget, skal den driftsansvarlige dokumentere overfor 

vedkommende myndighet at den målbare varmen eksporteres til fjernvarmeanlegg. 

5. Ved å gjennomføre inndelingen i samsvar med nr. 1 og 2 skal den driftsansvarlige sikre følgende: 

a) Hvert av anleggets fysiske produkter tildeles til ett delanlegg uten eventuelle utelatelser eller dobbelttelling. 

b) 100 % av mengden av alle anleggets kildestrømmer og utslipp som oppført i anleggets overvåkingsplan som er godkjent i 

samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, tildeles til delanlegg uten utelatelser eller dobbelttelling, med mindre de gjelder 

en prosess som ikke berettiger vederlagsfri tildeling, for eksempel produksjon av elektrisk kraft i anlegget, annen fakling 

enn sikkerhetsfakling som ikke omfattes av et delanlegg med utslippsstandard for produkt, eller produksjon av målbar 

varme som eksporteres til andre EU ETS-anlegg. 

c) 100 % av mengden av netto målbar varme som berettiger vederlagsfri tildeling, og som produseres ved anlegget eller 

importeres til eller eksporteres fra anlegget, samt mengder som overføres mellom delanlegg, tildeles til delanlegg uten 

utelatelser eller dobbelttelling. 

d) For all målbar varme som produseres, importeres eller eksporteres av delanlegg, er det dokumentert hvorvidt den målbare 

varmen er produsert i en forbrenningsprosess i et EU ETS-anlegg, importert fra andre varmeproduserende prosesser eller 

importert fra enheter som ikke omfattes av EU ETS. 

e) Dersom den elektriske kraften produseres ved anlegget, skal mengdene som produseres på delanlegg med utslippsstandard 

for produkt, tildeles til disse delanleggene uten utelatelser eller dobbelttelling. 

f) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt der utveksling mellom brensel og elektrisk kraft er relevant i samsvar 

med avsnitt 2 i vedlegg I, skal den relevante mengden forbrukt elektrisk kraft identifiseres og tildeles separat.  
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g) Dersom et delanlegg har produksjon av karbonholdige materialer i form av eksporterte brensler, produkter og biprodukter, 

utgangsmaterialer for andre delanlegg eller anlegg, eller røykgasser, skal disse produktene tildeles til delanlegg uten 

utelatelser eller dobbelttelling dersom de ikke omfattes av bokstav b). 

h) CO2-utslipp som forekommer utenfor systemgrensene for et delanlegg med utslippsstandard for produkt som følge av de 

prosessene som er oppført i artikkel 2 nr. 10 bokstav a)–f), skal tildeles til et delanlegg med prosessutslipp i den grad det 

kan dokumenteres overfor vedkommende myndighet at disse utslippene er direkte og umiddelbare resultater av noen av 

prosessene oppført i artikkel 2 nr. 10, og at de ikke skyldes etterfølgende oksidasjon av ufullstendig oksidert karbon i 

gassform under standardforhold. 

i) Dersom CO2-utslipp fra forbrenning av røykgasser som ikke brukes til produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme 

eller elektrisk kraft, forekommer utenfor systemgrensene for et delanlegg med utslippsstandard for produkt som følge av 

prosessene oppført i artikkel 2 nr. 10 bokstav a)–f), skal 75 % av karboninnholdet i røykgassen anses å være omdannet til 

CO2, og skal tildeles til et delanlegg med prosessutslipp. 

j) For å unngå dobbelttelling skal produkter fra en produksjonsprosess som tilbakeføres til den samme produksjonsprosessen, 

trekkes fra de årlige virksomhetsnivåene, i samsvar med produktdefinisjonene fastsatt i vedlegg I. 

k) For å unngå dobbelttelling dersom målbar varme gjenvinnes fra prosesser som omfattes av et delanlegg med utslipps-

standard for brensel, skal den relevante mengden av netto målbar varme dividert med en referanseeffektivitet på 90 % 

trekkes fra brenselforbruket. Gjenvinning av varme fra prosesser som omfattes av et delanlegg med prosessutslipp, skal 

behandles på samme måte. 

Artikkel 11 

Kontrollsystem 

1. Den driftsansvarlige skal identifisere kilder til risiko for feil i datastrømmen fra primærdata til endelige data i 

referansedatarapporten, og skal opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde et effektivt kontrollsystem for å sikre at 

rapportene som følger av datastrømaktivitetene, ikke inneholder feilopplysninger, men er i samsvar med planen for 

overvåkingsmetode og med denne forordningen. 

Den driftsansvarlige skal på anmodning gjøre risikovurderingen i henhold til første ledd tilgjengelig for vedkommende 

myndighet. Den driftsansvarlige skal også gjøre den tilgjengelig for verifisering. 

2. Med henblikk på nr. 1 første ledd skal den driftsansvarlige opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde skriftlige 

framgangsmåter for datastrømaktiviteter samt for kontrollvirksomhet, og skal ta med henvisninger til disse framgangsmåtene i 

planen for overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 8 nr. 3. 

3. Kontrollvirksomhet som nevnt i nr. 2 skal når det er relevant, omfatte følgende: 

a) Kvalitetssikring av det relevante måleutstyret. 

b) Kvalitetssikring av informasjonsteknologisystemer som sikrer at de relevante systemene utformes, dokumenteres, testes, 

gjennomføres, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som sikrer behandling av pålitelige, nøyaktige og rettidige data i 

samsvar med risikoer som er identifisert i samsvar med nr. 1. 

c) Atskillelse av oppgaver i datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet samt håndtering av nødvendig kompetanse. 

d) Interne gjennomgåelser og validering av data. 

e) Korrigeringer og korrigerende tiltak. 

f) Kontroll av driftsutsatte prosesser. 

g) Arkivering og dokumentasjon, herunder håndtering av dokumentversjoner. 

4. For formålene i nr. 3 bokstav a) skal den driftsansvarlige sikre at alt relevant måleutstyr kalibreres, justeres og kontrolleres 

regelmessig, også før bruk, og kontrolleres mot målestandarder som svarer til internasjonale målestandarder dersom slike er 

tilgjengelige, og står i rimelig forhold til de risikoene som er identifisert.  
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Dersom deler av målesystemene ikke kan kalibreres, skal den driftsansvarlige identifisere disse i planen for overvåkingsmetode 

og foreslå alternativ kontrollvirksomhet. 

Dersom det viser seg at utstyret ikke oppfyller kravene, skal den driftsansvarlige umiddelbart treffe nødvendige korrigerende 

tiltak. 

5. For formålene i nr. 3 bokstav d) skal den driftsansvarlige gjennomgå og validere de dataene som følger av datastrøm-

aktivitetene nevnt i nr. 2. 

Slik gjennomgåelse og validering av data skal minst omfatte følgende: 

a) En kontroll av om dataene er fullstendige. 

b) En sammenligning av de dataene som den driftsansvarlige har fastslått i løpet av den foregående referanseperioden, og 

særlig konsekvenskontroller basert på tidsserier for hvert delanleggs klimagasseffektivitet. 

c) En sammenligning av data og verdier fra forskjellige systemer for innhenting av driftsdata, særlig for produksjons-

protokoller, salgstall og lagerbeholdninger for produkter som utslippsstandardene for produkt viser til. 

d) Sammenligninger og fullstendighetskontroller av data på anleggs- og delanleggsnivå for å sikre at kravene fastsatt i artikkel 

10 nr. 5 er oppfylt. 

6. For formålene i nr. 3 bokstav e) skal operatøren sikre at korrigerende tiltak treffes og berørte data korrigeres uten unødig 

opphold dersom datastrømaktiviteter eller kontrollvirksomhet viser seg ikke å fungere effektivt eller ikke overholder reglene 

fastsatt i dokumentasjonen av framgangsmåtene for disse aktivitetene. 

7. For formålene i nr. 3 bokstav f) skal den driftsansvarlige som setter ut én eller flere datastrømaktiviteter eller former for 

kontrollvirksomhet som nevnt i nr. 1, gjøre følgende: 

a) Kontrollere kvaliteten på datastrømaktivitetene og kontrollvirksomheten som er satt ut, i samsvar med denne forordningen. 

b) Definere passende krav til resultatene av prosessene som er satt ut, samt metodene som brukes i disse prosessene. 

c) Kontrollere kvaliteten på de resultatene og metodene som er nevnt i bokstav b) i dette nummeret. 

d) Sikre at virksomheten som er satt ut, drives på en slik måte at det reageres på de iboende risikoene og kontrollrisikoene som 

er identifisert i risikovurderingen nevnt i nr. 1. 

8. Den driftsansvarlige skal overvåke effektiviteten i kontrollsystemet, herunder ved å foreta interne gjennomgåelser og ta i 

betraktning miljøkontrollørens oppdagelser under verifiseringen av rapporter i henhold til artikkel 4 nr. 2. 

Dersom den driftsansvarlige konstaterer at kontrollsystemet er ineffektivt eller ikke står i rimelig forhold til de risikoene som er 

identifisert, skal den driftsansvarlige forsøke å forbedre kontrollsystemet og oppdatere planen for overvåkingsmetode eller de 

underliggende skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter, risikovurderinger og kontrollvirksomhet, etter hva som er 

relevant. 

Artikkel 12 

Manglende data 

1. Dersom det av tekniske grunner midlertidig ikke er mulig å bruke den planen for overvåkingsmetode som er godkjent av 

vedkommende myndighet, skal den driftsansvarlige bruke en metode basert på alternative datakilder oppført i planen for 

overvåkingsmetode til å utføre bekreftende kontroller i samsvar med artikkel 10 nr. 5 eller, dersom et slikt alternativ ikke inngår 

i planen for overvåkingsmetode, en alternativ metode som gir størst mulig nøyaktighet i henhold til allmenne datakilder og 

deres hierarki som fastsatt i avsnitt 4 i vedlegg VII, eller et konservativt anslag, inntil vilkårene for bruk av den godkjente 

planen for overvåkingsmetode er gjenopprettet. 

Den driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for raskt å kunne ta i bruk den godkjente planen for overvåkingsmetode. 

2. Dersom det mangler data knyttet til referansedatarapporten og planen for overvåkingsmetode ikke inneholder alternative 

overvåkingsmetoder eller alternative datakilder for å bekrefte data eller for å erstatte manglende data, skal den driftsansvarlige 

benytte en passende beregningsmetode for et konservativt anslag over erstatningsdata for det respektive tidsrommet og den 

manglende parameteren, særlig på grunnlag av god industriell praksis og ny vitenskapelig og teknisk kunnskap, og skal gi en 

behørig begrunnelse for manglende data og bruken av disse metodene i et vedlegg til referansedatarapporten.  
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3. Dersom et midlertidig avvik fra den godkjente planen for overvåkingsmetode forekommer i samsvar med nr. 1, eller 

dersom data som er relevante for rapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) eller artikkel 5 nr. 2, viser seg å mangle, skal den 

driftsansvarlige uten unødig opphold utarbeide en skriftlig framgangsmåte for å unngå denne typen manglende data i framtiden 

og endre planen for overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 9 nr. 3. Den driftsansvarlige skal dessuten vurdere hvorvidt og 

hvordan kontrollvirksomheten nevnt i artikkel 11 nr. 3 må oppdateres, og skal i relevante tilfeller endre slik kontrollvirksomhet 

og de relevante skriftlige framgangsmåtene. 

Artikkel 13 

Bruk av elektroniske maler 

Medlemsstatene kan kreve at de driftsansvarlige og kontrollører bruker elektroniske maler eller bestemte filformater for 

framlegging av referansedatarapporter, planer for overvåkingsmetoder og verifiseringsrapporter som nevnt i artikkel 4 nr. 2, og 

for datarapporter for nyinntredere, planer for overvåkingsmetoder og verifiseringsrapporter som nevnt i artikkel 5 nr. 2. 

KAPITTEL III 

Tildelingsregler 

Artikkel 14 

Nasjonale gjennomføringstiltak 

1. Listen i henhold til artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal framlegges for Kommisjonen ved hjelp av en elektronisk 

mal levert av Kommisjonen, og den skal identifisere alle produsenter av elektrisk kraft, små anlegg som kan utelukkes fra EU 

ETS i henhold til artikkel 27 og 27a i direktiv 2003/87/EF, og anlegg som vil inngå i EU ETS i henhold til artikkel 24 i nevnte 

direktiv. 

2. Listen nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger for hvert eksisterende anlegg som søker om vederlagsfri 

tildeling: 

a) En identifikasjon av anlegget og dets grenser ved hjelp av anleggskoden i Den europeiske unions transaksjonslogg (EUTL). 

b) Opplysninger om virksomhet og om rett til vederlagsfri tildeling. 

c) En identifikasjon av hvert delanlegg i et anlegg. 

d) For hvert delanlegg, det årlige virksomhetsnivået og de årlige utslippene hvert år i den relevante referanseperioden. 

e) For hvert delanlegg, opplysninger om hvorvidt det tilhører en sektor eller delsektor som anses å være utsatt for en betydelig 

risiko for karbonlekkasje som fastsatt i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, herunder PRODCOM-koder 

for de framstilte produktene, dersom det er relevant. 

f) For hvert delanlegg, de dataene som rapporteres i samsvar med vedlegg IV. 

3. Ved mottak av listen nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen vurdere hvert anleggs oppføring på listen og de tilknyttede dataene 

som er inngitt i samsvar med nr. 2. 

4. Dersom Kommisjonen ikke avviser et anleggs oppføring på denne listen, skal dataene brukes ved beregning av de 

reviderte verdiene for utslippsstandarder som nevnt i artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. 

5. Medlemsstatene skal fastsette og meddele det foreløpige årlige antallet vederlagsfrie kvoter per anlegg ved hjelp av de 

reviderte verdiene for utslippsstandarder for den relevante tildelingsperioden, som fastsatt i samsvar med artikkel 16 nr. 2–7 og 

artikkel 19–22. 

6. Når det foreløpige antallet årlige vederlagsfrie kvoter for den relevante tildelingsperioden er meddelt, skal Kommisjonen 

bestemme eventuelle faktorer som er fastsatt i henhold til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, ved å sammenligne summen 

av det foreløpige årlige antallet vederlagsfrie kvoter til anlegg for hvert år i den relevante tildelingsperioden ved hjelp av de 

faktorene som er fastsatt i vedlegg V til denne forordningen, med det årlige antallet kvoter som beregnes i samsvar med artikkel 

10a nr. 5 og nr. 5a i direktiv 2003/87/EF for anlegg, idet det tas hensyn til den relevante andelen av den årlige samlede mengden 

for EU som helhet, som fastsatt i henhold til artikkel 10 nr. 1 og artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. Beslutningen skal ta 

hensyn til oppføringer i henhold til artikkel 24 og unntak i henhold til artikkel 27 og 27a i direktiv 2003/87/EF, etter hva som er 

relevant.  
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7. Etter at den faktoren som er fastsatt i henhold til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, er bestemt, skal medlemsstatene 

fastsette og framlegge for Kommisjonen det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert år i den 

relevante tildelingsperioden, i samsvar med artikkel 16 nr. 8. 

8. På anmodning skal hver medlemsstat gjøre de rapportene som er mottatt på grunnlag av artikkel 4 nr. 2, tilgjengelige for 

Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Historisk virksomhetsnivå for eksisterende anlegg 

1. Medlemsstatene skal vurdere referansedatarapportene og verifiseringsrapportene som er framlagt i samsvar med artikkel 4 

nr. 2, for å sikre samsvar med kravene i denne forordningen. Dersom det er relevant, skal vedkommende myndighet anmode de 

driftsansvarlige om å korrigere eventuelle avvik eller feil som påvirker fastsettelsen av de historiske virksomhetsnivåene. 

Vedkommende myndighet kan anmode driftsansvarlige om å framlegge flere opplysninger i tillegg til opplysningene og 

dokumentene som kreves i henhold til artikkel 4 nr. 2. 

2. På grunnlag av de vurderte referansedatarapportene og verifiseringsrapportene skal medlemsstatene fastsette historiske 

virksomhetsnivåer for hvert delanlegg og anlegg for den relevante referanseperioden. Medlemsstatene kan beslutte å fastsette 

historiske virksomhetsnivåer bare dersom data i tilknytning til et anlegg er verifisert som tilfredsstillende, eller dersom de er 

overbevist om at manglende data som ligger til grunn for miljøkontrollørens vurdering, skyldes ekstraordinære og uforutsette 

omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle behørige hensyn hadde vært tatt. 

3. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået skal for hvert produkt som det er bestemt en utslippsstandard for som 

nevnt i vedlegg I, vise til det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige historiske produksjonen av dette produktet i det berørte 

anlegget i løpet av referanseperioden. 

4. Det varmerelaterte historiske virksomhetsnivået er det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige historiske importen av 

målbar varme fra et anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjonen av netto målbar varme i referanseperioden, som er 

forbrukt innenfor anleggets grenser ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn den som 

brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller til kjøling, med unntak av forbruket ved produksjon av elektrisk 

kraft, eller som er eksportert til et anlegg eller en annen enhet som ikke omfattes av EU ETS, med unntak av eksport med sikte 

på produksjon av elektrisk kraft, uttrykt i terajoule per år. 

Det fjernvarmerelaterte historiske virksomhetsnivået er det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige historiske importen fra et 

anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjon av målbar varme i referanseperioden, som eksporteres for fjernvarme, 

uttrykt i terajoule per år. 

5. Det brenselrelaterte historiske virksomhetsnivået er det aritmetiske gjennomsnittet av det årlige historiske forbruket av 

brensel brukt til produksjon av ikke-målbar varme som forbrukes ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen 

mekanisk energi enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller kjøling, med unntak av forbruket ved 

produksjon av elektrisk kraft, herunder sikkerhetsfakling, i referanseperioden, uttrykt i terajoule per år. 

6. For prosessutslipp som oppsto i forbindelse med framstilling av produkter i det aktuelle anlegget i referanseperioden, er 

det prosessrelaterte historiske virksomhetsnivået lik det aritmetiske gjennomsnittet av de årlige historiske prosessutslippene, 

uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter. 

7. I forbindelse med fastsettelse av de aritmetiske gjennomsnittsverdiene nevnt i nr. 3–6 skal bare kalenderår da anlegget har 

vært i drift i minst én dag, tas i betraktning. 

Dersom et delanlegg har vært i drift i mindre enn to kalenderår i den relevante referanseperioden, er de historiske 

virksomhetsnivåene virksomhetsnivået for det første kalenderåret for drift etter start av normal drift ved dette delanlegget. 

Dersom et delanlegg ikke har vært i drift i et kalenderår etter start av normal drift i referanseperioden, skal det historiske 

virksomhetsnivået bestemmes når virksomhetsnivårapporten framlegges etter det første kalenderåret med drift. 

8. Som unntak fra nr. 3 skal medlemsstatene bestemme det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for produkter som 

utslippsstandarden for produkt nevnt i vedlegg III gjelder for, på grunnlag av det aritmetiske gjennomsnittet av den årlige 

historiske produksjonen i samsvar med formlene angitt i nevnte vedlegg.  
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Artikkel 16 

Tildeling på anleggsnivå for eksisterende anlegg 

1. Dersom den driftsansvarlige for et eksisterende anlegg har inngitt en gyldig søknad om vederlagsfri tildeling i samsvar 

med artikkel 4, skal den berørte medlemsstaten på grunnlag av data som er samlet inn i samsvar med artikkel 14, for hvert år 

beregne antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt fra og med 2021 til det aktuelle anlegget. 

2. I forbindelse med beregningen nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene først fastsette det foreløpige årlige antall utslippskvoter 

som skal tildeles vederlagsfritt, for hvert delanlegg separat på følgende måte: 

a) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien av utslippsstandarden for produkt for den relevante tildelingsperioden som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det relevante produktrelaterte historiske 

virksomhetsnivået. 

b) For hvert delanlegg med utslippsstandard for varme skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien av utslippsstandarden for varme for målbar varme, for den relevante 

tildelingsperioden som er vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det varmerelaterte 

historiske virksomhetsnivået for forbruk eller eksport til anlegg eller andre enheter som ikke omfattes av ETS, av målbar 

varme, med unntak av fjernvarme. 

c) For hvert fjernvarmedelanlegg skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt år, 

tilsvare verdien av utslippsstandarden for varme for målbar varme, for den relevante tildelingsperioden som er vedtatt i 

samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det fjernvarmerelaterte historiske virksomhetsnivået. 

d) For hvert delanlegg med utslippsstandard for brensel skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare verdien av denne utslippsstandarden for brensel for den relevante femårsperioden som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, multiplisert med det relevante produktrelaterte historiske 

virksomhetsnivået for forbrukt brensel. 

e) For hvert delanlegg med prosessutslipp skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt 

år, tilsvare det prosessrelaterte historiske virksomhetsnivået multiplisert med 0,97. 

Dersom et delanlegg har vært i drift i mindre enn ett kalenderår etter start av normal drift i referanseperioden, skal den 

foreløpige tildelingen for den relevante tildelingsperioden bestemmes etter at det historiske virksomhetsnivået er rapportert. 

3. I forbindelse med artikkel 10b nr. 4 i direktiv 2003/87/EF får faktorene fastsatt i vedlegg VI i denne forordningen 

anvendelse på det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, fastsatt for hvert delanlegg for det aktuelle 

året i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, dersom prosessene i disse delanleggene tjener sektorer eller delsektorer som anses 

ikke å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

Som unntak fra første ledd skal den faktoren som anvendes på fjernvarmedelanlegg, være 0,3. 

4. Dersom prosessene i de delanleggene som er nevnt i nr. 2, tjener sektorer eller delsektorer som anses å være utsatt for en 

betydelig risiko for karbonlekkasje i samsvar med artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, skal den faktoren som brukes,  

være 1. 

5. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til delanlegg som mottok målbar varme fra 

delanlegg som framstiller produkter omfattet av utslippsstandardene for salpetersyre, skal reduseres med det årlige historiske 

forbruket av slik varme i den relevante referanseperioden, multiplisert med verdien av utslippsstandarden for varme for denne 

målbare varmen, for den relevante tildelingsperioden, vedtatt i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. 

Fra 2026 skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til delanlegg med utslippsstandard for 

produkt for den relevante tildelingsperioden, reduseres med de årlige historiske utslippene knyttet til fakling av røykgass, med 

unntak av sikkerhetsfakling, og som ikke brukes til produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk kraft. 

6. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert anlegg, skal være summen av alle 

delanleggs foreløpige årlige antall utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, beregnet i samsvar med nr. 2–5.  
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Dersom et anlegg omfatter delanlegg som produserer papirmasse (kortfibret kraftpapirmasse, langfibret kraftpapirmasse, 

termomekanisk papirmasse og mekanisk papirmasse, sulfittpapirmasse eller annen papirmasse som ikke omfattes av noen 

utslippsstandard for produkt) og eksporterer målbar varme til andre teknisk tilknyttede delanlegg, skal det foreløpige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, uten at det berører det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt til andre delanlegg ved det aktuelle anlegget, bare ta i betraktning det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt, i den grad papirmasseprodukter som er framstilt ved dette delanlegget, bringes i omsetning og ikke 

bearbeides til papir ved samme eller andre teknisk tilknyttede anlegg. 

7. Ved fastsettelse av det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, skal 

medlemsstatene og de driftsansvarlige sikre at utslippene eller virksomhetsnivåene ikke telles dobbelt, og at tildelingen ikke er 

negativ. Særlig dersom et mellomprodukt som omfattes av en utslippsstandard for produkt i samsvar med definisjonen i de 

respektive systemgrensene angitt i vedlegg I, importeres av et anlegg, skal utslippene ikke telles dobbelt ved fastsettelse av det 

foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til begge berørte anlegg. 

8. Det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert eksisterende anlegg, unntatt anlegg omfattet 

av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal være det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til 

hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen, multiplisert med den faktoren som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 14 nr. 6 i denne forordningen. 

For anlegg som omfattes av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, og som er berettiget til vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter, skal det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, tilsvare det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen, justert årlig med den 

lineære faktoren nevnt i artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, ved å bruke det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt til det berørte anlegget for 2013, som referanse, med unntak av eventuelle år da disse tildelingene justeres på en 

ensartet måte i henhold til artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

Som unntak fra annet ledd skal, for hvert år da den faktoren som er fastsatt i samsvar med artikkel 14 nr. 6, er lavere enn 100 % 

for anlegg som omfattes av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, og som er berettiget til vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter, det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, tilsvare det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen, justert årlig med den 

faktoren som er fastsatt i samsvar med artikkel 14 nr. 6 i denne forordningen. 

9. I forbindelse med beregningene nevnt i nr. 1–8 skal antall kvoter for delanlegg og anlegg uttrykkes som nærmeste heltall. 

Artikkel 17 

Historisk virksomhetsnivå for nyinntredere 

Medlemsstatene skal fastsette historiske virksomhetsnivåer for hver nyinntreder og deres delanlegg som følger: 

a) Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået skal for hvert produkt som det er bestemt en utslippsstandard for produkt 

for, som nevnt i vedlegg I til denne forordningen eller i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF, være virksomhets-

nivået i det første kalenderåret etter start av normal drift for produksjon av dette produktet ved det berørte delanlegget. 

b) Det varmerelaterte historiske virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av 

normal drift for importen av målbar varme fra et anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjonen av netto målbar 

varme som er forbrukt innenfor anleggets grenser ved framstilling av produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi 

enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming eller til kjøling, med unntak av forbruket ved 

produksjon av elektrisk kraft, eller som er eksportert til et anlegg eller en annen enhet som ikke omfattes av EU ETS, med 

unntak av eksport med sikte på produksjon av elektrisk kraft. 

c) Det fjernvarmerelaterte historiske virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av 

normal drift for importen fra et anlegg som omfattes av EU ETS, og/eller produksjon av målbar varme, som eksporteres for 

fjernvarme. 

d) Det brenselrelaterte historiske virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av 

normal drift for forbruket av brensel brukt til produksjon av ikke-målbar varme, som er forbrukt ved framstilling av 

produkter, ved produksjon av annen mekanisk energi enn den som brukes til produksjon av elektrisk kraft, til oppvarming 

eller til kjøling, med unntak av forbruket ved produksjon av elektrisk kraft, herunder sikkerhetsfakling, ved det berørte 

anlegget.  
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e) Det prosessutslippsrelaterte virksomhetsnivået skal være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av normal 

drift for produksjon av prosessutslipp ved prosessenheten. 

f) Som unntak fra bokstav a) skal det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for produkter som utslippsstandarden for 

produkt nevnt i vedlegg III gjelder for, være virksomhetsnivået i det første kalenderåret etter starten av normal drift for 

produksjonen av dette produktet ved det berørte delanlegget, fastsatt etter formlene angitt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 18 

Tildeling til nyinntredere 

1. Ved tildeling av vederlagsfrie utslippskvoter til nyinntredere skal medlemsstatene beregne det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt fra starten av normal drift ved anlegget, for hvert delanlegg separat på følgende måte: 

a) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, delanlegg med utslippsstandard for varme og delanlegg med 

utslippsstandard for brensel skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt år, tilsvare 

verdien av denne utslippsstandarden for den relevante perioden multiplisert med det relevante historiske virksomhetsnivået. 

b) For hvert delanlegg med prosessutslipp skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for et gitt 

år, tilsvare det prosessrelaterte historiske virksomhetsnivået multiplisert med 0,97. 

Artikkel 16 nr. 3, 4, 5 og 7 får tilsvarende anvendelse på beregningen av det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt til nyinntredere. 

2. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for kalenderåret for start av normal drift, skal 

tilsvare den relevante verdien av utslippsstandarder for hvert delanlegg multiplisert med virksomhetsnivået for dette året. 

3. Det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert anlegg, skal være summen av alle 

delanleggs foreløpige årlige antall utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, beregnet i samsvar med nr. 1 og 2. Artikkel 16  

nr. 6 annet punktum får anvendelse. 

4. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om det foreløpige årlige antallet utslippskvoter per anlegg som 

tildeles vederlagsfritt til nyinntredere. 

Utslippskvoter fra reserven for nyinntredere opprettet i henhold til artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF skal tildeles av 

Kommisjonen etter «først til mølla»-prinsippet, fra mottak av denne underretningen. 

Kommisjonen kan avvise det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til et bestemt anlegg. 

5. Det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, skal tilsvare det foreløpige årlige antallet 

utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for hvert anlegg, fastsatt i samsvar med nr. 1–4 i denne artikkelen, justert årlig med 

den lineære faktoren nevnt i artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, ved å bruke det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt for det berørte anlegget, som referanse. 

6. I forbindelse med beregningene nevnt i nr. 1–5 skal antall kvoter for delanlegg og anlegg uttrykkes som nærmeste heltall. 

Artikkel 19 

Tildeling for dampkrakking 

Som unntak fra artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og artikkel 18 nr. 1 bokstav a) skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt til et delanlegg med utslippsstandard for produkt knyttet til produksjon av høyverdige kjemikalier 

(heretter kalt «HVK»), tilsvare verdien av utslippsstandarden for produkt for dampkrakking for den relevante tildelingsperioden 

multiplisert med det historiske virksomhetsnivået fastsatt i samsvar med vedlegg III og multiplisert med kvotienten av de 

samlede direkte utslippene, herunder utslipp fra netto importert varme i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det 

første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med 

artikkel 22 nr. 2 og uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter, og summen av disse samlede direkte utslippene og de relevante 

indirekte utslippene i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i 
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artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med artikkel 22 nr. 3. Til resultatet av denne beregningen 

tilføyes 1,78 tonn karbondioksid per tonn hydrogen ganger den gjennomsnittlige historiske produksjonen av hydrogen fra 

supplerende råstoffer uttrykt i tonn hydrogen, 0,24 tonn karbondioksid per tonn etylen ganger den gjennomsnittlige historiske 

produksjonen av etylen fra supplerende råstoffer uttrykt i tonn etylen, og 0,16 tonn karbondioksid per tonn HVK ganger 

gjennomsnittet av den historiske produksjonen av andre høyverdige kjemikalier enn hydrogen og etylen fra supplerende 

råstoffer uttrykt i tonn HVK. 

Artikkel 20 

Tildeling for vinylkloridmonomer 

Som unntak fra artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og artikkel 18 nr. 1 bokstav a) skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt til et delanlegg knyttet til produksjonen av vinylkloridmonomer (heretter kalt «VCM»), tilsvare verdien av 

utslippsstandarden for VCM for den relevante tildelingsperioden multiplisert med det historiske virksomhetsnivået for VCM-

produksjon uttrykt i tonn og multiplisert med kvotienten for de direkte utslippene ved produksjon av VCM, herunder utslipp fra 

netto importert varme i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i 

artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med artikkel 22 nr. 2, uttrykt i tonn karbondioksid-

ekvivalenter, og summen av disse direkte utslippene og de hydrogenrelaterte utslippene ved produksjon av VCM i referanse-

perioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva 

som er relevant, uttrykt i tonn karbondioksidekvivalenter beregnet på grunnlag av det historiske varmeforbruket fra hydrogen-

forbrenning uttrykt i terajoule ganger verdien av referanseutslippet for varme for den relevante tildelingsperioden. 

Artikkel 21 

Varmestrømmer mellom anlegg 

Dersom et delanlegg med utslippsstandard for produkt omfatter målbar varme importert fra et anlegg eller en annen enhet som 

ikke omfattes av EU ETS, skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt for det aktuelle 

delanlegget med utslippsstandard for produkt fastsatt i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav a) eller artikkel 18 nr. 1 bokstav 

a), etter hva som er relevant, reduseres med den historiske importen av varme fra et anlegg eller en annen enhet som ikke 

omfattes av EU ETS i det aktuelle året, multiplisert med verdien av utslippsstandarden for varme for målbar varme for den 

relevante tildelingsperioden. 

Artikkel 22 

Utveksling mellom brensel og elektrisk kraft 

1. For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt som tilsvarer en utslippsstandard for produkt som definert i avsnitt 2 

i vedlegg I med hensyn til utveksling mellom brensel og elektrisk kraft, skal det foreløpige årlige antallet utslippskvoter som 

tildeles vederlagsfritt, tilsvare verdien av den relevante utslippsstandarden for produkt for den relevante tildelingsperioden 

multiplisert med det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået og multiplisert med kvotienten av de samlede direkte 

utslippene, herunder utslipp fra netto importert varme i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret 

etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, beregnet i samsvar med nr. 2 og uttrykt i tonn 

karbondioksidekvivalenter, og summen av disse samlede direkte utslippene og de relevante indirekte utslippene i referanse-

perioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva 

som er relevant, beregnet i samsvar med nr. 3. 

2. Ved beregningen av utslipp fra netto importert varme skal mengden målbar varme ved produksjon av det aktuelle 

produktet som er importert fra anlegg som omfattes av EU ETS i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2, eller i det første 

kalenderåret etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, multiplisert med verdien av 

utslippsstandarden for varme for den relevante tildelingsperioden. 

3. Ved beregningen av indirekte utslipp viser de relevante indirekte utslippene til det relevante elektrisitetsforbruket som 

angitt i definisjonen av prosesser og utslipp i vedlegg I i referanseperioden nevnt i artikkel 15 nr. 2 eller i det første kalenderåret 

etter start av normal drift nevnt i artikkel 17 bokstav a), etter hva som er relevant, uttrykt i megawattimer, ved produksjon av 

det aktuelle produktet ganger 0,376 tonn karbondioksid per megawattime og uttrykt i tonn karbondioksid.  
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Artikkel 23 

Endringer i tildelingen til et anlegg 

1. De driftsansvarlige skal underrette den berørte vedkommende myndighet om alle endringer knyttet til driften av et anlegg 

som påvirker anleggets tildeling. Medlemsstatene kan fastsette en frist for denne underretningen og kreve at det brukes 

elektroniske maler eller bestemte filformater. 

2. Etter å ha vurdert de relevante opplysningene skal vedkommende myndighet framlegge for Kommisjonen alle relevante 

opplysninger, herunder det reviderte endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til det berørte anlegget. 

Vedkommende myndighet skal framlegge de relevante opplysningene i henhold til første ledd ved hjelp av et elektronisk 

system som drives av Kommisjonen. 

3. Kommisjonen kan avvise det reviderte endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til det berørte 

anlegget. 

4. Kommisjonen skal vedta en beslutning på grunnlag av den mottatte underretningen, underrette den berørte vedkommende 

myndighet og innføre endringene, dersom det er relevant, i EU-registeret opprettet i henhold til artikkel 19 i direktiv 

2003/87/EF og i EUTL som nevnt i artikkel 20 i nevnte direktiv. 

Artikkel 24 

Avkall på vederlagsfri tildeling av kvoter 

1. En driftsansvarlig som har fått vederlagsfrie tildelinger av kvoter, kan gi avkall på disse for alle eller visse delanlegg på 

ethvert tidspunkt i den relevante tildelingsperioden ved å inngi en søknad til vedkommende myndighet. 

2. Etter å ha vurdert de relevante opplysningene skal vedkommende myndighet framlegge for Kommisjonen det reviderte 

endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt til det berørte anlegget, som angitt i artikkel 23 nr. 2. 

Den reviderte tildelingen får anvendelse på de kalenderårene som følger etter det året da søknaden nevnt i nr. 1 inngis. 

3. Kommisjonen skal vedta en beslutning om avkallet, og skal følge framgangsmåten nevnt i artikkel 23 nr. 4. 

4. Den driftsansvarlige har ikke rett til å trekke tilbake sin søknad nevnt i nr. 1 i samme tildelingsperiode. 

Artikkel 25 

Fusjoner og delinger 

1. Driftsansvarlige for nye anlegg som er et resultat av en fusjon eller deling, skal framlegge følgende dokumentasjon for 

vedkommende myndighet, etter relevans: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger til de driftsansvarlige for de tidligere atskilte eller enkeltvise anleggene. 

b) Navn, adresse og kontaktopplysninger til de driftsansvarlige for det nyopprettede anlegget. 

c) En detaljert beskrivelse av grensene for de berørte delene av anlegget, dersom det er relevant. 

d) Tillatelsesidentifikatoren og identifikasjonskoden for det/de nyopprettede anlegget/anleggene i EU-registeret. 

2. Anlegg som er et resultat av fusjoner eller delinger, skal framlegge rapportene nevnt i artikkel 4 nr. 2 for vedkommende 

myndighet. Dersom anleggene var nyinntredere før fusjonen eller delingen, skal de driftsansvarlige rapportere dataene fra 

starten av normal drift til vedkommende myndighet. 

3. Fusjoner eller delinger av anlegg, herunder delinger innenfor samme konsern, skal vurderes av vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndighet skal underrette Kommisjonen om endringen av driftsansvarlige. 
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På grunnlag av de dataene som mottas i henhold til nr. 2, skal vedkommende myndighet fastsette de historiske virksomhets-

nivåene i referanseperioden for hvert delanlegg i hvert nyopprettet anlegg etter fusjonen eller delingen. Dersom et delanlegg 

deles i to eller flere delanlegg, skal det historiske virksomhetsnivået og tildelingen til delanleggene etter delingen bygge på de 

historiske virksomhetsnivåene i referanseperioden for de respektive tekniske enhetene i anlegget før delingen. 

4. På grunnlag av de historiske virksomhetsnivåene etter fusjoner eller delinger skal vederlagsfri tildeling av kvoter til 

anlegg etter fusjoner eller delinger tilsvare til den endelige mengden av vederlagsfrie tildelinger før fusjoner eller delinger. 

5. Kommisjonen skal gjennomgå hver tildeling av kvoter til anlegg etter fusjoner eller delinger, og skal oversende 

resultatene av denne vurderingen til vedkommende myndighet. 

Artikkel 26 

Opphør av driften ved et anlegg 

1. Driften ved et anlegg anses å ha opphørt dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den relevante utslippstillatelsen for klimagasser er blitt trukket tilbake, herunder dersom anlegget ikke lenger oppfyller 

terskelverdiene for virksomheter oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

b) Anlegget er ikke lenger i drift, og det er teknisk umulig å gjenoppta driften. 

2. Dersom driften ved et anlegg har opphørt, skal den berørte medlemsstaten ikke utstede utslippstillatelser til det fra og med 

året etter at driften opphørte. 

3. Medlemsstatene kan midlertidig stanse utstedelsen av utslippskvoter til anlegg som har innstilt driften, så lenge det ikke er 

godtgjort at anleggene vil gjenoppta driften. 

KAPITTEL IV 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 27 

Oppheving av beslutning 2011/278/EU 

Beslutning 2011/278/EU oppheves med virkning fra 1. januar 2021. Den får imidlertid fortsatt anvendelse på tildelinger som 

gjelder perioden før 1. januar 2021. 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Utslippsstandarder 

1. Definisjonen av utslippsstandarder for produkt og systemgrenser uten at det er tatt hensyn til utveksling mellom brensel og 

elektrisk kraft 

Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Koks Koksovnkoks (framstilt ved karbonisering av 

forkoksingskull ved høy temperatur) eller 

gassverkskoks (biprodukt fra gassverk) 

uttrykt i tonn tørr koks, fastsatt ved 

koksovnens eller gassverkets uttakssted. 

Koks av brunkull omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden. Forkoksing i raffinerier 

omfattes ikke, men omfattes av CWT-

metoden for raffinerier. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetens koksovner, 

H2S/NH3-forbrenning, forvarming av kull 

(defreezing), koksgassekstraktor, avsvovlings-

enhet, destillasjonsenhet, dampgenerator, 

trykkregulering i batterier, biologisk 

vannbehandling, forskjellig oppvarming av 

biprodukter og hydrogenseparator, omfattes. 

Rensing av koksovngass omfattes. 

0,286 

Sintret malm Agglomerert jernholdig produkt som 

inneholder småpartikler av jernmalm, 

flussmidler og jernholdige resirkulerings-

materialer, og som har slike kjemiske og 

fysiske egenskaper, blant annet alkalinitet, 

mekanisk motstandsevne og permeabilitet at 

det tilfører jern og nødvendige fluss-

materialer til jernmalmreduksjonsprosesser. 

Uttrykt i tonn sintret malm som forlater 

sintringsanlegget. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene sintret spenntau, 

antenning, bearbeiding av utgangsmateriale, 

varmsikting, sinterkjøling, kaldsikting og 

dampgenerering, omfattes. 

0,171 

Flytende råjern Flytende jern mettet med karbon for videre 

bearbeiding, ansett som et produkt fra 

masovner, og uttrykt i tonn flytende jern ved 

masovnens uttakssted. Lignende produkter 

som f.eks. ferrolegeringer omfattes ikke av 

denne utslippsstandarden for produkt. Rester 

og biprodukter skal ikke anses som en del av 

produktet. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene masovn, bearbei-

dingsenheter for flytende råjern, masovns-

blåsere, varmeapparater til masovner, 

konvertere, sekundær metallurgi, vakuum-

avgassing, støpeanlegg (herunder over-

skjæring), slaggbehandling, lasttilberedning, 

behandling av masovngass, støvavskilling, 

forvarming av skrap, tørking av pulverisert 

kull før injisering (PCI), forvarming av 

beholdere, førvarming av støpeblokker, 

framstilling av trykkluft, behandling av støv 

(brikettering), behandling av slam 

(brikettering), dampinjeksjon i masovn, 

dampgenerator, kjøling av konvertergass med 

mer, omfattes. 

1,328 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Anode som er 

varmebehandlet på 

forhånd 

Anoder til elektrolyse av aluminium som 

består av petroleumskoks, bek og normalt 

resirkulerte anoder, og som formes slik at de 

er spesialtilpasset til et bestemt smelteverk og 

varmebehandles i Prebake-ovner til en 

temperatur på ca. 1 150 °C. Söderberg-

anoder omfattes ikke av denne utslipps-

standarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av anoder som er 

varmebehandlet på forhånd, omfattes. 

0,324 

Aluminium Ubearbeidet ulegert flytende aluminium fra 

elektrolyse. Uttrykt i tonn målt mellom 

elektrolysetrinnet og varmholdingsovnen i 

støpehallen, før legeringer og sekundæralu-

minium tilsettes. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnet elektrolyse, 

omfattes. Utslipp fra varmholdingsovner og 

støping, og utslipp knyttet til anode-

produksjoner er unntatt. 

1,514 

Grå sementklinker Grå sementklinker som produsert klinker-

mengde i alt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av grå sementklinker, 

omfattes. 

0,766 

Hvit sementklinker Hvit sementklinker til bruk som viktigste 

bindemiddel ved framstilling av materialer 

som fugemidler, flislim, isolasjonsmaterialer, 

forankringsmørtel, industrigulvmørtel,  

ferdigblandet puss, reparasjonsmørtel og 

vanntette overflatelag med største gjennom-

snittlig innhold av Fe2O3 på 0,4 masseprosent, 

Cr2O3 på 0,003 masseprosent og Mn2O3 på 

0,03 masseprosent. Uttrykt i tonn hvite 

sementklinker (som 100 % klinker). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av hvit sementklinker, 

omfattes. 

0,987 

Kalk Ulesket kalk: kalsiumoksid (CaO) produsert 

ved avkarbonisering av kalkstein (CaCO3). 

Uttrykt i tonn «standard, ren» definert som 

kalk med et innhold av fritt CaO på 94,5 %. 

Kalk som produseres og forbrukes ved 

samme anlegg for rensingsprosesser, 

omfattes ikke av denne utslippsstandarden 

for produkt. Den interne kalkproduksjonen i 

papirmassesektoren omfattes allerede av de 

respektive utslippsstandardene for 

papirmasse og er derfor ikke berettiget til 

ytterligere tildeling på grunnlag av 

utslippsstandarden for kalk. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av kalk, omfattes. 

0,954 

Dolomittkalk Dolomittkalk eller kalsinert dolomitt som en 

blanding av kalsium- og magnesiumoksider 

produsert ved avkarbonisering av dolomitt 

(CaCO3 · MgCO3) med et restinnhold av CO2 

på over 0,25 %, et innhold av fritt MgO på 

mellom 25 % og 40 % og en bulktetthet i det 

kommersielle produktet på under 3,05 g/cm3. 

Dolomittkalk skal uttrykkes som «standard, 

ren dolomittkalk»-kvalitet med et fritt 

innhold av CaO på 57,4 % og fritt innhold av 

MgO på 38,0 %. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av dolomittkalk, 

omfattes, særlig klargjøring av brensel, 

røsting/sintring og behandling av røykgass. 

1,072 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Sintret 

dolomittkalk 

Blanding av kalsium- og magnesiumoksider 

brukt utelukkende til produksjon av ildfast 

stein og andre ildfaste produkter som har en 

minste bulktetthet på 3,05 g/cm3. Uttrykt i 

tonn salgbar sintret dolomittkalk. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av sintret dolomittkalk, 

omfattes. 

1,449 

Floatglass Floatglass/mattglass/speilglass (som tonn 

glass tatt ut fra kjølekanalen). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene smelting, 

raffinering, arbeidskammer, bad og 

kjølekanal, omfattes. Verksteder for slutt-

bearbeiding som kan skilles fysisk fra den 

forutgående prosessen, f.eks. offline-belegg, 

laminering og herding, omfattes ikke. 

0,453 

Flasker og glass av 

fargeløst glass 

Flasker av fargeløst glass med en nominell 

kapasitet på < 2,5 liter, produsert i en ovn der 

det ikke med hensikt tilsettes farge, til 

drikker og næringsmidler (unntatt flasker 

med overtrekk av lær eller kunstlær, 

tåteflasker) unntatt ekstrahvite flintglass-

produkter med et jernoksidinnhold på mindre 

enn 0,03 % uttrykt som Fe2O3 og farge-

koordinater innenfor intervallene L fra 100 til 

87, a fra 0 til –5 og b fra 0 til 3 (ved hjelp av 

CIELAB som Commission Internationale 

d’éclairage går inn for), uttrykt i tonn 

emballert produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene material-

håndtering, smelting, formgivning, 

etterfølgende bearbeiding, emballering og 

tilhørende prosesser, omfattes. 

0,382 

Flasker og glass av 

farget glass 

Flasker av farget glass med en nominell 

kapasitet på < 2,5 liter, til drikker og 

næringsmidler (unntatt flasker med overtrekk 

av lær eller kunstlær, tåteflasker), som ikke 

oppfyller definisjonen av utslippsstandarden 

for produkt når det gjelder flasker og glass av 

fargeløst glass, uttrykt i tonn emballert 

produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene material-

håndtering, smelting, formgivning, etter-

følgende bearbeiding, emballering og 

tilhørende prosesser, omfattes. 

0,306 

Produkter av 

endeløse 

glassfibrer 

Smeltet glass til framstilling av endeløse 

glassfibrer, det vil si avkuttede fibrer, 

forgarn, garn, stapelfiber og matter, uttrykt i 

tonn smeltet glass som tas ut av forherden, 

beregnet ut fra den mengden råstoff som 

mates inn i ovnen etter fradrag av flyktige 

gassutslipp. 

Mineralullprodukter til varme-, lyd- og 

brannisolasjon omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene smelting av 

glass i ovner og raffinering av glass i 

forherden, omfattes, særlig direkte CO2-

utslipp knyttet til disse prosessutslippene av 

CO2 som følge av avkarbonisering av 

glassmineralråstoff under smelteprosessen. 

Etterfølgende prosesser for å omdanne 

fibrene til salgbare produkter omfattes ikke 

av denne utslippsstandarden for produkt. 

Tilleggsprosesser som materialhåndtering 

anses som allmennyttige og ligger utenfor 

systemgrensene. 

0,406 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Fasadestein Fasadestein med en tetthet på > 1 000 kg/m3 

som brukes til murverk basert på EN 771-1, 

unntatt belegningsstein, klinker og blådempet 

fasadestein. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene bearbeiding 

av råstoff, blanding av komponenter, 

formgivning, tørking, brenning og slutt-

behandling av produkt og rengjøring av 

røykgass, omfattes. 

0,139 

Belegningsstein Teglstein i alle farger, som brukes til 

belegning i samsvar med EN 1344. Uttrykt i 

tonn belegningsstein som netto salgbart 

produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene bearbeiding 

av råstoff, blanding av komponenter, 

formgivning, tørking, brenning og slutt-

behandling av produkt og rengjøring av 

røykgass, omfattes. 

0,192 

Takstein Takstein av tegl som definert i EN 

1304:2005, unntatt blådempet takstein og 

tilbehør. Uttrykt i tonn salgbare takstein. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonsprosessene bearbeiding 

av råstoff, blanding av komponenter, form-

givning, tørking, brenning og sluttbehandling 

av produkt og rengjøring av røykgass, 

omfattes. 

0,144 

Spraytørket pulver Spraytørket pulver til produksjon av 

tørrpressede vegg- og gulvfliser. Uttrykt i 

tonn produsert pulver. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av spraytørket pulver, 

omfattes. 

0,076 

Gips Gipsprodukter som består av kalsinert 

gipsstein eller kalsiumsulfat (herunder til 

bruk ved bygging, til bestrykning av vevde 

stoffer eller papir, til bruk i tannpleie, til bruk 

i markforbedring), uttrykt i tonn kalsium-

sulfathemihydrat (salgbar produksjon). 

Alfagips, gips som bearbeides videre til 

gipsplater, og produksjon av mellom-

produktet tørket sekundær gipsstein omfattes 

ikke av denne utslippsstandarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene maling, 

tørking og kalsinering, omfattes. 

0,048 

Tørket sekundær 

gipsstein 

Tørket sekundær gipsstein (syntetisk 

gipsstein produsert som resirkulert biprodukt 

fra kraftindustrien eller resirkulert materiale 

fra avfall fra bygge- og rivingsarbeid) uttrykt 

i tonn produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til tørking av sekundær gipsstein, 

omfattes. 

0,017 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Kortfibret 

kraftpapirmasse 

Kortfibret kraftpapirmasse er tremasse som 

framstilles ved en kjemisk sulfatprosess med 

koking av lut, som karakteriseres ved en 

fiberlengde på 1–1,5 mm, og som hoved-

sakelig brukes til produkter som krever en 

bestemt glatthet og fylde, som mykt papir og 

trykkpapir, uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. 

Alle prosesser som inngår i produksjon av 

papirmasse (særlig papirfabrikk, cellulose-

koker, tørkeseksjon og kalkovn og tilhørende 

energiomdanningsenheter (kjele/kraftvarme-

produksjon), omfattes. Annen virksomhet på 

anlegget som ikke inngår i denne prosessen, 

for eksempel saging, treforedling, produksjon 

av kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,12 

Langfibret 

kraftpapirmasse 

Langfibret kraftpapirmasse er tremasse som 

framstilles ved en kjemisk sulfatprosess med 

koking av lut, som karakteriseres ved en 

fiberlengde på 3–3,5 mm, herunder bleket og 

ubleket masse, uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. 

Alle prosesser som inngår i produksjon av 

papirmasse (særlig papirfabrikk, cellulose-

koker, tørkeseksjon og kalkovn og tilhørende 

energiomdanningsenheter (kjele/kraftvarme-

produksjon), omfattes. Annen virksomhet på 

anlegget som ikke inngår i denne prosessen, 

for eksempel saging, treforedling, produksjon 

av kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,06 

Sulfittpapirmasse, 

termomekanisk 

papirmasse og 

mekanisk 

papirmasse 

Sulfittpapirmasse produsert ved en bestemt 

masseprosess, for eksempel papirmasse 

produsert ved koking av treflis i et trykkar i 

en bisulfittløsning, uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. Sulfittpapirmasse kan være 

bleket eller ubleket. 

Mekanisk papirmasse i forskjellige kvaliteter: 

TMP (termomekanisk papirmasse) og 

slipmasse uttrykt som netto salgbar 

produksjon i tonn lufttørket masse, målt ved 

slutten av produksjonsprosessen. Med tonn 

lufttørket masse menes 90 % tørrstoffinnhold 

for papirmasse. Mekanisk papirmasse kan 

være bleket eller ubleket. 

Alle prosesser som inngår i produksjon av 

papirmasse (særlig papirfabrikk, cellulose-

koker, tørkeseksjon og kalkovn og tilhørende 

energiomdanningsenheter (kjele/kraftvarme-

produksjon), omfattes. Annen virksomhet på 

anlegget som ikke inngår i denne prosessen, 

for eksempel saging, treforedling, produksjon 

av kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,02 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

 Denne undergruppen omfatter ikke de mindre 

undergruppene halvkjemisk papirmasse, 

CTMP – kjemisk/termomekanisk papirmasse 

og silkemasse. 

  

Gjenvunnet 

papirmasse 

Masse av fibrer fra gjenvunnet papir eller 

kartong (avfall og skrap) eller fra annet 

fiberholdig cellulosemateriale uttrykt som 

salgbar produksjon i tonn lufttørket masse 

målt ved slutten av produksjonsprosessen. 

Med tonn lufttørket masse menes 90 % 

tørrstoffinnhold for papirmasse. 

Ved papirmasseproduksjon er produksjonen 

definert som den samlede papirmassen som 

er produsert, herunder både for intern 

levering til en papirfabrikk og kommersiell 

papirmasse. 

Alle prosesser som inngår i produksjonen av 

papirmasse fra gjenvunnet papir og 

tilhørende energiomdanningsenheter (kjele/ 

kraftvarmeproduksjon), omfattes. Annen 

virksomhet på anlegget som ikke inngår i 

denne prosessen, for eksempel saging, 

treforedling, produksjon av kjemikalier for 

salg, avfallsbehandling (behandling av avfall 

på i stedet for utenfor anlegget (tørking, 

pelletering, forbrenning, deponering)), 

produksjon av PCC (utfelt kalsiumkarbonat), 

behandling av illeluktende gasser og 

fjernvarme, omfattes ikke. 

0,039 

Avispapir Særlig papirkvalitet (i ruller eller som ark) 

uttrykt som netto salgbar produksjon i tonn 

lufttørket masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,298 

Ubestrøket fint 

papir 

Ubestrøket fint papir, som omfatter både 

ubestrøket mekanisk og ubestrøket trefritt 

papir, uttrykt som netto salgbar produksjon i 

tonn lufttørket masse, definert som papir med 

6 % vanninnhold. 

1. Ubestrøket trefritt papir omfatter papir 

som er egnet til trykking eller andre 

grafiske formål, framstilt av forskjellige 

typer hovedsakelig nye fibrer, med 

varierende innhold av mineralske 

fyllstoffer og etterbehandlet ved en rekke 

forskjellige prosesser. 

2. Ubestrøket mekanisk papir omfatter de 

særlige papirkvalitetene som framstilles 

av mekanisk papirmasse, og som brukes 

som emballasje eller til grafiske formål 

eller magasiner. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,318 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Bestrøket fint 

papir 

Bestrøket fint papir, som omfatter både 

bestrøket mekanisk og bestrøket trefritt papir, 

uttrykt som netto salgbar produksjon i tonn 

lufttørket masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,318 

Mykt papir Mykt papir omfatter mange typer mykt papir 

og rengjøringspapir til bruk i husholdninger, 

handel eller industri, for eksempel 

toalettpapir og ansiktsservietter, kjøkken-

ruller, papirhåndklær og rengjøringsruller, 

produksjon av bleier, sanitærbind osv. 

Varmluftstørket masse (TAD – Through Air 

Dried) inngår ikke i denne gruppen. Uttrykt 

som netto salgbar produksjon i tonn på 

maskinrull i tonn lufttørket masse, definert 

som papir med 6 % vanninnhold. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

Omdanning fra maskinrullvekt til ferdig 

produkt inngår ikke i denne utslipps-

standarden for produkt. 

0,334 

Dekkartong og 

bølgeprofiler 

Dekkartong og bølgeprofiler uttrykt som 

netto salgbar produksjon i tonn lufttørket 

masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold. 

1. Dekkartong omfatter typer av papp som 

oppfyller bestemte krav vedtatt av 

emballasjeindustrien for å kunne brukes 

som ytre sjikt for bølgepapp som brukes 

til framstilling av transportkasser. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,248 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

 2. Bølgeprofiler betegner den midterste 

delen av transportkasser av bølgepapp, 

som er kledt med dekkartong («testliner»/ 

«kraftliner») på begge sider. Bølge-

profiler omfatter hovedsakelig papir av 

resirkulert fiber, men denne gruppen 

omfatter også papp som er laget av 

kjemisk og halvkjemisk papirmasse. 

Kraftliner omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden for produkt. 

  

Ubestrøket kartong Forskjellige ubestrøkne produkter (uttrykt 

som netto salgbar produksjon i tonn lufttørket 

masse, definert som papir med 6 % 

vanninnhold) med ett eller flere sjikt. 

Ubestrøket kartong brukes hovedsakelig som 

emballasje der de viktigste egenskapene er 

styrke og stivhet, og der de kommersielle 

aspektene som formidling av opplysninger er 

av underordnet betydning. Kartong lages av 

nye og/eller gjenvunne fibrer, og har gode 

egenskaper med hensyn til falsing, stivhet og 

drenering. Kartong brukes hovedsakelig som 

emballasje til forbrukerprodukter som fryste 

næringsmidler, kosmetikk og væske-

beholdere; går også under betegnelser som 

homogen papp, falsekartong, bretteeske-

kartong, maskinkartong mm. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,237 

Bestrøket kartong Denne utslippsstandarden omfatter en lang 

rekke bestrøkne produkter (uttrykt som netto 

salgbar produksjon i tonn lufttørket masse, 

definert som papir med 6 % vanninnhold) 

med ett eller flere sjikt. Bestrøket kartong 

brukes hovedsakelig til kommersielle formål, 

der det er behov for å formidle kommersielle 

opplysninger som er trykt på emballasjen, fra 

butikkhyllen innen varegruppene nærings-

midler, legemidler, kosmetikk mm. Kartong 

lages av nye og/eller gjenvunne fibrer, og har 

gode egenskaper med hensyn til falsing, 

stivhet og drenering. Kartong brukes 

hovedsakelig som emballasje til forbruker-

produkter som fryste næringsmidler, 

kosmetikk og væskebeholdere; går også 

under betegnelser som homogen papp, 

falsekartong, bretteeskekartong, maskin-

kartong mm. 

Alle prosesser som inngår i papir-

produksjonen (særlig papir- eller kartong-

maskin og tilhørende energiomdannings-

enheter (kjele/kraftvarmeproduksjon) og 

direkte bruk av prosessbrensel), omfattes. 

Annen virksomhet på anlegget som ikke 

inngår i denne prosessen, for eksempel 

saging, treforedling, produksjon av 

kjemikalier for salg, avfallsbehandling 

(behandling av avfall på i stedet for utenfor 

anlegget (tørking, pelletering, forbrenning, 

deponering)), produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), behandling av illeluktende 

gasser og fjernvarme, omfattes ikke. 

0,273 

Salpetersyre Salpetersyre (HNO3), skal registreres som 

tonn HNO3 (100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til framstilling av produktet det er 

bestemt en utslippsstandard for, samt N2O-

destruering, omfattes, bortsett fra produksjon 

av ammoniakk. 

0,302 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Adipinsyre Adipinsyre skal registreres som tonn tørr, 

renset adipinsyre som er lagret i siloer eller 

pakket i (store) sekker. Salter og estere av 

adipinsyre omfattes ikke av denne utslipps-

standarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til framstilling av produktet det er 

bestemt en utslippsstandard for, samt N2O-

destruering, omfattes. 

2,79 

Vinylkloridmono

mer (VCM) 

Vinylklorid (kloretylen). Uttrykt i tonn 

vinylklorid (salgbart produkt, 100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene klorering, 

oksyklorering og EDC-krakking til VCM, 

omfattes. 

Direkte klorering viser til klorering av etylen. 

Oksyklorering viser til klorering av etylen 

med hydrogenklorid (HCl) og oksygen. 

Forbrenning av klorerte hydrokarboner i 

ventilasjonsgasser fra EDC/VCM-produksjon 

omfattes av utslippsstandarden. Produksjon 

av oksygen og trykkluft som brukes som 

råstoffer i VCM-produksjon, er unntatt fra 

utslippsstandarden. 

0,204 

Fenol/aceton Summen av fenol, aceton og biproduktet 

alfametylstyren som samlet produksjon, 

uttrykt i tonn salgbart produkt, 100 % renhet. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av fenol og aceton, 

omfattes, særlig komprimering av luft, 

hydroperoksidering, gjenvinning av kumen 

fra anvendt luft, konsentrasjon og spalting, 

fraksjonering og rensing av produksjonen, 

krakking av tjære, gjenvinning og rensing av 

acetofenon, gjenvinning av alfametylstyren 

(AMS) til eksport, hydrogenering av AMS til 

resirkulering innenfor systemgrensene, første 

rensing av spillvann (første spillvanns-

stripper), produksjon av kjølevann (f.eks. 

kjøletårn), bruk av kjølevann (sirkulasjons-

pumper), avbrenningsfakler og forbrennings-

anlegg (også fysisk plassert utenfor system-

grensene) samt forbruk av supplerende 

brensel. 

0,266 

S-PVC Polyvinylklorid, ikke blandet med andre 

stoffer som inneholder PVC-partikler med en 

gjennomsnittsstørrelse på mellom 50 og 

200 μm. Uttrykt i tonn S-PVC (salgbart 

produkt, 100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av S-PVC, omfattes, 

unntatt produksjon av VCM. 

0,085 

E-PVC Polyvinylklorid, ikke blandet med andre 

stoffer som inneholder PVC-partikler med en 

gjennomsnittsstørrelse på mellom 0,1 og 

3 μm. Uttrykt i tonn E-PVC (salgbart 

produkt, 100 % renhet). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av E-PVC, omfattes, 

unntatt produksjon av VCM. 

0,238 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Natriumkarbonat Dinatriumkarbonat, uttrykt i tonn 

natriumkarbonat som samlet brutto 

produksjon, unntatt natriumkarbonat med 

høy tetthet, som oppstår som biprodukt ved 

produksjon av kaprolaktam. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene rensing av 

saltlake, kalsinering av kalkstein og 

produksjon av kalkmelk, absorpsjon av 

ammoniakk, utfelling av NaHCO3, filtrering 

eller separering av NaHCO3-krystaller fra 

morlut, nedbryting av NaHCO3 til Na2CO3, 

gjenvinning av ammoniakk og fortetting eller 

produksjon av natriumkarbonat med høy 

tetthet, omfattes. 

0,843 

Dersom ingen annen referanse er gitt, viser alle utslippsstandarder for produkt til ett tonn framstilt produkt, uttrykt som salgbar 

(netto) produksjon, og til 100 % renhet for det aktuelle stoffet. 

Alle definisjoner av prosesser og utslipp som omfattes (systemgrenser), omfatter avbrenningsfakler der slike forekommer. 

2. Definisjon av utslippsstandarder for produkt og systemgrenser der det er tatt hensyn til utveksling mellom brensel og 

elektrisk kraft 

Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Raffineriprodukter Blanding av raffineriprodukter med mer enn 

40 % lette produkter (motorbensin, herunder 

flybensin, jetdrivstoff av bensintypen, andre 

lette råoljer / lette stoffblandinger, parafin, 

herunder jetdrivstoff av parafintype, 

gassoljer) uttrykt som CO2-veid tonn (CWT). 

Raffinerier med andre produktblandinger 

omfattes ikke av denne utslippsstandarden 

for produkt. 

Alle prosesser ved et raffineri som er i 

samsvar med definisjonen av en av CWT-

prosessenhetene, samt tilhørende anlegg som 

ikke er knyttet til prosessene, men som 

benyttes på raffineriets område, for eksempel 

lagring i tanker, blanding, behandling av 

avløpsvann osv., omfattes. Prosessenheter for 

smøreoljer og bitumen i tradisjonelle 

raffinerier inngår også i raffineriets CWT og 

utslippsområde. 

Prosessenheter som hører til andre sektorer, 

for eksempel petrokjemisk industri, er iblant 

fysisk integrert i raffineriet. Slike 

prosessenheter og deres utslipp omfattes ikke 

av CWT-metoden. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,0295 

Karbonstål fra 

lysbueovner 

Stål som inneholder mindre enn 8 % 

metallholdige legeringselementer og 

sporelementer i en slik mengde at 

anvendelsen begrenses til bruksområder der 

det ikke stilles høye krav til overflatekvalitet 

og bearbeidingsmulighet, og dersom ingen av 

kriteriene for innholdet av metallholdige 

legeringselementer og stålkvalitet for 

høylegert stål er oppfylt. Uttrykt i tonn råstål 

(sekundært) fra støpeanlegg. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene lysbueovn, 

sekundær metallurgi, støping og skjæring, 

etterforbrenning, støvavskilling, varming av 

beholdere, forvarming av støpeblokker, 

tørking av skrap og forvarming av skrap, 

omfattes. 

Støpeprosesser nedstrøms omfattes ikke. 

0,283 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

  Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

 

Høylegert stål fra 

lysbueovner 

Stål som inneholder minst 8 % metallholdige 

legeringselementer, eller der det stilles høye 

krav til overflatekvalitet og bearbeidings-

mulighet. Uttrykt i tonn råstål (sekundært) fra 

støpeanlegg. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene lysbueovn, 

sekundær metallurgi, støping og skjæring, 

etterforbrenning, støvavskilling, varming av 

beholdere, forvarming av støpeblokker, gruve 

for langsom avkjøling, tørking av skrap og 

forvarming av skrap, omfattes. Prosess-

enhetene FeCr-omformer og kryogen lagring 

av industrigasser omfattes ikke. 

Støpeprosesser nedstrøms omfattes ikke. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,352 

Støpejern Støpt jern uttrykt i tonn flytende legert jern, 

slaggfritt og klart til støping. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosesstrinnene smelting, støping, 

kjerneframstilling og sluttbearbeiding, 

omfattes. 

Prosesstrinnet «sluttpussing» viser til f.eks. 

pussing, men ikke generell matching, varme-

behandling eller maling som ikke omfattes av 

systemgrensene for denne utslippsstandarden 

for produkt. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal bare 

elektrisitetsforbruket ved smelteprosessene 

innenfor systemgrensene tas i betraktning. 

0,325 

Mineralull Isolasjonsprodukter av mineralull til varme-, 

lyd- og brannisolasjon, produsert av glass, 

stein eller slagg. Uttrykt i tonn mineralull 

(salgbart produkt). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene smelting, 

fiberdannelse og injisering av bindemiddel, 

herding, tørking og forming, inngår. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,682 

Gipsplater Utslippsstandarden omfatter plater, tavler, 

fliser og lignende av gips eller gips-

blandinger, (ikke) bekledt eller forsterket 

bare med papir eller papp, unntatt gjenstander 

med gips som bindemiddel, dekorert (i tonn 

kalsiumsulfathemihydrat, salgbart produkt). 

Kompakte gipsfiberplater omfattes ikke av 

denne utslippsstandarden for produkt. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjonstrinnene maling, 

tørking, kalsinering og tørking av platene, 

omfattes. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal bare 

elektrisitetsforbruket ved bruk av 

varmepumper i tørkefasen tas i betraktning. 

Produksjonen av mellomproduktet tørket 

sekundær gipsstein omfattes ikke av denne 

utslippsstandarden. 

0,131 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

Karbonstøv Karbonstøv fra ovn, uttrykt i tonn karbonstøv 

fra ovn, salgbart produkt, renhet på over 

96 %. Produktene gass-sot og lampesot 

omfattes ikke av denne utslippsstandarden. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av karbonstøv fra ovn, 

samt fra sluttbearbeiding, emballering og 

fakling, omfattes. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

Utvekslingsfaktoren bør beregnes med 

hensyn til elektrisk drevne innretninger, som 

pumper og kompressorer med en merkeeffekt 

på 2 MW eller mer. 

1,954 

Ammoniakk Ammoniakk (NH3), uttrykt i tonn som er 

produsert, 100 % renhet. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av ammoniakk og 

mellomproduktet hydrogen, omfattes. 

Produksjon av ammoniakk fra andre 

mellomprodukter omfattes ikke. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

1,619 

Dampkrakking Blanding av høyverdige kjemikalier (HVK) 

uttrykt i tonn som samlet masse acetylen, 

etylen, propylen, butadien, benzen og 

hydrogen som eksporteres fra krakkings-

området, unntatt HVK fra supplerende 

råstoffer (hydrogen, etylen, andre HVK) med 

et etyleninnhold i den samlede produkt-

blandingen på minst 30 masseprosent, og et 

samlet innhold av HVK, brenngass, butener 

og flytende hydrokarboner på minst  

50 masseprosent i den samlede produkt-

blandingen. 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av høyverdige 

kjemikalier som renset produkt eller 

mellomprodukt med konsentrert innhold av 

de respektive HVK i lavest salgbare form (rå 

C4, ikke-hydrogenert pyrolysebensin), 

omfattes, unntatt C4-ekstraksjon (buta-

dienanlegg), C4-hydrogenering, hydrogen-

behandling av pyrolysebensin og ekstraksjon 

av aromater samt logistikk/lagring for daglig 

drift. Ved fastsettelse av indirekte utslipp 

skal det samlede elektrisitetsforbruket 

innenfor systemgrensene tas i betraktning. 

0,702 

Aromater Blanding av aromater uttrykt i CO2-veid tonn 

(CWT). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til underenhetene for aromater: 

hydrogenbehandling av pyrolysebensin, 

benzen-/toluen-/xylenekstraksjon (BTX), 

TDP, HDA, isomerisering av xylen,  

P-xylenenheter, kumenproduksjon og 

sykloheksanproduksjon, omfattes. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,0295 

Styren Styrenmonomer (vinylbenzen, CAS-nummer: 

100-42-5). Uttrykt i tonn styren (salgbart 

produkt). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til produksjon av styren og mellom-

produktet etylbenzen (med den mengden som 

er brukt som råstoff ved styrenproduksjon), 

omfattes. 

0,527 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

  For anlegg som produserer både propylen-

oksid og styrenmonomer, er anlegg som 

utelukkende brukes til enhetsoperasjoner 

knyttet til propylen og propylenoksid, ikke 

omfattet av denne utslippsstandarden, og 

felles anlegg omfattes i forhold til produksjon 

i tonn av styrenmonomer. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

 

Hydrogen Rent hydrogen og blandinger av hydrogen og 

karbonmonoksid med et hydrogeninnhold 

>= 60 % volumfraksjon av samlet hydrogen-

innhold pluss karbonmonoksid på grunnlag 

av aggregering av alle hydrogen- og 

karbonmonoksidholdige produktstrømmer 

eksportert fra det berørte delanlegget, uttrykt 

i tonn 100 % rent hydrogen, som netto 

salgbart produkt. 

Alle relevante prosesselementer som er 

direkte eller indirekte knyttet til produksjon 

av hydrogen og separasjon av hydrogen og 

karbonmonoksid, omfattes. Disse elementene 

ligger mellom 

a) punktene for tilførsel av hydrokarbon-

råstoff(er) og, dersom separat, brensel, 

b) punktene for utslipp av alle produkt-

strømmer som inneholder hydrogen 

og/eller karbonmonoksid, 

c) punktene for tilførsel eller utslipp av 

import- eller eksportvarme. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

8,85 

Syntesegass 

(syngass) 

Blandinger av hydrogen og karbonmonoksid 

med et hydrogeninnhold < 60 % volum-

fraksjon av samlet hydrogeninnhold pluss 

karbonmonoksid på grunnlag av aggregering 

av alle hydrogen- og karbonmonoksidholdige 

produktstrømmer eksportert fra det berørte 

delanlegget. Uttrykt i tonn syntesegass 

omregnet til 47 volumprosent hydrogen, som 

netto salgbart produkt. 

Alle relevante prosesselementer som er 

direkte eller indirekte knyttet til produksjon 

av syntesegass og separasjon av hydrogen og 

karbonmonoksid, omfattes. Disse elementene 

ligger mellom 

a) punktene for tilførsel av hydrokarbon-

råstoff(er) og, dersom separat, brensel, 

b) punktene for utslipp av alle produkt-

strømmer som inneholder hydrogen 

og/eller karbonmonoksid, 

c) punktene for tilførsel eller utslipp av 

import- eller eksportvarme. 

Ved fastsettelse av indirekte utslipp skal det 

samlede elektrisitetsforbruket innenfor 

systemgrensene tas i betraktning. 

0,242 

Etylenoksid/ 

etylenglykoler 

Utslippsstandarden for etylenoksid/etylen-

glykoler omfatter produktene etylenoksid 

(EO, høy renhet), monoetylenglykol (MEG, 

standardkvalitet + fiberkvalitet (høy renhet)), 

dietylenglykol (DEG) og trietylenglykol 

(TEG). 

Alle prosesser som er direkte eller indirekte 

knyttet til prosessenhetene for EO-

produksjon, EO-rensing og glykolseksjonen, 

omfattes. 

Det samlede elektrisitetsforbruket (og de 

tilhørende indirekte utslippene) innenfor 

systemgrensene omfattes av denne utslipps-

standarden for produkt. 

0,512 
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Utslippsstandard for 

produkt 
Definisjon av produkter som omfattes 

Definisjon av prosesser og utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Utgangspunkt for 

fastsettelse av årlig 

reduksjonssats for 

oppdatering av verdi 

for utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

 Den samlede mengden produkter uttrykkes i 

tonn EO-ekvivalenter (EOE), som er definert 

som den mengden med EO (i masse) som 

ligger inne i en masseenhet av det spesifikke 

glykolet. 

  

Dersom ingen annen referanse er gitt, viser alle utslippsstandarder for produkt til ett tonn framstilt produkt, uttrykt som salgbar 

(netto) produksjon, og til 100 % renhet for det aktuelle stoffet. 

Alle definisjoner av prosesser og utslipp som omfattes (systemgrenser), omfatter avbrenningsfakler der slike forekommer. 

3. Utslippsstandarder for varme og brensel 

Referanse 

Utgangspunkt for fastsettelse av årlig reduksjonssats for oppdatering 

av verdi for utslippsstandard 

(kvoter/TJ) 

Utslippsstandard for varme 62,3 

Utslippsstandard for brensel 56,1 
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VEDLEGG II 

Utslippsstandarder for spesifikke produkter 

1. Utslippsstandarder for raffinerier: CO2-veid tonn (CWT-funksjoner) 

CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Atmosfærisk 

destillasjon av råolje 

Mild råoljeenhet (MCU), standard råoljeenhet (SCU). F 1,00 

Vakuumdestillasjon Mild vakuumfraksjonering, standard vakuumkolonne, vakuumfrak-

sjoneringskolonne. 

Faktoren for vakuumdestillasjon omfatter også gjennomsnittlig energi-

forbruk og utslipp for vakuumenheten for tunge råstoffer (HFV). Ettersom 

denne enheten alltid fungerer i serie med mildvakuumenheten (MVU), 

regnes ikke HFV-kapasiteten separat. 

F 0,85 

Løsemiddelavas-

faltering 

Konvensjonelt løsemiddel, superkritisk løsemiddel. F 2,45 

Viskositetsredusering 

av reststoffer 

(visbryting) 

Atmosfærisk viskositetsredusering av reststoffer (uten Soaker Drum), 

atmosfærisk viskositetsredusering av reststoffer (med Soaker Drum), 

vakuumviskositetsredusering av reststoffer (uten Soaker Drum), 

vakuumviskositetsredusering av reststoffer (med Soaker Drum). 

Faktoren for visbryting omfatter også gjennomsnittlig energiforbruk og 

utslipp for vakuumfraksjoneringskolonnen (VAC VFL), men kapasiteten 

skal ikke regnes separat. 

F 1,40 

Termisk krakking Faktoren for termisk krakking omfatter også gjennomsnittlig energiforbruk 

og utslipp for vakuumfraksjoneringskolonnen (VAC VFL), men kapasiteten 

skal ikke regnes separat. 

F 2,70 

Forsinket forkoksing Forsinket forkoksing. F 2,20 

Væskeforkoksing Væskeforkoksing. F 7,60 

Fleksibel forkoksing Fleksibel forkoksing. F 16,60 

Kokskalsinering Ovn med vertikal akse, roterovn med horisontal akse. P 12,75 

Væskekatalytisk 

krakking 

Væskekatalytisk krakking, mild katalytisk krakking av destillasjonsrester, 

katalytisk krakking av destillasjonsrester. 

F 5,50 

Annen katalytisk 

krakking 

Katalytisk krakking med Houdry-prosessen, varmekatalytisk krakking. F 4,10 

Hydrokrakking av 

destillater/gassolje 

Mild hydrokrakking, hard hydrokrakking, nafta-hydrokrakking. F 2,85 

Hydrokrakking av 

destillasjonsrest 

H-Oil, LC-Fining™ og Hycon. F 3,75 
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CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Hydrogenbehandling 

av nafta/bensin 

Benzenmetning, avsvovling av C4–C6-råstoffer, konvensjonell hydrogen-

behandling av nafta, metning av diolefiner til olefiner, metning av diolefiner 

til olefiner i alkyleringsråstoff, hydrogenbehandling av FCC-bensin med 

minimalt tap av oktantall, olefinalkylering av Thio S, S-Zorb™-prosessen, 

selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta, avsvovling av 

pyrolysebensin/nafta, selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta. 

Faktoren for hydrogenbehandling av nafta omfatter energiforbruk og utslipp 

for reaktor for selektiv hydrogenbehandling H/T (NHYT/RXST), men 

kapasiteten regnes ikke separat. 

F 1,10 

Hydrogenbehandling 

av parafin/diesel 

Metning av aromater, konvensjonell hydrogenbehandling, hydrogenering av 

løsemiddelaromater, konvensjonell hydrogenbehandling av destillater, 

hydrogenbehandling av High Severity-destillat, hydrogenbehandling av 

Ultra-High Severity-destillat, avvoksing av middels destillat, S-Zorb™-

prosess, selektiv hydrogenbehandling av destillater. 

F 0,90 

Hydrogenbehandling 

av destillasjonsrester 

Avsvovling av reststoffer fra atmosfærisk destillasjon eller vakuum-

destillasjon. 

F 1,55 

Hydrogenbehandling 

av VGO 

Hydrogenavsvovling/denitrifikasjon, hydrogenavsvovling. F 0,90 

Hydrogenproduksjon Dampreformering av metan, dampreformering av nafta, enheter for delvis 

oksidasjon av lette råstoffer. 

Faktor for hydrogenproduksjon omfatter energiforbruk og utslipp for 

rensing (H2PURE), men kapasiteten regnes ikke separat. 

P (omregnet til 

100 % 

hydrogen) 

300,00 

Katalytisk 

reformering 

Kontinuerlig regenerering, syklisk, semi-regenerativ, AROMAX. F 4,95 

Alkylering Alkylering med HF-syre, alkylering med svovelsyre, polymerisering av  

C3-olefinråstoff, polymerisering av C3/C4-råstoff, Dimersol. 

Faktor for alkylering/polymerisering omfatter energiforbruk og utslipp for 

syreregenerering (ACID), men kapasiteten regnes ikke separat. 

P 7,25 

C4-isomerisering C4-isomerisering. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp knyttet til EU27-

gjennomsnittet for spesialfraksjonering (DIB), korrelert med C4-

isomerisering. 

R 3,25 

C5/C6-isomerisering C5/C6-isomerisering. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp knyttet til EU27-

gjennomsnittet for spesialfraksjonering (DIH), korrelert med C5-

isomerisering. 

R 2,85 

Oksygenatproduksjon MBTE-destillasjonsenheter, MTBE-ekstraksjonsenheter, produksjon av 

ETBE, TAME, isookten. 

P 5,60 

Propylenproduksjon Kjemisk kvalitet, polymerkvalitet. F 3,45 

Asfaltproduksjon Produksjon av asfalt og bitumen. 

Produksjonstallet skal omfatte polymermodifisert asfalt. CWT-faktoren 

omfatter blåsing. 

P 2,10 
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CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Blanding av 

polymermodifisert 

asfalt 

Blanding av polymermodifisert asfalt. P 0,55 

Svovelgjenvinning Svovelgjenvinning. 

Faktoren for svovelgjenvinning omfatter energiforbruk og utslipp for 

gjenvinning av restgass (TRU) og H2S Springer-enhet (U32), men 

kapasiteten regnes ikke separat. 

P 18,60 

Ekstraksjon av 

aromatisk løsemiddel 

ASE: Ekstraksjonsdestillasjon, ASE: Væske/væske-ekstraksjon, ASE: 

Væske/væske-ekstraksjon med ekstraksjonsdestillasjon. 

CWT-faktoren omfatter alle råstoffer, herunder pyrolysebensin etter 

hydrogenbehandling. Hydrogenbehandling av pyrolysebensin skal 

redegjøres for under hydrogenbehandling av nafta. 

F 5,25 

Hydrodealkylering Hydrodealkylering. F 2,45 

TDP/TDA Disproporsjonering/dealkylering av toluen. F 1,85 

Produksjon av 

sykloheksan 

Produksjon av sykloheksan. P 3,00 

Xylen-isomerisering Xylen-isomerisering. F 1,85 

Produksjon av 

paraxylen 

Adsorpsjon av paraxylen, krystallisering av paraxylen. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp for xylensplitterkolonnen 

og ortoxylengjentakelseskolonnen. 

P 6,40 

Produksjon av 

metaxylen 

Produksjon av metaxylen. P 11,10 

Produksjon av 

ftalsyreanhydrid 

Produksjon av ftalsyreanhydrid. P 14,40 

Produksjon av 

maleinsyreanhydrid 

Produksjon av maleinsyreanhydrid. P 20,80 

Produksjon av 

etylbenzen 

Produksjon av etylbenzen. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp for destillasjon av 

etylbenzen. 

P 1,55 

Produksjon av kumen Produksjon av kumen. P 5,00 

Produksjon av fenol Produksjon av fenol. P 1,15 

Ekstraksjon av 

løsemidler fra 

smøreolje 

Ekstraksjon av løsemidler fra smøreolje: Furfural som løsemiddel, NMP 

som løsemiddel, fenol som løsemiddel, SO2 som løsemiddel. 

F 2,10 

Avvoksing av 

smøreolje med 

løsemiddel 

Avvoksing av smøreolje med løsemiddel: Klorkarbon som løsemiddel, 

MEK/toluen som løsemiddel, MEK/MIBK som løsemiddel, propan som 

løsemiddel. 

F 4,55 

Katalytisk 

voksisomerisering 

Katalytisk voksisomerisering og avvoksing, selektiv vokskrakking. F 1,60 
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CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Hydrogenkrakking av 

smøreolje 

Hydrogenkrakking av smøreolje med multifraksjonsdestillasjon, hydrogen-

krakking av smøreolje med vakuumstripper. 

F 2,50 

Avfetting av voks Avfetting av voks: Klorkarbon som løsemiddel, MEK/toluen som 

løsemiddel, MEK/MIBK som løsemiddel, propan som løsemiddel. 

P 12,00 

Hydrogenbehandling 

av smøreolje/voks 

Hydrofinishing av smøreolje med vakuumstripper, hydrogenbehandling av 

smøreolje med multifraksjonsdestillasjon, hydrogenbehandling av smøreolje 

med vakuumstripper, hydrofinishing av voks med vakuumstripper, 

hydrogenbehandling av voks med multifraksjonsdestillasjon, hydrogen-

behandling av voks med vakuumstripper. 

F 1,15 

Hydrogenbehandling 

av løsemidler 

Hydrogenbehandling av løsemidler. F 1,25 

Løsemiddelfrak-

sjonering 

Løsemiddelfraksjonering. F 0,90 

Molekylsil for C10 +-

parafiner 

Molekylsil for C10 +-parafiner. P 1,85 

Delvis oksidasjon av 

reststoffer (POX) til 

brensel/drivstoff 

POX syntesegass til brensel/drivstoff. SG (omregnet 

til 47 % 

hydrogen) 

8,20 

Delvis oksidasjon av 

reststoffer (POX) til 

hydrogen eller 

metanol 

POX syntesegass til hydrogen eller metanol, POX syntesegass til metanol. 

Faktoren omfatter energiforbruk og utslipp til omdanning av CO og rensing 

av H2 (U71), men kapasiteten regnes ikke separat. 

SG (omregnet 

til 47 % 

hydrogen) 

44,00 

Metanol fra 

syntesegass 

Metanol. P – 36,20 

Luftseparasjon Luftseparasjon. P (MNm3 O2) 8,80 

Fraksjonering av 

innkjøpt NGL 

Fraksjonering av innkjøpt NGL. F 1,00 

Behandling av 

røykgass 

DeSOx og deNOx. F (MNm3) 0,10 

Behandling og 

komprimering av 

brenngass for salg 

Behandling og komprimering av brenngass for salg. kW 0,15 

Avsalting av sjøvann Avsalting av sjøvann. P 1,15 

(*) Netto ferskt råstoff (F), reaktorråstoff (R, omfatter resirkulering), produktråstoff (P), produksjon av syntesegass til POX-enheter (SG). 
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2. Utslippsstandard for aromater: CWT-funksjoner 

CWT-funksjon Beskrivelse Basis (kt/år)(*) CWT-faktor 

Hydrogenbehandling 

av nafta/bensin 

Benzenmetning, avsvovling av C4–C6-råstoffer, konvensjonell hydrogen-

behandling av nafta, metning av diolefiner til olefiner, metning av diolefiner 

til olefiner i alkyleringsråstoff, hydrogenbehandling av FCC-bensin med 

minimalt tap av oktantall, olefinalkylering av Thio S, S-Zorb™-prosessen, 

selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta, avsvovling av 

pyrolysebensin/nafta, selektiv hydrogenbehandling av pyrolysebensin/nafta. 

Faktoren for hydrogenbehandling av nafta omfatter energiforbruk og utslipp 

for reaktor for selektiv hydrogenbehandling H/T (NHYT/RXST), men 

kapasiteten regnes ikke separat. 

F 1,10 

Ekstraksjon av 

aromatisk løsemiddel 

ASE: Ekstraksjonsdestillasjon, ASE: Væske/væske-ekstraksjon, ASE: 

Væske/væske-ekstraksjon med ekstraksjonsdestillasjon. 

CWT-faktoren omfatter alle råstoffer, herunder pyrolysebensin etter 

hydrogenbehandling. Hydrogenbehandling av pyrolysebensin skal 

redegjøres for under hydrogenbehandling av nafta. 

F 5,25 

TDP/TDA Disproporsjonering/dealkylering av toluen. F 1,85 

Hydrodealkylering Hydrodealkylering. F 2,45 

Xylen-isomerisering Xylen-isomerisering. F 1,85 

Produksjon av 

paraxylen 

Adsorpsjon av paraxylen, krystallisering av paraxylen. 

Faktoren omfatter også energiforbruk og utslipp for xylensplitterkolonnen 

og ortoxylengjentakelseskolonnen. 

P 6,40 

Produksjon av 

sykloheksan 

Produksjon av sykloheksan. P 3,00 

Produksjon av kumen Produksjon av kumen. P 5,00 

(*) Netto ferskt råstoff (F), produktråstoff (P). 
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VEDLEGG III 

Historisk virksomhetsnivå for utslippsstandarder for spesifikke produkter nevnt i artikkel 15 nr. 8 og artikkel 17 

bokstav f) 

1. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

raffineriprodukter som nevnt i vedlegg I gjelder for, på grunnlag av de forskjellige CWT-funksjonene, deres definisjoner, 

grunnlaget for deres gjennomstrømning samt CWT-faktorene som er oppført i vedlegg II, skal fastsettes i samsvar med 

følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐶𝑊𝑇 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (1,0183 ∙ ∑(𝑇𝑃𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝑊𝑇𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 298 + 0,315 ∙ 𝑇𝑃𝐴𝐷,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALCWT: historisk virksomhetsnivå uttrykt som CWT 

TPi,k: gjennomstrømning av CWT-funksjonen i for år k i referanseperioden 

CWTi: CWT-faktor for CWT-funksjonen i 

TPAD,k: gjennomstrømning av CWT-funksjonen «Atmosfærisk destillasjon av råolje» for år k i referanseperioden 

2. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for kalk som 

nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (
785 ∙ 𝑚𝐶𝑎𝑂,𝑘 + 1 092 ∙ 𝑚𝑀𝑔𝑂,𝑘

751,7
∙ 𝐻𝐴𝐿𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑢𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALlime,standard: historisk virksomhetsnivå for produksjon av kalk, uttrykt i tonn standard ren kalk 

MCaO,k: innhold av fritt CaO i produsert kalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt CaO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på høyst 

85 %. 

MMgO,k: innhold av fritt MgO i produsert kalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt MgO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på 

høyst 0,5 %. 

HALlime,uncorrected,k: ukorrigert historisk virksomhetsnivå for produksjon av kalk for år k i basisperioden, uttrykt i tonn kalk 

3. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

dolomittkalk som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝑑𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (
785 ∙ 𝑚𝐶𝑎𝑂,𝑘 + 1 092 ∙ 𝑚𝑀𝑔𝑂,𝑘

865,6
∙ 𝐻𝐴𝐿𝑑𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒,𝑢𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALdolime,standard: historisk virksomhetsnivå for produksjon av dolomittkalk, uttrykt i tonn standard ren dolomittkalk 

MCaO,k: innhold av fritt CaO i produsert dolomittkalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt CaO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på 

høyst 52 %. 
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MMgO,k: innhold av fritt MgO i produsert dolomittkalk for år k i referanseperioden uttrykt som masseprosent 

Dersom data om innhold av fritt MgO ikke er tilgjengelig, skal det benyttes et forsiktig anslag på 

høyst 33 %. 

HALdolime,uncorrected,k: ukorrigert historisk virksomhetsnivå for produksjon av dolomittkalk for år k i referanseperioden, 

uttrykt i tonn kalk 

4. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

dampkrakking som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐻𝑉𝐶,𝑛𝑒𝑡 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁(𝐻𝐴𝐿𝐻𝑉𝐶,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝐻,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝐸,𝑘 − 𝐻𝑆𝐹𝑂,𝑘) 

der følgende gjelder: 

HALHVC,net: historisk virksomhetsnivå for høyverdige kjemikalier netto av høyverdige kjemikalier produsert fra 

supplerende råstoff uttrykt i tonn HVK 

HALHVC,total,k: historisk virksomhetsnivå for total produksjon av høyverdige kjemikalier for år k i referanseperioden, 

uttrykt i tonn HVK 

HSFH,k: historisk supplerende råstoff av hydrogen for år k i referanseperioden, uttrykt i tonn hydrogen 

HSFE,k: historisk supplerende råstoff av etylen for år k i referanseperioden, uttrykt i tonn etylen 

HSFO,k: historisk supplerende råstoff av andre høyverdige kjemikalier enn hydrogen og etylen for år k i 

referanseperioden, uttrykt i tonn HVK 

5. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for aromater 

som nevnt i vedlegg I gjelder for, på grunnlag av de forskjellige CWT-funksjonene, deres definisjoner, grunnlaget for deres 

gjennomstrømning samt CWT-faktorene som er oppført i vedlegg II, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐶𝑊𝑇 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (∑(𝑇𝑃𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝑊𝑇𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 

der følgende gjelder: 

HALCWT: historisk virksomhetsnivå uttrykt som CWT 

TPi,k: gjennomstrømning av CWT-funksjonen i for år k i referanseperioden 

CWTi: CWT-faktor for CWT-funksjonen i 

6. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for hydrogen 

som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐻2 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (𝐻𝐴𝐿𝐻2+𝐶𝑂,𝑘 ∙ (1 −
1 − 𝑉𝐹𝐻2,𝑘

0,4027
) ∙ 0,00008987 

𝑡

𝑁𝑚3
) 

der følgende gjelder: 

HALH2: historisk virksomhetsnivå for hydrogenproduksjon, omregnet til 100 % hydrogen 

VFH2,k: den historiske produksjonens volumfraksjon av rent hydrogen i det samlede volumet av hydrogen og 

karbonmonoksid for år k i referanseperioden 

HALH2 + CO,k: historisk virksomhetsnivå for hydrogenproduksjon omregnet til historisk hydrogeninnhold uttrykt i 

normalkubikkmeter per år (dvs. 0 °C og 101,325 kPa) for år k i referanseperioden 
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7. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

syntesegass (syngass) som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (𝐻𝐴𝐿𝐻2+𝐶𝑂,𝑘 ∙ (1 −
0,47 − 𝑉𝐹𝐻2,𝑘

0,0863
) ∙ 0,0007047 

𝑡

𝑁𝑚3) 

der følgende gjelder: 

HALsyngas: historisk virksomhetsnivå for produksjon av syntesegass, omregnet til 47 % hydrogen 

VFH2,k: den historiske produksjonens volumfraksjon av rent hydrogen i det samlede volumet av hydrogen og 

karbonmonoksid for år k i referanseperioden 

HALH2 + CO,k: historisk virksomhetsnivå for produksjon av syntesegass omregnet til historisk hydrogeninnhold uttrykt i 

normalkubikkmeter per år (dvs. 0 °C og 101,325 kPa) for år k i referanseperioden 

8. Det produktrelaterte historiske virksomhetsnivået for referanseperioden for produkter som utslippsstandarden for 

etylenoksid/etylenglykoler som nevnt i vedlegg I gjelder for, skal fastsettes i samsvar med følgende formel: 

𝐻𝐴𝐿𝐸𝑂/𝐶𝐺 = 𝐴𝑅𝐼𝑇𝐻𝑀𝐸𝑇𝐼𝐶 𝑀𝐸𝐴𝑁 (∑(𝐻𝐴𝐿𝑖,𝑘 ∙ 𝐶𝐹𝐸𝑂𝐸,𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 

der følgende gjelder: 

HALEO/EG: historisk virksomhetsnivå for produksjon av etylenoksid/etylenglykoler uttrykt i tonn etylenoksidekvivalenter 

HALi,k: historisk virksomhetsnivå for produksjon av etylenoksid eller etylenglykoler for år k i referanseperioden 

uttrykt i tonn 

CFEOE,i omregningsfaktor for etylenoksid eller etylenglykoler i forhold til etylenoksid 

Følgende omregningsfaktorer skal benyttes: 

Etylenoksid: 1,000 

Monoetylenglykol 0,710 

Dietylenglykol: 0,830 

Trietylenglykol: 0,880 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Parametrer for innsamling av referansedata 

Uten at det berører vedkommende myndighets myndighet til å anmode om ytterligere opplysninger i samsvar med artikkel 15 

nr. 1, skal driftsansvarlige i forbindelse med referansedatarapporten framlegge dataene nedenfor på anleggs- og delanleggsnivå 

for alle kalenderår i den relevante referanseperioden. For nyinntredere skal datarapporten omfatte de dataene som er oppført i 

avsnitt 1 og 2 på anleggs- og delanleggsnivå. 

1. ALLMENNE ANLEGGSDATA 

1.1. Identifikasjon av anlegget og den driftsansvarlige 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Anleggets navn og adresse. 

b) Anleggets identifikator som er brukt i EU-registeret. 

c) Tillatelsesidentifikatoren og utstedelsesdatoen for den første utslippstillatelsen for klimagasser som anlegget mottok i 

henhold til artikkel 6 i direktiv 2003/87/EF. 

d) Tillatelsesidentifikatoren og datoen for den siste klimagasstillatelsen, dersom det er relevant. 

e) Den driftsansvarliges navn og adresse, kontaktopplysningene til en representant og til en primær kontaktperson, 

dersom den ikke er den samme som til representanten. 

1.2. Opplysninger om kontrollør 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Kontrollørens navn og adresse, kontaktopplysningene til en representant og til en primær kontaktperson, dersom den 

ikke er den samme som til representanten. 

b) Navnet på det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert kontrolløren. 

c) Registreringsnummer utstedt av det nasjonale akkrediteringsorganet. 

1.3. Opplysninger om virksomheten 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Liste over virksomheter i henhold til vedlegg I til direktiv 2003/87/EU som utføres på anlegget. 

b) Anleggets NACE-kode (revisjon 2) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1). 

c) Hvorvidt anlegget hører inn under én eller flere kategorier som kan være utelukket fra EU ETS i henhold til 

artikkel 27 eller artikkel 27a i direktiv 2003/87/EF: 

— Utslipp på mindre enn 25 000 tonn CO2(e) per år og eventuelt nominell termisk effekt på under 35 MW. 

— Sykehus. 

— Utslipp på mindre enn 2 500 tonn CO2(e) per år. 

— I drift mindre enn 300 timer per år.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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1.4. Rett til vederlagsfri tildeling 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Hvorvidt anlegget er en produsent av elektrisk kraft i henhold til artikkel 3 bokstav u) i direktiv 2003/87/EF. 

b) Hvorvidt anlegget brukes til fangst av CO2 eller rørtransport av CO2, eller hvorvidt det er et lagringssted som er 

godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF(2). 

c) Hvorvidt anlegget produserer varme som ikke brukes til produksjon av elektrisk kraft. 

1.5. Liste over delanlegg 

Dette punktet inneholder en liste over alle delanlegg ved anlegget. 

1.6. Liste over tilknytninger til andre EU ETS-anlegg eller enheter som ikke omfattes av ETS, for overføring av målbar 

varme, mellomprodukter, røykgasser eller CO2 til bruk i nevnte anlegg eller permanent geologisk lagring 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert tilknyttet anlegg eller foretak: 

a) Navn på tilknyttet anlegg eller foretak. 

b) Type tilknytning (import eller eksport: målbar varme, røykgasser, CO2). 

c) Omfattes anlegget eller foretaket av EU ETS? 

— Dersom ja, registrerings-ID, tillatelses-ID og kontaktperson. 

— Dersom nei, foretakets navn og adresse, kontaktperson. 

2. DETALJERTE ÅRLIGE DATA FOR HVERT ÅR I REFERANSEPERIODEN 

2.1. Detaljerte årlige verifiserte utslippsdata på anleggsnivå 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) For hver kildestrøm: Virksomhetsdata, beregningsfaktorer som er brukt, fossile utslipp, utslipp fra biomasse, i tilfelle 

brensel (herunder dersom det brukes som innsatsmateriale) tilført energi beregnet ut fra netto brennverdi (NCV). 

b) For hver utslippskilde der kontinuerlig utslippsovervåking er blitt brukt: Fossile utslipp, utslipp fra biomasse, årlig 

gjennomsnitt per time av klimagasskonsentrasjoner og røykgasstrømmer. For CO2: Tilnærmingsverdier for tilført 

energi i forbindelse med utslipp. 

c) Dersom det brukes en alternativ metode i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012, fastsatte fossile 

utslipp og utslipp fra biomasse, tilnærmingsverdier for tilført energi i forbindelse med utslipp, dersom det er relevant. 

d) Mengden av overført CO2 som er importert og/eller eksportert. 

Medlemsstatene kan velge å gi de driftsansvarlige tillatelse til å rapportere bare samlede utslippstall. 

2.2. Årlige utslipp per delanlegg 

Dette punktet inneholder en fullstendig utslippsbalanse, med fastsettelse av mengden utslipp som kan tilskrives hvert 

delanlegg. 

2.3. Årlig anleggsomfattende balanse for import, produksjon, forbruk og eksport av varme 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Den samlede mengden tilført energi i form av brensel som er brukt i anlegget. 

b) Dersom det er relevant, energiinnholdet i importerte røykgasser. 

c) Dersom det er relevant, den mengden energi i brensel som er eksportert til andre direkte teknisk tilknyttede EU ETS-

anlegg eller enheter som ikke omfattes av ETS.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 

85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 
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d) Dersom det er relevant, energiinnholdet i røykgasser som er eksportert til andre EU ETS-anlegg eller enheter som 

ikke omfattes av ETS. 

e) Mengden av tilført energi fra brensler brukt til produksjon av elektrisk kraft. 

f) Mengden av tilført energi fra brensler fordelt på delanlegg med utslippsstandard for brensel (rapporteres separat for 

delanlegg med utslippsstandard for brensel som er utsatt for eller ikke utsatt for risiko for karbonlekkasje). 

g) Mengden av brensel brukt til produksjon av målbar varme. 

h) Samlet mengde målbar varme som er produsert ved anlegget. 

i) Nettomengde av målbar varme som er importert fra anlegg som omfattes av EU ETS. 

j) Nettomengde av målbar varme som er importert fra anlegg og foretak som ikke omfattes av EU ETS. 

k) Nettomengde av målbar varme som er forbrukt til produksjon av elektrisk kraft i anlegget. 

l) Nettomengde av målbar varme som er forbrukt i delanlegg med utslippsstandard for produkt i anlegget. 

m) Nettomengde av målbar varme som er eksportert til EU ETS-anlegg. 

n) Nettomengde av målbar varme som er eksportert til anlegg eller foretak som ikke omfattes av EU ETS. 

o) Nettomengde av målbar varme som er eksportert med henblikk på fjernvarme. 

p) Nettomengde av målbar varme som kan fordeles på delanlegg med utslippsstandard for varme (rapporteres separat 

for delanlegg med utslippsstandard for varme og fjernvarmedelanlegg som er utsatt for eller ikke utsatt for risiko for 

karbonlekkasje). 

q) Mengden av varmetap, dersom det ikke allerede er inngår i dataene nevnt i bokstav a)–p). 

2.4. Årlig tildeling av energi til delanlegg 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Mengden av tilført energi fra brensler, herunder deres respektive utslippsfaktorer, til 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for varme og fjernvarmedelanlegg, 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for brensel. 

b) Mengden av målbar varme som er importert 

— av hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, 

— fra delanlegg med utslippsstandard for produkt for salpetersyre, 

— fra delanlegg som produserer papirmasse. 

c) Mengden av målbar varme som er eksportert av 

— hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt. 

2.5. Årlig anleggsomfattende balanse for import, produksjon, forbruk og eksport av elektrisk kraft 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Samlet mengde elektrisk kraft som er produsert fra brensler. 

b) Samlet mengde annen elektrisk kraft som er produsert. 

c) Samlet mengde elektrisk kraft som er importert fra nettet eller fra andre anlegg. 

d) Samlet mengde elektrisk kraft som er eksportert til nettet eller til andre anlegg. 

e) Samlet mengde elektrisk kraft som er forbrukt i anlegget. 

f) For elektrisitetsforbruket i delanlegg med utslippsstandard for produkt, som er oppført i del 2 i vedlegg I, den 

mengden forbrukt elektrisk kraft som kan utveksles. 

Bokstav a)–e) skal rapporteres bare av anlegg som produserer elektrisk kraft.  
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2.6. Ytterligere årlige data for delanlegg 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Mengden målbar varme som tilskrives delanlegget, og som er importert fra enheter eller prosesser som ikke omfattes 

av EU ETS. 

b) Dersom det er relevant, for hvert delanlegg, en liste over produkter som er produsert innenfor delanleggets grenser, 

herunder deres koder i henhold til PRODCOM-listen nevnt i artikkel 2 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(3), 

basert på NACE-4-kodene nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(4)(NACE rev. 2) samt 

den produserte mengden. PRODCOM skal være minst like detaljert som den tilhørende delsektoridentifikasjonen i 

delegerte rettsakter som er vedtatt i henhold til artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

c) Som unntak fra bokstav b), for delanlegg med utslippsstandard for varme som er utsatt for risiko for karbonlekkasje, i 

tilfelle eksport av målbar varme til anlegg eller foretak som ikke omfattes av EU ETS, NACE-4-kodene (NACE rev. 

2) for disse anleggene eller enhetene. 

d) Dersom det er relevant og tilgjengelig for den driftsansvarlige, for hvert delanlegg, utslippsfaktoren for 

brenselblandingen som er knyttet til den målbare varmen som er importert eller eksportert. 

e) Dersom det er relevant, for hvert delanlegg, mengden av og utslippsfaktoren for røykgasser som er importert og 

eksportert. 

f) Dersom det er relevant, for hvert delanlegg, energiinnholdet (netto brennverdi) av røykgassene som er importert og 

eksportert. 

2.7. Årlige virksomhetsdata for delanlegg med utslippsstandard for produkt 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Årlige produksjonsdata for produktet som angitt i vedlegg I, i den enheten som er angitt i nevnte vedlegg. 

b) En liste over produkter som er produsert innenfor delanleggets grenser, herunder deres PRODCOM-koder (basert på 

NACE rev. 2). PRODCOM skal være minst like detaljert som den tilhørende delsektoridentifikasjonen i delegerte 

rettsakter som er vedtatt i henhold til artikkel 10b nr. 5 i direktiv 2003/87/EF. 

c) Mengden av overført CO2 som er importert fra eller eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

d) Mengden av eksport eller import av mellomprodukter som omfattes av delanlegg med utslippsstandard for produkt. 

e) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer raffineriprodukter eller 

aromater, den årlige gjennomstrømningsmengden for hver CWT-funksjonen som angitt i vedlegg II. 

f) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer kalk eller dolomittkalk, den 

ukorrigerte årlige produksjonsmengden og de årlige gjennomsnittsverdiene for mCaO og mMgO i samsvar med vedlegg 

III. 

g) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt for dampkrakking, den samlede årlige HVK-

produksjonen og mengden av supplerende råstoff uttrykt som mengde hydrogen, etylen og andre HVK. 

h) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer hydrogen eller syntesegass, 

den årlige produksjonsmengden hydrogen eller syntesegass omregnet til hydrogeninnhold uttrykt i normal-

kubikkmeter per år (ved 0 °C og 101,325 kPa) og den årlige produksjonens volumfraksjon av rent hydrogen i 

blandingen av hydrogen og karbonmonoksid. 

i) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer etylenoksid/etylenglykoler, de 

årlige produksjonsnivåene for etylenoksid, monoetylenglykol, dietylenglykol og trietylenglykol. 

j) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer vinylkloridmonomer, den 

varmen som er forbrukt i forbindelse med hydrogenforbruk.  

  

(3) Rådsforordning (EF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen (EFT 

L 374 av 31.12.1991, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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k) Dersom det er relevant, for delanlegg med utslippsstandard for produkt som produserer kortfibret kraftpapirmasse, 

langfibret kraftpapirmasse, termomekanisk papirmasse og mekanisk papirmasse, sulfittpapirmasse eller annen 

papirmasse som ikke omfattes av et delanlegg med utslippsstandard for produkt, det årlige produksjonsnivået for den 

respektive papirmassen og den årlige mengden papirmasse som bringes i omsetning og ikke bearbeides til papir ved 

det samme anlegget eller andre teknisk tilknyttede anlegg. 

l) Dersom det er relevant, mengde, energiinnhold og utslippsfaktor for røykgasser som er produsert innenfor 

systemgrensene for det respektive delanlegget med utslippsstandard for produkt, og som fakles innenfor eller utenfor 

systemgrensene for dette delanlegget med utslippsstandard for produkt, med unntak av sikkerhetsfakling, og som ikke 

brukes til produksjon av målbar varme, ikke-målbar varme eller elektrisk kraft. 

3. DATA FOR OPPDATERING AV UTSLIPPSSTANDARDER 

3.1. Årlige data for delanlegg med utslippsstandard for produkt 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert år i referanseperioden: 

a) En liste over produkter som er produsert innenfor delanleggets grenser, herunder deres PRODCOM-koder (NACE 

rev. 2). 

b) Virksomhetsnivå. 

c) Fordelte utslipp, med unntak av utslipp knyttet til import av målbar varme fra andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

d) Mengden av målbar varme som er importert fra andre delanlegg, anlegg eller andre enheter, herunder emisjons-

faktoren dersom den er kjent. 

e) Mengden av målbar varme som er eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

f) Mengden, energiinnholdet og utslippsfaktoren for røykgasser som er importert fra andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

g) Mengden, energiinnholdet og utslippsfaktoren for røykgasser som er produsert. 

h) Mengden, energiinnholdet og utslippsfaktoren for røykgasser som er eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

i) Mengden av forbrukt elektrisk kraft som kan utveksles, i forbindelse med utslippsstandarder som er oppført i del 2 i 

vedlegg I. 

j) Mengden av elektrisk kraft som er produsert. 

k) Mengden av overført CO2 som er importert fra andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

l) Mengden av overført CO2 som er eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre enheter. 

m) Eksport eller import av mellomprodukter som omfattes av utslippsstandarder for produkt (ja/nei) og en beskrivelse av 

typen av mellomprodukt, dersom det er relevant. 

n) Mengden av supplerende råstoff uttrykt i mengde hydrogen, etylen og andre HVK, i forbindelse med utslipps-

standarden for produkt for dampkrakking. 

o) Forbrukt varme som stammer fra hydrogenforbruk, i forbindelse med utslippsstandarden for produkt for 

vinylkloridmonomer. 

3.2. Årlige data for delanlegg med utslippsstandard for varme og fjernvarmedelanlegg 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert år i referanseperioden: 

a) Mengden av netto målbar varme som er produsert i hvert delanlegg med utslippsstandard for varme eller 

fjernvarmedelanlegg. 

b) Utslipp som tilskrives produksjon av målbar varme. 

c) Delanleggets virksomhetsnivå. 

d) Mengden av målbar varme som er produsert, importert fra og eksportert til andre delanlegg, anlegg eller andre 

enheter. 

e) Mengden av elektrisk kraft som er produsert. 
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3.3. Årlige data for delanlegg med utslippsstandard for brensel 

Dette punktet skal inneholde minst følgende opplysninger for hvert år i referanseperioden: 

a) Virksomhetsnivå. 

b) Fordelte utslipp. 

 _____  

VEDLEGG V 

Faktorer som skal brukes for reduksjon av vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10b nr. 4 i direktiv 2003/87/EF 

År Faktorens verdi 

2021 0,300 

2022 0,300 

2023 0,300 

2024 0,300 

2025 0,300 

2026 0,300 

2027 0,225 

2028 0,150 

2029 0,075 

2030 0,000 
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VEDLEGG VI 

Minsteinnhold i planen for overvåkingsmetode 

Planen for overvåkingsmetode skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1. Generelle opplysninger om anlegget: 

a) Opplysninger for identifisering av anlegget og den driftsansvarlige, herunder anleggsidentifikatoren som er brukt i  

EU-registeret. 

b) Opplysninger som identifiserer versjonen av planen for overvåkingsmetode, datoen for vedkommende myndighets 

godkjenning og datoen da den får anvendelse. 

c) En beskrivelse av anlegget, herunder særlig en beskrivelse av de viktigste prosessene som utføres, en liste over 

utslippskilder, et flytskjema og en plan for anlegget som gjør det mulig å forstå de viktigste material- og 

energistrømmene. 

d) Et diagram som inneholder minst følgende opplysninger: 

— Anleggets tekniske elementer, som identifiserer utslippskilder samt varmeproduserende og varmeforbrukende 

enheter. 

— Alle energi- og materialstrømmer, særlig kildestrømmer, målbar og ikke-målbar varme, elektrisitet dersom det er 

relevant, og røykgasser. 

— Målepunkter og måleutstyr. 

— Delanleggenes grenser, herunder oppdelingen mellom delanlegg som tjener sektorer som anses å være utsatt for en 

betydelig risiko for karbonlekkasje, og delanlegg som tjener andre sektorer, basert på NACE rev. 2 eller 

PRODCOM. 

e) En liste over og beskrivelse av tilknytninger til andre EU ETS-anlegg eller enheter som ikke omfattes av ETS, for 

overføring av målbar varme, mellomprodukter, røykgasser eller CO2 til bruk i nevnte anlegg eller permanent geologisk 

lagring, herunder navn og adresse og en kontaktperson for det tilknyttede anlegget eller foretaket og dets entydige 

identifikasjon i EU-registeret, dersom det er relevant. 

f) En henvisning til framgangsmåten for håndtering av ansvarsfordelingen i forbindelse med overvåking og rapportering 

ved anlegget, og for håndtering av det ansvarlige personalets kompetanse. 

g) En henvisning til framgangsmåten for regelmessig vurdering av om planen for overvåkingsmetode er egnet i samsvar 

med artikkel 9 nr. 1; denne framgangsmåten skal særlig sikre at det finnes overvåkingsmetoder for alle dataelementer 

oppført i vedlegg IV som er relevante for anlegget, og at de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene i samsvar med 

avsnitt 4 i vedlegg VII benyttes. 

h) En henvisning til de skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet i henhold til artikkel 11 

nr. 2, herunder diagrammer etter behov for utdyping. 

2. Opplysninger om delanlegg: 

a) For hvert delanlegg, en henvisning til framgangsmåten for å gjøre det mulig å spore de produktene som er produsert, og 

deres PRODCOM-koder. 

b) Systemgrenser for hvert delanlegg, med en tydelig beskrivelse av hvilke tekniske enheter som inngår, en beskrivelse av 

de prosessene som utføres, og hvilke innsatsmaterialer og brensler, hvilke produkter og utgående produkter som 

fordeles på hvilket delanlegg; når det gjelder komplekse delanlegg, skal det inkluderes et separat, detaljert flytdiagram 

for disse delanleggene. 

c) En beskrivelse av deler av anlegg som betjener mer enn ett delanlegg, herunder varmeforsyningssystemer, felles kjeler 

og kraftvarmeverk. 

d) For hvert delanlegg, dersom det er relevant, en beskrivelse av metoder for å fordele deler av anlegg som betjener mer 

enn ett delanlegg, og deres utslipp på de respektive delanleggene. 

3. Overvåkingsmetoder på anleggsnivå: 

a) En beskrivelse av metodene som brukes for å kvantifisere den anleggsomfattende balansen for import, produksjon, 

forbruk og eksport av varme. 

b) Metoden som brukes for å sikre at manglende data og dobbelttelling unngås. 
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4. Overvåkingsmetoder på delanleggsnivå: 

a) En beskrivelse av metodene som brukes til å kvantifisere delanleggets direkte utslipp, herunder, dersom det er relevant, 

metoden for å kvantifisere den absolutte mengden eller prosentdelen av kildestrømmer eller utslipp som overvåkes med 

målingsbaserte metoder i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012 og er tilskrevet delanlegget, dersom det er 

relevant. 

b) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengder og utslippsfaktorer for tilført energi fra 

brensler, og eksport av energiinnholdet i brensler, dersom det er relevant. 

c) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengdene, og i relevante tilfeller utslippsfaktorer 

for import, produksjon, forbruk og eksport av målbar varme. 

d) En beskrivelse av metodene som brukes til å kvantifisere mengdene av elektrisitetsforbruk og -produksjon, og den delen 

av forbruket som kan utveksles, dersom det er relevant. 

e) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengdene, energiinnholdet og utslippsfaktorene for 

import, eksport, forbruk og produksjon av røykgass, dersom det er relevant. 

f) En beskrivelse av metodene som brukes til å fordele og kvantifisere mengdene av overført CO2 som er importert eller 

eksportert, dersom det er relevant. 

g) For hvert delanlegg med utslippsstandard for produkt, en beskrivelse av metodene som brukes til å kvantifisere den 

årlige produksjonen av produktet som angitt i vedlegg I, herunder eventuelt ytterligere parametrer som kreves i henhold 

til artikkel 19 og 20 og vedlegg II og III. 

Beskrivelsene av metodene som brukes til å kvantifisere parametrer som skal overvåkes og rapporteres, skal dersom det er 

relevant omfatte beregningstrinn, datakilder, beregningsformler, relevante beregningsfaktorer, herunder målenhet, horisontale 

og vertikale kontroller for bekreftende data, prosedyrer som ligger til grunn for prøvetakingsplaner, måleutstyr som brukes med 

henvisning til relevant diagram og en beskrivelse av hvordan det er installert og vedlikeholdt, og liste over laboratorier som 

deltar i utførelsen av relevante analytiske framgangsmåter. Dersom det er relevant, skal beskrivelsen omfatte resultatet av den 

forenklede usikkerhetsvurderingen som er nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c). For hver relevant beregningsformel skal planen 

inneholde ett eksempel med faktiske data. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Metoder for dataovervåking 

1. VIRKEOMRÅDE 

I dette vedlegget fastsettes metoder for bestemmelse av data som kreves for rapportering av dataene som er oppført i 

vedlegg IV på anleggsnivå, samt regler for fordeling av disse dataene på delanlegg, med unntak av data som overvåkes 

i samsvar med en overvåkingsplan som er godkjent av vedkommende myndighet i henhold til forordning (EU)  

nr. 601/2012. Data som er bestemt i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, skal brukes i henhold til denne 

forordningen når det er relevant. 

2. DEFINISJONER 

I dette vedlegget menes med «datasett» én type data, enten på anleggsnivå eller på delanleggsnivå, som er relevant ut 

fra omstendighetene, som f.eks. noe av følgende: 

a) Den mengden brensel eller materialer som er forbrukt eller produsert gjennom en prosess som er relevant for den 

beregningsbaserte overvåkingsmetoden, uttrykt i terajoule, masse i tonn eller for gasser som volum i normal-

kubikkmeter, etter hva som er relevant, herunder for røykgasser. 

b) En beregningsfaktor som brukes i forordning (EU) nr. 601/2012 (dvs. sammensetningen av et materiale eller et 

brensel eller en røykgass). 

c) Nettomengden av målbar varme, og de relevante parametrene som kreves for å bestemme denne mengden, særlig 

— massestrømmen av varmeoverføringsmediet, og 

— entalpien for overført og tilbakeført varmeoverføringsmedium, som angitt ved sammensetning, temperatur, 

trykk og metning. 

d) Mengden av ikke-målbar varme, angitt ved relevante brenselmengder som brukes til å produsere varme, og netto 

brennverdi (NCV) av brenselblandingen. 

e) Mengden av elektrisk kraft. 

f) Mengden av CO2 som overføres mellom anlegg. 

Med «bestemmelsesmetode» menes en av følgende metoder: 

a) En metode for å identifisere, innsamle og behandle data som allerede er tilgjengelige i anlegget, for datasett med 

historiske data. 

b) En overvåkingsmetode for et spesifikt datasett basert på et godkjent plan for overvåkingsmetode. 

I tillegg får definisjonene av «kildestrøm», «utslippskilde», «iboende risiko», «kontrollrisiko» og «utslippsfaktor» som 

fastsatt i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 601/2012 anvendelse. 

3. GENERELLE METODER 

3.1. Gjeldende metoder 

Den driftsansvarlige skal bestemme data for å utarbeide en referansedatarapport i samsvar med artikkel 4 nr. 2 

bokstav a) ved hjelp av metodene fastsatt i dette vedlegget. Dersom dette vedlegget ikke beskriver gjeldende metoder 

for å bestemme et spesifikt datasett, skal den driftsansvarlige benytte en egnet metode, med forbehold om 

vedkommende myndighets godkjenning av planen for overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 6. En metode skal 

anses å være egnet dersom den driftsansvarlige sikrer at måling, analyser, prøvetaking, kalibreringer og valideringer 

for bestemmelse av spesifikke datasett utføres ved hjelp av metoder som er basert på tilsvarende EN-standarder. 

Dersom slike standarder ikke finnes, skal metodene bygge på passende ISO-standarder eller nasjonale standarder. 

Dersom det ikke finnes gjeldende offentliggjorte standarder, benyttes relevante utkast til standarder, retningslinjer for 

god industriell praksis eller andre vitenskapelig beviste metoder som begrenser skjevheter i prøvetaking og måling.  
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3.2. Metode for fordeling av data på delanlegg 

1. Dersom data for et spesifikt datasett ikke er tilgjengelig for hvert delanlegg, skal den driftsansvarlige foreslå en 

egnet metode for å bestemme de dataene som kreves for hvert enkelt delanlegg, unntatt for tilfellene nevnt i 

artikkel 10 nr. 3 annet og tredje ledd. For dette formål skal et av følgende prinsipper benyttes, avhengig av hvilket 

prinsipp som gir de mest nøyaktige resultatene: 

a) Dersom forskjellige produkter blir framstilt etter hverandre på samme produksjonslinje, skal inn- og utgående 

mengder og tilhørende utslipp fordeles sekvensielt på grunnlag av brukstiden per år for hvert delanlegg. 

b) Inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp skal fordeles på grunnlag av massen eller volumet for de 

enkelte produktene som blir framstilt, på grunnlag av estimater som bygger på forholdet mellom frie 

reaksjonsentalpier for de involverte kjemiske reaksjonene, eller på grunnlag av en annen egnet fordelings-

nøkkel som bygger på en sunn vitenskapelig metode. 

2. Dersom flere måleinstrumenter av forskjellig kvalitet bidrar til måleresultater, skal en av de følgende metodene 

brukes for å dele inn data på anleggsnivå om mengder av materialer, brensel, målbar varme eller elektrisitet til 

delanlegg: 

a) Bestemmelsene av inndelingen basert på en bestemmelsesmetode, f.eks. delmåling, estimat, korrelasjon, skal 

brukes likt for hvert delanlegg. Dersom summen av dataene for delanleggene skiller seg fra data som 

bestemmes separat for anlegget, skal en ensartet «avstemmingsfaktor» benyttes for en ensartet korreksjon, slik 

at det samlede tallet for anlegget oppnås som følger: 

RecF = DInst/Σ DSI (ligning 1) 

der RecF er avstemmingsfaktoren, DInst er dataverdien som er fastsatt for anlegget som helhet, og DSI er 

dataverdiene for de ulike delanleggene. Dataene for hvert delanlegg skal deretter korrigeres som følger: 

DSI,corr = DSI × RecF (ligning 2) 

b) Dersom bare ett delanleggs data er ukjente eller av lavere kvalitet enn data fra andre delanlegg, kan data fra 

kjente delanlegg trekkes fra de samlede dataene for anlegget. Denne metoden foretrekkes bare for delanlegg 

som bidrar med mindre mengder til anleggets tildeling. 

3.3. Måleinstrumenter eller framgangsmåter som ikke er under den driftsansvarliges kontroll 

Den driftsansvarlige kan bruke målesystemer eller analytiske framgangsmåter som ligger utenfor den driftsansvarliges 

kontroll 

a) dersom den driftsansvarlige ikke har egne måleinstrumenter eller analytiske framgangsmåter for bestemmelse av et 

spesifikt datasett, 

b) dersom bestemmelse av et datasett med den driftsansvarliges egne måleinstrumenter eller analytiske fram-

gangsmåter ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader, 

c) dersom den driftsansvarlige dokumenterer overfor vedkommende myndighet at målesystemet eller analytiske 

framgangsmåter som ligger utenfor den driftsansvarliges kontroll, gir mer pålitelige resultater og er mindre utsatt 

kontrollrisikoer. 

For å oppnå dette kan den driftsansvarlige gå tilbake til en av følgende datakilder: 

a) Beløp fra fakturaer som er utstedt av en handelspartner, forutsatt at det finner sted en kommersiell transaksjon 

mellom to uavhengige handelspartnere. 

b) Direkte avlesninger av målesystemene. 

c) Bruk av empiriske korrelasjoner som leveres av et vedkommende og uavhengig organ, f.eks. leverandører av 

utstyr, ingeniørtjenester eller akkrediterte laboratorier. 

3.4. Indirekte bestemmelsesmetoder 

Dersom det ikke finnes noen direkte måle- eller analysemetode for et datasett som kreves, særlig i tilfeller der netto 

målbar varme går til ulike produksjonsprosesser, skal den driftsansvarlige foreslå bruk av en indirekte bestemmelses-

metode, for eksempel 

a) beregning basert på en kjent kjemisk eller fysisk prosess, ved hjelp av passende godkjente litteraturverdier for 

kjemiske og fysiske egenskaper for de stoffene som er berørt, passende støkiometriske faktorer og termo-

dynamiske egenskaper, for eksempel reaksjonsentalpier, etter hva som er relevant,  
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b) beregning basert på anleggets konstruksjonsdata, f.eks. energieffektiviteten til tekniske enheter eller beregnet 

energiforbruk per produktenhet, 

c) korrelasjoner basert på empiriske tester for bestemmelse av anslagsverdiene for det datasettet som kreves, fra ikke-

kalibrert utstyr eller data dokumentert i produksjonsprotokoller. For dette formål skal den driftsansvarlige sikre at 

korrelasjonen oppfyller kravene til god teknisk praksis, og at den benyttes bare for å bestemme verdier som er 

innenfor det området den er fastsatt for. Den driftsansvarlige skal vurdere gyldigheten av slike korrelasjoner minst 

en gang i året. 

4. VALG AV BESTEMMELSESMETODER OG DATAKILDER SOM ER SÅ NØYAKTIGE SOM MULIG 

4.1. Teknisk gjennomførbarhet 

Dersom en driftsansvarlig hevder at det ikke er teknisk mulig å bruke en særlig bestemmelsesmetode, skal 

vedkommende myndighet vurdere den tekniske gjennomførbarheten samtidig som det tas hensyn til den 

driftsansvarliges begrunnelse. Denne begrunnelsen skal bygge på at den driftsansvarlige har de nødvendige tekniske 

ressursene til å dekke behovene til et foreslått system eller oppfylle et særlig krav som kan gjennomføres innenfor den 

tidsrammen som kreves i denne forordningen. Disse tekniske ressursene skal omfatte tilgjengeligheten av de påkrevde 

teknikkene og den nødvendige teknologien. 

4.2. Urimelig høye kostnader 

Dersom en driftsansvarlig hevder at bruken av en særlig bestemmelsesmetode fører til urimelig høye kostnader, skal 

vedkommende myndighet vurdere om kostnadene er urimelig høye, idet det tas hensyn til den driftsansvarliges 

begrunnelse. 

Vedkommende myndighet skal anse kostnadene for å være urimelig høye dersom den driftsansvarliges 

kostnadsoverslag overstiger gevinsten ved en spesifikk bestemmelsesmetode. For dette formål beregnes gevinsten ved 

å multiplisere en forbedringsfaktor med en referansepris på EUR 20 per kvote, og kostnadene skal omfatte en passende 

avskrivningsperiode basert på utstyrets økonomiske levetid, dersom det er relevant. 

Forbedringsfaktoren skal være 1 % av delanleggets sist fastsatte årlige vederlagsfrie tildeling. Som unntak fra denne 

beregningsmetoden kan vedkommende myndighet tillate driftsansvarlige å fastsette forbedringsfaktoren til 1 % av den 

berørte CO2-ekvivalenten. Den berørte CO2-ekvivalenten skal være en av følgende, avhengig av den parameteren som 

forbedring av metoden vurderes for: 

a) For et brensel eller materiale som inneholder karbon, herunder røykgasser, de utslippene som ville oppstå dersom 

karboninnholdet i den årlige mengden av brensel eller materiale ble omdannet til CO2. 

b) For utslipp som overvåkes med en målingsbasert metode, de årlige utslippene fra hver enkelt utslippskilde. 

c) For målbar varme, den respektive årlige mengden av målbar varme multiplisert med utslippsstandarden for varme. 

d) For ikke-målbar varme, den respektive årlige mengden av målbar varme multiplisert med utslippsstandarden for 

brensel. 

e) For elektrisk kraft, den respektive årlige mengden av elektrisk kraft multiplisert med faktoren angitt i artikkel 22 

nr. 3. 

f) For mengden av et produkt som det er fastsatt en utslippsstandard for produkt for, delanleggets foreløpige årlige 

antall utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, fastsatt i samsvar med artikkel 16 nr. 2 for det første året av den 

aktuelle tildelingsperioden. Dersom den relevante utslippsstandarden ennå ikke er fastsatt i samsvar med artikkel 

10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF, skal den respektive utslippsstandarden fastsatt i vedlegg I til denne forordningen 

benyttes. 

Tiltak for å forbedre et anleggs overvåkingsmetode skal ikke anses å føre til urimelig høye kostnader opp til et samlet 

beløp på EUR 2 000 per år. For anlegg med lave utslipp i samsvar med artikkel 47 i forordning (EU) nr. 601/2012 skal 

denne grensen være EUR 500 per år. 

4.3. Prosess 

For å fastsette de mest nøyaktige tilgjengelige datakilder skal den driftsansvarlige velge ut de mest nøyaktige 

datakildene som er teknisk mulige og ikke fører til urimelig høye kostnader, og som sikrer en klar datastrøm med 

laveste iboende risiko og kontrollrisiko (heretter kalt «primære datakilder»). Den driftsansvarlige skal bruke de 

primære datakildene for å utarbeide referansedatarapporten.  
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I den grad det er mulig uten at det fører til urimelig høye kostnader, skal den driftsansvarlige med henblikk på 

kontrollordningen i samsvar med artikkel 11 etterstrebe å identifisere og bruke ytterligere datakilder eller metoder for 

bestemmelse av data som gjør det mulig å bekrefte de primære datakildene (heretter kalt «bekreftende datakilder»). De 

utvalgte bekreftende datakildene skal dokumenteres gjennom de skriftlige framgangsmåtene nevnt i artikkel 11 nr. 2 

og i planen for overvåkingsmetode. 

For å velge ut de primære datakildene skal den driftsansvarlige sammenligne alle tilgjengelige datakilder for det 

samme datasettet ved hjelp av de generiske datakildene som er oppført i avsnitt 4.4–4.6, og bruke en av de høyest 

rangerte datakildene som anses å være de mest nøyaktige datakildene. Det kan bare brukes andre datakilder dersom 

noen av unntakene i samsvar med artikkel 7 nr. 2 får anvendelse. I slike tilfeller skal den nest høyest rangerte 

datakilden brukes, med mindre dette ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader, eller dersom en 

annen datakilde har tilsvarende eller lavere usikkerhetsnivå. Ved behov kan ytterligere datakilder tas i betraktning. 

For å velge ut bekreftende datakilder skal den driftsansvarlige sammenligne alle tilgjengelige datakilder for det samme 

datasettet ved hjelp av de generiske datakildene som er oppført i avsnitt 4.4–4.6, og bruke en annen tilgjengelig 

datakilde enn den som anses å være den mest nøyaktige. 

For å velge ut datakilder for å fastsette alle data som kreves i henhold til vedlegg IV, skal den driftsansvarlige bruke 

følgende framgangsmåte for følgende hovedtyper av datasett: 

a) For bestemmelse av mengden av produkter, brensler og andre materialer skal den driftsansvarlig ta hensyn til de 

generiske datakildene og deres hierarki som fastsatt i avsnitt 4.4 i dette vedlegget. 

b) For bestemmelse av mengden av energistrømmer (målbar eller ikke-målbar varme, elektrisk kraft) skal den 

driftsansvarlige ta hensyn til de generiske datakildene og deres hierarki som fastsatt i nr. 4.5 i dette vedlegget. 

c) For bestemmelse av egenskapene til produkter, brensler og andre materialer skal den driftsansvarlig ta hensyn til 

de generiske datakildene og deres hierarki som fastsatt i avsnitt 4.6 i dette vedlegget. 

For å forbedre planen for overvåkingsmetode skal den driftsansvarlige kontrollere regelmessig og minst en gang i året 

om nye datakilder er blitt tilgjengelige. Dersom slike nye datakilder anses å være mer nøyaktige i samsvar med 

rangeringen beskrevet i avsnitt 4.4–4.6, skal disse brukes, og planen for overvåkingsmetode skal endres i samsvar med 

artikkel 9. 

4.4. Valg av datakilder for kvantifisering av materialer og brensler 

Følgende generiske datakilder skal brukes til å velge ut de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene for å bestemme 

mengder (uttrykt i tonn eller Nm3) av materialer, brensler, røykgasser eller produkter som ankommer eller forlater 

anlegget eller ethvert delanlegg: 

a) Metoder i samsvar med overvåkingsplanen som er godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012. 

b) Avlesninger av måleinstrumenter som omfattes av nasjonal, lovregulert måleteknisk kontroll eller måleinstru-

menter som oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU(1) eller europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/32/EU(2) for direkte bestemmelse av et datasett. 

c) Avlesninger av måleinstrumenter som er under den driftsansvarliges kontroll for direkte bestemmelse av et datasett 

som ikke omfattes av bokstav b). 

d) Avlesninger av måleinstrumenter som ikke er under den driftsansvarliges kontroll, for direkte bestemmelse av et 

datasett som ikke omfattes av bokstav b). 

e) Avlesninger av måleinstrumenter for indirekte bestemmelse av et datasett, forutsatt at det kan fastslås en passende 

korrelasjon mellom målingen og det berørte datasettet i samsvar med avsnitt 3.4. 

f) Andre metoder, særlig for historiske data eller dersom den driftsansvarlige ikke kan identifisere noen annen 

tilgjengelig datakilde.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av ikke-automatiske vekter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 107). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149). 
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Ved valg av datakilder for formålene nevnt i artikkel 7 nr. 1 er det bare de datakildene som er oppført i bokstav a) og 

b) i første ledd, som anses å være de mest nøyaktige datakildene, mens datakilden nevnt i bokstav a) i nevnte ledd skal 

brukes dersom den dekker det berørte datasettet. Datakildene som er nevnt i bokstav c)–f) i første ledd, anses å være 

mindre nøyaktige i synkende rekkefølge fra bokstav c) til bokstav f). 

4.5. Valg av datakilder for kvantifisering av energistrømmer 

Følgende generiske datakilder skal brukes til å velge ut de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene for kvantifisering 

av mengder, uttrykt i TJ eller GWh, av målbar varme eller elektrisk kraft som føres inn til eller ut fra anlegget eller 

eventuelt delanlegget: 

a) Avlesninger av måleinstrumenter som omfattes av nasjonal, lovregulert måleteknisk kontroll, eller måle-

instrumenter som oppfyller kravene i direktiv 2014/31/EU eller direktiv 2014/32/EU, for direkte bestemmelse av et 

datasett. 

b) Avlesninger av måleinstrumenter som er under den driftsansvarliges kontroll, for direkte bestemmelse av et 

datasett som ikke omfattes av bokstav a). 

c) Avlesninger av måleinstrumenter som ikke er under den driftsansvarliges kontroll, for direkte bestemmelse av et 

datasett som ikke omfattes av bokstav a). 

d) Avlesninger av måleinstrumenter for indirekte bestemmelse av et datasett, forutsatt at det kan fastslås en passende 

korrelasjon mellom målingen og det berørte datasettet i samsvar med avsnitt 3.4 i dette vedlegget. 

e) Beregning av en tilnærmingsverdi for å fastsette nettomengder av målbar varme i samsvar med metode 3 i avsnitt 

7.2. 

f) Andre metoder, særlig for historiske data eller dersom den driftsansvarlige ikke kan identifisere noen annen 

tilgjengelig datakilde. 

Ved valg av datakilder for formålene nevnt i artikkel 7 nr. 1 er det bare de datakildene som er nevnt i bokstav a) i 

første ledd, som anses å være de mest nøyaktige datakildene. Datakildene som er nevnt i bokstav b)–f) i første ledd, 

anses å være mindre nøyaktige i synkende rekkefølge fra bokstav b) til bokstav f). 

For situasjoner der det ikke finnes opplysninger for enkelte parametrer (f.eks. temperatur og mengden returkondensat) 

som kreves for å bestemme nettostrømmer av målbar varme, får bestemmelsene i nr. 7 anvendelse. I samsvar med 

avsnitt 7 må parametrer bestemmes for å kunne beregne de årlige nettomengdene av målbar varme. Det bør derfor tas 

hensyn til det samlede resultatet for den årlige netto varmemengden for den forenklede usikkerhetsvurderingen i 

samsvar med artikkel 7 nr. 2 bokstav c) ved utvelgelsen av metodene nevnt i bokstav b)–f) i første ledd når den avviker 

fra det valget av datakilder som er de nøyaktigste datakildene. 

4.6. Valg av datakilder for bestemmelse av materialegenskaper 

Følgende generiske datakilder skal brukes til å velge ut de mest nøyaktige tilgjengelige datakildene for å bestemme 

egenskaper som stoffets vanninnhold eller renhet, karboninnhold, netto brennverdi, biomasseinnhold osv. for 

produkter, materialer, brensler eller røykgasser som ankommer eller forlater anlegget eller delanlegget: 

a) Metoder for å bestemme beregningsfaktorer i samsvar med overvåkingsplanen som er godkjent i henhold til 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

b) Laboratorieanalyser i samsvar med nr. 6.1 i dette vedlegget. 

c) Forenklede laboratorieanalyser i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegget. 

d) Konstante verdier basert på en av følgende datakilder: 

— Standardfaktorer som medlemsstaten bruker i sin nasjonale fortegnelse og framlegger for sekretariatet for De 

forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring. 

— Litteraturverdier som er avtalt med vedkommende myndighet, herunder standardfaktorer som er offentliggjort 

av vedkommende myndighet, og som er forenlige med faktorer som er nevnt i forrige strekpunkt, men som er 

representative for mer oppdelte kildebrenselstrømmer. 

— Verdier angitt og garantert av leverandøren av et brensel eller et materiale, dersom den driftsansvarlige kan 

dokumentere overfor vedkommende myndighet at karboninnholdet viser et 95 % konfidensintervall som ikke 

overstiger 1 %.  
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e) Konstante verdier basert på en av følgende datakilder: 

— Standardfaktorer og støkiometriske faktorer oppført i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012 eller 

oppført i retningslinjene fra FNs klimapanel (IPCC). 

— Verdier basert på tidligere utførte analyser, dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor 

vedkommende myndighet at disse verdiene er representative for framtidige partier av samme brensel eller 

materiale. 

— Andre verdier basert på vitenskapelig dokumentasjon. 

Ved valg av datakilder for formålene nevnt i artikkel 7 nr. 1 er det bare de datakildene som er omhandlet i bokstav a) 

og b) i første ledd, som anses å være de mest nøyaktige datakildene, mens datakilden nevnt i bokstav a) i nevnte ledd 

skal brukes dersom den dekker det berørte datasettet. Datakildene som er nevnt i bokstav c)–e) i første ledd, anses å 

være mindre nøyaktige i synkende rekkefølge fra bokstav c) til bokstav e). 

5. METODER FOR BESTEMMELSE AV ÅRLIGE MENGDER AV MATERIALER OG BRENSLER 

Dersom den driftsansvarlige skal bestemme den årlige mengden brensler eller materialer, herunder produkter knyttet til 

delanlegg med utslippsstandard for produkt, skal den driftsansvarlige bestemme disse mengdene på anleggsnivå eller 

for hvert berørt delanlegg, etter behov, på en av følgende måter: 

a) Basert på en kontinuerlig måling av prosessen der materialet forbrukes eller produseres. 

b) Basert på en sammenlegging av målinger av mengder som leveres eller produseres separat, idet det tas hensyn til 

relevante lagerendringer. 

I forbindelse med bokstav b) i første ledd skal mengden av brensel eller materiale som forbrukes i kalenderåret på 

anlegget eller delanlegget, beregnes som mengden av brensel eller materiale som er importert i kalenderåret, minus 

mengden av brensel eller materiale som er eksportert, pluss mengden av brensel eller materiale på lager ved 

begynnelsen av kalenderåret, minus mengden av brensel eller materiale på lager ved utgangen av kalenderåret. 

I forbindelse med bokstav b) i første ledd skal mengden av produkt eller annet materiale som eksporteres i 

kalenderåret, beregnes som mengden av brensel eller materiale som er eksportert i rapporteringsperioden, minus 

mengden som er importert eller resirkulert i prosessen, minus mengden av produkt eller materiale på lager ved 

begynnelsen av kalenderåret, pluss mengden av produkt eller materiale på lager ved utgangen av kalenderåret. 

Dersom det ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader å bestemme mengder på lager gjennom 

direkte måling, kan den driftsansvarlige anslå disse mengdene basert på enten 

a) data fra tidligere år og i sammenheng med passende virksomhetsnivåer for rapporteringsperioden, 

b) dokumenterte framgangsmåter og respektive data i reviderte regnskaper for rapporteringsperioden. 

Dersom bestemmelsen av mengder av produkter, materialer eller brensler for et helt kalenderår ikke er teknisk mulig 

eller vil føre til urimelig høye kostnader, kan den driftsansvarlige velge den nest best egnede dagen til å skille et 

rapporteringsår fra det neste og dermed bringe det i samsvar med det aktuelle kalenderåret. Avvikene som kan 

framkomme for ett eller flere produkter, materialer eller brensler, skal registreres på en tydelig måte, danne grunnlaget 

for en verdi som er representativ for kalenderåret, og anses for å være konsekvent med hensyn til det påfølgende året. 

6. KRAV TIL LABORATORIEANALYSER OG TILHØRENDE PRØVETAKING 

6.1. Krav til laboratorieanalyser 

Dersom den driftsansvarlige trenger å utføre laboratorieanalyser for å bestemme egenskaper (herunder vanninnhold, 

renhet, konsentrasjon, karboninnhold, biomassefraksjon, netto brennverdi, densitet) for produkter, materialer, brensler 

eller røykgasser, eller for å fastslå korrelasjoner mellom parametrer for indirekte bestemmelse av nødvendige data, skal 

analysene utføres i samsvar med artikkel 32–35 i forordning (EU) nr. 601/2012, på grunnlag av en godkjent 

prøvetakingsplan for å sikre at prøvene er representative for det partiet som de er tatt fra. Dersom det i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 601/2012 ikke er fastsatt en passende minste analysehyppighet for et bestemt produkt, materiale 

eller brensel, skal den driftsansvarlige foreslå en passende analysehyppighet som skal godkjennes av vedkommende 

myndighet på grunnlag av opplysninger om produktets, materialets eller brenselets heterogenitet.  
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6.2. Forenklede krav til visse laboratorieanalyser 

Dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at analyser i samsvar med avsnitt 6.1 

ikke er teknisk mulige eller vil føre til urimelig høye kostnader, skal den driftsansvarlige utføre de påkrevde analysene 

basert på god industriell praksis eller bruke fastsatte tilnærmingsverdier, i kombinasjon med en empirisk korrelasjon 

med en lettere tilgjengelig parameter, som bestemmes minst en gang i året i samsvar med avsnitt 6.1. 

7. REGLER FOR BESTEMMELSE AV NETTO MÅLBAR VARME 

7.1. Prinsipper 

Alle angitte mengder av målbar varme skal alltid vise til nettomengde av målbar varme, bestemt som varmeinnholdet 

(entalpi) av varmestrømmen som overføres til den varmeforbrukende prosessen eller den eksterne brukeren, minus 

varmeinnholdet i returstrømmen. 

Varmeforbrukende prosesser som er nødvendige for produksjon og distribusjon av varme, f.eks. luftseparatorer, 

tilberedning av spevann og regelmessige utluftinger, skal tas i betraktning ved bestemmelse av varmeanleggets 

effektivitet, og de kan derfor ikke anses som varmeforbrukende prosesser som berettiger tildeling. 

Dersom det samme varmemediet brukes i flere påfølgende prosesser og varmen forbrukes med start fra forskjellige 

temperaturnivåer, skal mengden forbrukt varme i hver varmeforbrukende prosess bestemmes separat, med mindre 

prosessene omfattes av samme delanlegg. Gjenoppvarming av overføringsmediet mellom påfølgende varme-

produserende prosesser bør behandles som supplerende varmeproduksjon. 

Dersom varme brukes til kjøling ved hjelp av en absorpsjonskjøleprosess, skal denne kjøleprosessen anses som en 

varmeforbrukende prosess. 

7.2. Metoder for bestemmelse av nettomengder av målbar varme 

Ved valg av datakilder for mengdebestemmelse av energistrømmer i samsvar med avsnitt 4.5 skal følgende metoder 

for å bestemme nettomengder av målbar varme tas i betraktning: 

Metode 1: Ved hjelp av målinger 

Etter denne metoden skal den driftsansvarlige måle alle relevante parametrer, særlig temperatur, trykk og tilstand for 

det overførte samt det tilbakeførte varmemediet. Mediets tilstand i tilfelle damp skal vise til dampens metning eller 

grad av overoppheting. Den driftsansvarlige skal dessuten måle varmeoverføringsmediets (volumetriske) strømnings-

hastighet. På grunnlag av de målte verdiene skal den driftsansvarlige bestemme entalpien og det særlige volumet for 

varmeoverføringsmediet ved hjelp av egnede damptabeller eller teknisk programvare. 

Mediets massestrøm beregnes som 

 (ligning 3) 

der ṁ er massestrømmen i kg/s, V er den volumetriske strømningshastigheten i m3/s og υ er det spesifikke volumet i 

m3/kg. 

Ettersom massestrømmen anses å være den samme for overført og tilbakeført medium, skal varmestrømnings-

hastigheten beregnes ved hjelp av differansen i entalpi mellom den overførte og tilbakeførte strømmen, som følger: 

 = (hflow – hreturn) · ṁ (ligning 4) 

der Q er varmestrømningshastigheten i kJ/s, hflow er entalpien til den overførte strømmen i kJ/kg, hreturn er entalpien til 

returstrømmen i kJ/kg, og ṁ er massestrømmen i kg/s. 

I tilfelle av damp eller varmt vann som brukes som varmeoverføringsmedium, dersom kondensatet ikke tilbakeføres, 

eller dersom det ikke er mulig å anslå entalpien for det tilbakeførte kondensatet, skal den driftsansvarlige bestemme 

hreturn på grunnlag av en temperatur på 90 °C. 

Dersom det er kjent at massestrømmene ikke er identiske, gjelder følgende: 

— Dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at kondensatet blir igjen i 

produktet (f.eks. i prosesser med direkte dampinnsprøyting), skal mengden for det respektive kondensatets entalpi 

ikke trekkes fra. 

— Dersom det er kjent at varmeoverføringsmediet går tapt (f.eks. på grunn av lekkasjer eller avrenning), skal en 

anslått massestrøm trekkes fra massestrømmen for det overførte varmeoverføringsmediet.  
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For å bestemme den årlige nettostrømmen av varme ut fra ovennevnte opplysninger skal den driftsansvarlige – 

avhengig av tilgjengelig måleutstyr og databehandling – bruke en av følgende metoder: 

— Bestemme årlige gjennomsnittsverdier for parametrene som avgjør den årlige gjennomsnittlige entalpien for det 

overførte og tilbakeførte varmemediet, og multiplisere dem med den samlede årlige massestrømmen, ved hjelp av 

ligning 4. 

— Bestemme timeverdier for varmestrømmen og summere disse verdiene over varmeanleggets samlede årlige 

driftstid. Avhengig av databehandlingssystemet kan timeverdier erstattes med andre passende tidsintervaller. 

Metode 2: Ved hjelp av dokumentasjon 

Den driftsansvarlige bestemmer nettomengden av målbar varme basert på dokumenter i samsvar med avsnitt 4.6 i dette 

vedlegget, forutsatt at de varmemengdene som er angitt i disse dokumentene, bygger på måling, eller på rimelige 

beregningsmetoder i samsvar med nr. 3.4 i dette vedlegget. 

Metode 3: Beregning av en tilnærmingsverdi basert på målt virkningsgrad 

Den driftsansvarlige skal bestemme mengden av netto målbar varme basert på tilført brensel og den målte 

virkningsgraden for varmeproduksjon: 

Q = ηH · EIN (ligning 5) 

EIN = Σ ADi · NCVi (ligning 6) 

der Q er varmemengden uttrykt i TJ, ηH er varmeproduksjonens målte virkningsgrad, EIN er tilført energi fra brensler, 

ADi er de årlige virksomhetsdataene (dvs. forbrukte mengder) for brensler i og NCVi er netto brennverdi for brensler i. 

Verdien av ηH skal enten måles av den driftsansvarlige over en forholdsvis lang periode, slik at det i tilstrekkelig grad 

tas hensyn til de ulike belastningstilstandene i anlegget, eller hentes fra produsentens dokumentasjon. I den forbindelse 

skal det tas hensyn til den særlige delbelastningskurven ved hjelp av en årlig lastfaktor: 

LF = EIN/EMax (ligning 7) 

der LF er lastfaktoren, EIN er tilført energi som fastsatt ved hjelp av ligning 6 i kalenderåret og EMax er den største 

mengden tilført brensel dersom den varmeproduserende enheten hadde kjørt med en nominell last på 100 % i hele 

kalenderåret. 

Virkningsgraden bør beregnes ut fra en situasjon der alt kondensat tilbakeføres. Det tilbakeførte kondensatet antas å ha 

en temperatur på 90 °C. 

Metode 4: Beregning av en tilnærmingsverdi basert på referansevirkningsgrad 

Denne metoden er identisk med metode 3, men det brukes en referansevirkningsgrad på 70 % (ηref,H = 0,7) i ligning 5. 

7.3. Differensiering mellom fjernvarme, varme som omfattes av EU ETS, og varme som ikke omfattes av ETS 

Dersom et anlegg importerer målbar varme, skal den driftsansvarlige bestemme separat mengden av varme som 

kommer fra anlegg som omfattes av EU ETS, og varme importert fra enheter som ikke omfattes av EU ETS. Dersom 

et anlegg forbruker målbar varme som er eksportert fra et delanlegg med utslippsstandard for produkt for salpetersyre, 

skal den driftsansvarlige bestemme den mengden varme som er forbrukt, separat fra annen målbar varme. 

Dersom et anlegg eksporterer målbar varme, skal den driftsansvarlige bestemme separat mengden av varme som 

eksporteres til anlegg som omfattes av EU ETS, og varme som eksporteres til enheter som ikke omfattes av EU 

ETS. Dessuten skal den driftsansvarlige bestemme separat mengden av varme som kan betraktes som fjernvarme. 

8. REGLER FOR FORDELING AV BRENSLER OG UTSLIPP AV KRAFTVARMEPRODUKSJON MED HENBLIKK PÅ 

OPPDATERING AV VERDIER FOR UTSLIPPSSTANDARDER 

Dette avsnittet gjelder situasjoner der en driftsansvarlig for å oppdatere verdiene for utslippsstandarder trenger å 

fordele inn- og utgående mengder og utslipp fra kraftvarmeenheter på delanlegg.  



Nr. 9/560 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

 

I dette avsnittet brukes uttrykket «kraftvarme» som definert i artikkel 2 nr. 30 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/27/EF(3). 

Utslipp fra et kraftvarmeverk bestemmes som 

EmCHP = Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC (ligning 8) 

der EmCHP er de årlige utslippene fra kraftvarmeverket uttrykt i t CO2, ADi er de årlige virksomhetsdataene (dvs. 

forbrukte mengder) av brensler i som brukes til kraftvarmeverket, uttrykt i tonn eller Nm3, NCVi er netto brennverdi 

for brensler i uttrykt i TJ/t eller TJ/Nm3 og EFi er utslippsfaktorene for brenslene i uttrykt i t CO2/TJ. EmFGC er 

prosessutslippene fra røykgassrensingen, uttrykt i t CO2. 

Energitilførselen til kraftvarmeverket beregnes i samsvar med ligning 6. De respektive årlige gjennomsnittlige 

virkningsgradene for produksjon av varme og elektrisk kraft (eller mekanisk energi, dersom det er relevant) beregnes 

som følger: 

ηheat = Qnet/EIN (ligning 9) 

ηel = Eel/EIN (ligning 10) 

der ηheat (dimensjonsløs) er den årlige gjennomsnittlige virkningsgraden for varmeproduksjon, Qnet er den årlige 

nettomengden av varme produsert av kraftvarmeverket uttrykt i TJ som fastsatt i samsvar med avsnitt 7.2, EIN er tilført 

energi som fastsatt ved hjelp av ligning 6 uttrykt i TJ, ηel (dimensjonsløs) er den årlige gjennomsnittlige 

virkningsgraden for produksjon av elektrisk kraft og Eel er netto årlig elektrisitetsproduksjon i kraftvarmeverket, 

uttrykt i TJ. 

Dersom den driftsansvarlige kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at det ikke er teknisk mulig eller vil 

føre til urimelig høye kostnader å bestemme virkningsgradene ηheat og ηel, skal verdier basert på teknisk dokumentasjon 

(dimensjonerende verdier) for anlegget brukes. Dersom ingen slike verdier er tilgjengelige, benyttes de konservative 

standardverdiene ηheat= 0,55 og ηel= 0,25. 

Tildelingsfaktorer for varme og elektrisk kraft fra kraftvarmeproduksjon beregnes som 

𝐹𝐶𝐻𝑃,𝐻𝑒𝑎𝑡 =
𝜂ℎ𝑒𝑎𝑡/𝜂𝑟𝑒𝑓,ℎ𝑒𝑎𝑡

𝜂ℎ𝑒𝑎𝑡/𝜂𝑟𝑒𝑓,ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙
 

(ligning 11) 

𝐹𝐶𝐻𝑃,𝐸𝑙 =
𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙

𝜂ℎ𝑒𝑎𝑡/𝜂𝑟𝑒𝑓,ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝜂𝑒𝑙/𝜂𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑙
 

(ligning 12) 

der FCHP,Heat er tildelingsfaktoren for varme og FCHP,El er tildelingsfaktoren for elektrisk kraft (eller eventuelt mekanisk 

energi), begge uttrykt dimensjonsløst, ηref, heat er referansevirkningsgraden for varmeproduksjon i en frittstående kjel, 

og ηref,el er referansevirkningsgraden for produksjon av elektrisk kraft uten kraftvarme. For referansevirkningsgrader 

skal den driftsansvarlige benytte de relevante brenselspesifikke verdiene fra delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/2402(4) uten bruk av korreksjonsfaktorer for unngått tap i nettet i vedlegg IV til nevnte forordning. 

For å tildele tilført energi eller utslipp fra kraftvarmeverket til produksjon av varme og elektrisk kraft (eller eventuelt 

mekanisk energi) skal den driftsansvarlige multiplisere den samlede energitilførselen eller de samlede utslippene med 

tildelingsfaktoren for varme eller elektrisk kraft. 

Den spesifikke utslippsfaktoren for kraftvarmerelatert målbar varme som skal brukes ved tildeling av varmerelaterte 

utslipp til delanlegg i samsvar med avsnitt 10.1.2, beregnes som 

EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat/Qnet (ligning 13) 

der EFCHP, heat er utslippsfaktoren for produksjon av målbar varme i kraftvarmeverket uttrykt i t CO2/TJ.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2402 av 12. oktober 2015 om gjennomgåelse av harmoniserte referanseverdier for 

virkningsgrad ved separat produksjon av elektrisitet og varme i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU og om 

oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/877/EU (EUT L 333 av 19.12.2015, s. 54). 
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9. FRAMGANGSMÅTE FOR SPORING AV PRODCOM-KODER FOR PRODUKTER 

Med henblikk på korrekt tildeling av data til delanlegg skal den driftsansvarlige føre en liste over alle produkter som 

produseres ved anlegget, og deres gjeldende PRODCOM-koder, basert på NACE rev. 2. På grunnlag av denne listen 

skal den driftsansvarlige 

— fordele produkter og deres årlige produksjonstall på delanlegg med utslippsstandard for produkt i samsvar med 

produktdefinisjonene i vedlegg I, dersom det er relevant, 

— ta hensyn til disse opplysningene ved fordeling av inn- og utgående mengder samt utslipp på delanlegg med 

tilknytning til sektorer som er utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje, eller som ikke er utsatt for slik 

risiko, i samsvar med artikkel 10. 

Den driftsansvarlige skal for dette formål opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde en framgangsmåte for 

regelmessig kontroll av hvorvidt de produktene som produseres ved anlegget, samsvarer med PRODCOM-kodene som 

brukes ved utarbeiding av planen for overvåkingsmetode. Denne framgangsmåten skal dessuten inneholde 

bestemmelser som viser om anlegget produserer et nytt produkt for første gang, og for å sikre at den driftsansvarlige 

fastsetter den relevante PRODCOM-koden for et nytt produkt, legger det til listen over produkter og fordeler 

tilhørende inn- og utgående mengder samt utslipp på relevant delanlegg. 

10. REGLER FOR BESTEMMELSE AV UTSLIPP PÅ DELANLEGGSNIVÅ MED HENBLIKK PÅ OPPDATERING AV VERDIER 

FOR UTSLIPPSSTANDARDER 

10.1. Utslipp på delanleggsnivå 

I forbindelse med artikkel 10 skal den driftsansvarlige fordele anleggets samlede utslipp på delanlegg og, dersom det er 

relevant, anvende bestemmelsene i avsnitt 3.2 og 10.1.1–10.1.5 i dette vedlegget. 

10.1.1. Direkte tildeling av kildestrømmer eller utslippskilder 

1. Utslipp fra kildestrømmer eller utslippskilder som brukes av bare ett delanlegg, skal tildeles til dette delanlegget i 

sin helhet. Dersom den driftsansvarlige bruker en massebalanse, skal utgående kildestrømmer trekkes fra i samsvar 

med artikkel 25 i forordning (EU) nr. 601/2012. For å unngå dobbelttelling skal kildestrømmer som konverteres til 

røykgasser, med unntak av røykgasser som produseres og forbrukes i sin helhet innenfor samme delanlegg med 

utslippsstandard for produkt, ikke tildeles ved hjelp av denne metoden. 

2. Bare dersom kildestrømmer eller utslippskilder brukes av mer enn ett delanlegg, skal følgende metoder for 

tildeling av utslipp benyttes: 

— Utslipp fra kildestrømmer eller utslippskilder som brukes til produksjon av målbar varme, skal tildeles til 

delanleggene i samsvar med nr. 10.1.2. 

— Dersom røykgasser ikke brukes i delanlegg med utslippsstandard for produkt der de ble produsert, skal 

utslippene fra røykgasser tildeles i samsvar med nr. 10.1.5. 

— Dersom mengdene av kildestrømmer fra delanlegg bestemmes ved måling før bruk i delanlegget, skal den 

driftsansvarlige bruke en passende metode i samsvar med nr. 3.2. 

— Dersom utslipp fra kildestrømmer eller utslippskilder ikke kan tildeles i samsvar med andre metoder, skal de 

tildeles ved hjelp av korrelerte parametrer som allerede er tildelt til delanleggene i samsvar med nr. 3.2. For 

dette formål skal den driftsansvarlige tildele mengder av kildestrøm og deres respektive utslipp proporsjonalt 

med den forholdsmessige fordelingen av disse parametrene på delanlegg. Passende parametrer omfatter 

produserte produkters masse, masse eller volum av brensel eller forbrukt materiale, mengden av ikke-målbar 

varme som er produsert, driftstimer eller kjent virkningsgrad for utstyr. 

10.1.2. Utslipp som kan tilskrives målbar varme 

Dersom delanlegget forbruker målbar varme som er produsert ved anlegget, skal den driftsansvarlige, når det er 

relevant, bestemme de varmerelaterte utslippene ved hjelp av en av følgende metoder: 

1. For målbar varme som produseres ved forbrenning av brensler i anlegget, unntatt varme som produseres av 

kraftvarme, skal den driftsansvarlige bestemme utslippsfaktoren for den relevante brenselblandingen og beregne 

utslipp fra delanlegget som 

EmQ,sub-inst = EFmix · Qconsumed,sub-inst / η (ligning 14) 
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der EmQ,sub-inst er varmerelaterte utslipp fra delanlegget i t CO2, EFmix er utslippsfaktoren for den respektive 

brenselblandingen uttrykt i t CO2/TJ, herunder utslipp fra røykgassrensing, dersom det er relevant, Qconsumed,sub-inst 

er mengden av målbar varme som forbrukes i delanlegget, uttrykt i TJ, og η er varmeproduksjonsprosessens 

virkningsgrad. 

EFmix beregnes som 

EFmix = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC) / (Σ ADi · NCVi) (ligning 15) 

der ADi er de årlige virksomhetsdataene (dvs. forbrukte mengder) for brensler i som brukes til produksjonen av 

målbar varme uttrykt i tonn eller Nm3, NCVi er netto brennverdi for brensler i uttrykt i TJ/t eller TJ/Nm3 og EFi er 

utslippsfaktorene for brensler i uttrykt i t CO2/TJ. EmFGC er prosessutslippene fra røykgassrensingen, uttrykt i 

t CO2. 

Dersom en røykgass er en del av den brenselblandingen som brukes, skal utslippsfaktoren for denne røykgassen 

justeres før beregning av EFmix i samsvar med avsnitt 10.1.5 bokstav b) i dette vedlegget. 

2. For målbar varme som produseres i kraftvarmeverk der brensler forbrennes innenfor anlegget, skal den 

driftsansvarlige bestemme utslippsfaktoren for den relevante brenselblandingen og beregne de utslippene som kan 

tilskrives delanlegget, som 

EmQ,CHP,sub-inst = EFCHP,Heat · Qcons,CHP,sub-inst (ligning 16) 

der EmQ,CHP,sub-inst er de kraftvarmerelaterte utslippene fra delanlegget i t CO2, EFCHP,Heat er utslippsfaktoren for 

varmedelen av kraftvarmeverket som fastsatt i samsvar med avsnitt 8 uttrykt i t CO2/TJ, herunder utslipp fra 

røykgassrensing, dersom det er relevant, og Qcons,CHP,sub-inst er mengden av målbar varme som produseres av 

kraftvarme i anlegget og forbrukes i delanlegget, uttrykt i TJ. 

Dersom en røykgass er del av den brenselblandingen som brukes i kraftvarmeverket, skal utslippsfaktoren for 

denne røykgassen justeres før beregning av EFCHP,Heat i samsvar med avsnitt 10.1.5 bokstav b). 

3. Dersom målbar varme gjenvinnes fra prosesser som omfattes av et delanlegg med utslippsstandard for produkt, et 

delanlegg med utslippsstandard for brensel eller et delanlegg med prosessutslipp, skal den driftsansvarlige 

rapportere at disse varmemengdene er overført mellom de relevante delanleggene i referansedatarapporten, i 

samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

4. Dersom målbar varme importeres fra andre anlegg som omfattes av EU ETS, eller fra anlegg eller foretak som ikke 

omfattes av EU ETS, skal utslippsfaktoren for produksjonen av denne varmen rapporteres dersom den er 

tilgjengelig. 

5. Den driftsansvarlige skal tildele nullutslipp til målbar varme produsert av elektrisk kraft, men skal rapportere de 

tilhørende mengdene av målbar varme i referansedatarapporten i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

10.1.3. Tildeling av utslipp knyttet til varmetap 

Dersom tap av målbar varme bestemmes atskilt fra de mengdene som brukes i delanlegg, skal den driftsansvarlige for 

å oppfylle kriteriet i samsvar med artikkel 10 nr. 5 bokstav c) legge til utslipp i forbindelse med en forholdsmessig 

mengde av varmetap til utslippene fra alle delanlegg der målbar varme som produseres ved anlegget, brukes, ved hjelp 

av utslippsfaktorer som fastsettes i samsvar med avsnitt 10.1.2 i dette vedlegget. 

10.1.4. Tildeling av utslipp knyttet til ikke-målbar varme 

For å tildele utslipp knyttet til bruken av ikke-målbar varme som ikke inngår i et delanlegg med utslippsstandard for 

produkt, skal den driftsansvarlige tildele de relevante kildestrømmene eller utslippskildene til delanleggene i samsvar 

med avsnitt 10.1.1 ved hjelp av relevante utslippsfaktorer. Den driftsansvarlige skal tildele bare brensler og 

kildestrømmer som er knyttet til prosessutslippene fra røykgassrensing, til bruk av ikke-målbar varme. 

Dersom en røykgass er en del av den brenselblandingen som brukes, skal utslippsfaktoren for denne røykgassen 

justeres før tildeling av dens utslipp til bruk av ikke-målbar varme i samsvar med avsnitt 10.1.5 bokstav b). 
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10.1.5. Tildeling av utslipp for produksjon og bruk av røykgasser 

Utslipp fra røykgasser deles opp i to deler, med mindre de brukes i det samme delanlegget med utslippsstandard for 

produkt der de er produsert, som følger: 

a) En mengde utslipp for produksjon av røykgassen tildeles til det delanlegget med utslippsstandard for produkt der 

røykgassen produseres. 

Denne mengden beregnes som følger: 

EmWG = VWG · NCVWG · (EFWG – EFNG · Corrn) (ligning 17) 

der EmWG er den mengden utslipp som er tildelt til produksjon av røykgass, VWG er volumet av produsert røykgass 

uttrykt i Nm3 eller t, NCVWG er netto brennverdi for røykgass uttrykt i TJ/Nm3 eller TJ/t, EFWG er utslippsfaktoren 

for røykgass uttrykt i t CO2/TJ, EFNG er utslippsfaktoren for naturgass (56,1 t CO2/TJ) og Corrη er en faktor som 

tar hensyn til forskjellen i virkningsgrad mellom bruken av røykgass og bruken av referansebrenselet 

naturgass. Standardverdien for denne faktoren er lik 0,667. 

b) En mengde utslipp for forbruket av røykgass tildeles til det delanlegget med utslippsstandard for produkt, 

delanlegget med utslippsstandard for varme, fjernvarmedelanlegget eller delanlegget med utslippsstandard for 

brensel der det forbrukes. Denne verdien fastsettes ved å multiplisere mengden og brennverdien av røykgassen 

med varmeverdien eller utslippsstandarden for brensel, etter hva som er relevant. 

10.2. Utslipp som tildeles til delanlegg 

Den driftsansvarlige skal bestemme de tildelte utslippene for hvert delanlegg som summen av følgende: 

a) Utslipp fra kildestrømmer som er relevante for delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.1, etter hva som 

er relevant. 

b) Utslipp fra målbar varme som er forbrukt i delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.2 og 10.1.3, etter 

hva som er relevant. 

c) Utslipp fra ikke-målbar varme som er forbrukt i delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.4, etter hva 

som er relevant. 

d) Utslipp fra produksjon eller bruk av røykgasser i delanlegget og bestemt i samsvar med avsnitt 10.1.5, etter hva 

som er relevant. 

I denne beregningen skal den driftsansvarlige sikre at verken utelatelser eller dobbelttelling av kildestrømmer 

forekommer. 

Den driftsansvarlige skal også bestemme differansen mellom de samlede utslippene fra anlegget og summen av tildelte 

utslipp fra alle delanlegg som er relevante ved anlegget. Dersom det er relevant, skal den driftsansvarlige identifisere 

alle prosesser som bidrar til denne differansen, og bekrefte rimeligheten i tildelingen ved å anslå utslippene i 

forbindelse med disse prosessene, særlig med de kildestrømmene som brukes til produksjon av elektrisk kraft og til 

fakling, bortsett fra sikkerhetsfakling. 

 __________  


