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1 Inledning
1.1 Räckvidden för detta vägledande dokument
Detta vägledande dokument ingår i en samling dokument1 som är avsedda att assistera
medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter i sitt enhetliga genomförande, inom
unionen, av metoden för tilldelning för den fjärde handelsperioden av EU:s
utsläppsrätter (efter 2020), fastställda genom Kommissionens delegerade förordning
XX/XX om ”unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning
av utsläppsrätter enligt artikel 10a i EU:s ETS-direktiv” (FAR).
Det vägledande dokumentet 3 om datainsamling kan underlätta datainsamlingen enligt
artikel 14 i FAR, för att kunna definiera den fullständiga förteckningen över
anläggningar samt beräkna eventuell gratis tilldelning som ska bestämmas för de
nationella genomförandeåtgärderna (NIM) enligt artikel 11.1 i direktivet 2003/87/EG.
Observera att detta dokument endast täcker harmoniserad gratis tilldelning av
utsläppsrätter till industrin under en övergångsperiod enligt artikel 10a i EU:s ETSdirektiv. All tilldelning enligt artikel 10c (”Alternativ för gratis tilldelning under en
övergångsperiod för modernisering av energisektorn”) ligger utanför räckvidden för
detta dokument. Dessutom beskriver det inte i detalj förfaranden som
medlemsstaterna ska tillämpa när de utfärdar tillstånd för utsläpp av växthusgaser. Det
konstateras att metoderna för att fastställa anläggningsgränserna i tillstånden för
utsläpp av växthusgaser (GHG) skiljer sig åt mellan olika medlemsstater.
Hänvisningar till artiklar i detta dokument gäller i allmänhet det reviderade ETSdirektivet och FAR.
Kommentar om kvarstående frågor i denna version av det vägledande dokumentet
Eftersom inte alla rättsakter som specificerar tilldelningsmetoden har antagits, har
vissa element i detta vägledande dokument fortfarande inte definierats. Detta gäller
särskilt för genomförandeakten, som fortfarande inte är antagen, om de detaljerade
reglerna om förändringar av tilldelningen av gratis utsläppsrätter och uppdateringen av
värdena för riktmärkena. Det kan också gälla för hänvisningar till den ofullständiga
lagstiftningen eller medföljande vägledande dokument som ännu inte är framtagna
eller färdigställda.
I detta vägledande dokument har vi markerat sådana ställen med gul markeringsfärg.
Särskilt för värden och datum för riktmärken har ”XX” angivits som en platshållare för
de värden och datum som ännu inte är fastställda.
1

Alla vägledande dokument är tillgängliga på: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1
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2 Mål
2.1 Bakgrunden till datainsamlingen
Alla medlemsstater (MS) ska skicka sina nationella genomförandeåtgärder (NIM) till
Europeiska kommissionen (EC) senast den 30 september 2019. De behöriga
myndigheterna (CA) behöver därför anordna en datainsamling för varje befintlig
anläggning. Särskilda tidsfrister för datainsamlingen beror på nationella rättsliga
skyldigheter och kommer därför att variera mellan olika medlemsländer, men
innehållet i genomförandeåtgärderna ska följa tilldelningsreglerna2 på ett enhetligt
sätt.
För att säkerställa denna harmonisering har Europeiska kommissionen tagit fram en
”mall för referensdata”, som är tillgängliga på alla EU-språk. Medlemsländerna kan välja
att använda denna mall eller ta fram sin egen, så länge alla obligatoriska uppgifter
samlas in på ett enhetligt sätt.
Under datainsamlingsförfarandet ska verksamhetsutövarna tillhandahålla följande
rapporter, enligt artikel 4.2 i FAR:
a. En referensdatarapport, som har verifierats som tillfredsställande, inklusive
driftdata för anläggningen och delanläggningen (genom att använda
referensdatamallen som tillhandahålls av de behöriga myndigheterna)
b. Övervakningsmetodplanen som visar hur specifika data bestämdes (en mall för
detta tillhandahållas av de behöriga myndigheterna)
c. En verifieringsrapport som styrker att uppgifterna har kontrollerats av en tredje
part (en mall för detta tillhandahålls till kontrollörerna från de behöriga
myndigheterna)
Vissa insamlade uppgifter kan vara kommersiellt känsliga: Medlemsstaterna bör vidta
skyddsåtgärder för att säkerställa att endast de personer som behöver känna till den
konfidentiella informationen har tillgång till den. De ska också garantera att alla
kommersiellt känsliga handlingar som tas emot för att beräkna tilldelningar och
uppdatera riktmärken endast används för detta ändamål och kommer att behandlas
med största försiktighet för att skydda de berörda företagens kommersiella intressen.

2

Kommissionens förordning om fastställande av övergångsåtgärder för harmoniserad gratis tilldelning
av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, tillgänglig på
XXXX

5

2.2 Länk till referensdatamallen och andra dokument
För att underlätta överensstämmelsen med referensdatamallen, motsvarar innehållet i
detta vägledande dokument mallens struktur från blad A till blad K3. Varje kapitel
presentera de uppgifter som ska rapporteras och tillhandahåller vid behov vägledning
om dessa uppgifter och hur de bör bestämmas. Vid behov ger detta dokument
vägledning om användningen av referensdatamallen. Dessutom hänvisar dokumentet
vid behov till andra dokument, inklusive FAR, MRVA och andra vägledande dokument.
Alla hänvisningar visas med kursiv stil.

2.3 Relevansen av olika avsnitt för olika anläggningar
Inte alla avsnitt i detta dokument (och därmed i referensdatamallen) är relevanta för
alla anläggningar. Tabell 1 anger vilka avsnitt i mallen som är relevanta beroende på
anläggningens egenskaper.
Varje medlemsstat bestämmer om anläggningar som inte är berättigade eller som inte
ansöker om gratis tilldelning ska fylla i referensdatamallen eller inte; om de ska fylla i
den, behöver endast bladen i avsnitt A.I (”Identifiering av anläggningen”) och A.II
(”Information om referensdatarapport”) fyllas i.
Alla anläggningar som är berättigade till gratis tilldelning ska fylla i mallen om de
önskar ansöka om gratis tilldelning efter 2020. En schematisk översikt över de avsnitt
som ska fyllas i visas i Tabell 1 nedan och relevanta avsnitt markeras med ett kryss i
tabellens kolumner. Tabellen är vägledande.

3

Mall version ”NIMs P4 baseline_COM-en-250119.xls”.
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Tabell 1: Relevanta avsnitt
Kontrollera och fyll även i de relevanta avsnitten för den bedömda anläggningen om:

Avsnitt i både detta dokument och i referensdatamallen

A. Installation Data – Allmän
information om rapporten

B+C. Uppgifter om årliga utsläpp
för relevant år

D. Tillskrivning av utsläpp

E. Uppgifter om energitillförsel,
mätbar värme och el
F. Delanläggningsspecifika
uppgifter om produktriktmärken
G. Delanläggningsdata om ”fallback”-delanläggningar

I – Identifiering av anläggningen
II – Information om
referensdatarapporten
III – Förteckning över
delanläggningar
IV – Förteckning över tekniska
anslutningar
I – Allmänna riktlinjer om uppgifter
om bränsle-/materialmängder
II – Bränsle-/materialmängd och
utsläppskällor
I – Totala direkta utsläpp av
växthusgaser och energitillförsel
från bränslen
II – Tillskrivning av utsläpp till
delanläggningar
III – Kraftvärmeverktyget
IV – Verktyg för restgaser
I – Energitillförsel från bränslen
II – Mätbar värme
IV – Restgasbalans
III – Elektricitet
I – Historiska verksamhetsnivåer och
dissaggregerade
produktionsuppgifter
I – Historiska verksamhetsnivåer och
dissaggregerade
produktionsuppgifter

Anläggningen
Anläggningen
Ska fyllas i
innehåller
innehåller minst
för alla
minst en
en delanläggning
befintliga
delanläggning
med
anläggningar
med
produktriktmärke
produktriktmä som kräver en
rke
speciell metod1

Anläggningen
innehåller minst
en delanläggning
med
värmeriktmärke
eller
fjärrvärmedelanl
äggning

Värme, restgaser, CO2
eller en
mellanprodukt
Anläggningen
Anläggningen
importeras eller
innehåller minst innehåller minst
exporteras till en
en delanläggning en delanläggning
annan anläggning
med
med
eller enhet, och/eller
bränsleriktmärke processutsläpp
anläggningen
framställer
salpetersyra.

Anläggningen
har ett
kraftvärmever
k på platsen
eller
importerar
värme som har
producerats i
ett
kraftvärmever
k

Anläggningen
förbrukar
restgaser som
producerats
utanför en
delanläggning
med
produktriktmärke

X
X
X
X
Dessa avsnitt är endast relevanta om medlemsstaten kräver denna detaljerade information.
I så fall är de obligatoriska för alla anläggningar

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

H. Särskilda uppgifter om vissa
Alla delanläggningar I till IX
X
produktriktmärken
1 Dessa omfattar följande produktriktmärken: raffinaderier, kalk, dolime, steamcracking, aromater, vätgas, syntesgas, etylenoxid/etylenglykol, vinylkloridmonomer (VCM).
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2.4 Allmänna riktlinjer för användning av mallen
Detta är en påminnelse om de viktigaste riktlinjerna, som är förtecknade i bladet
”b_Guidelines & conditions” i mallen.
o Automatisk beräkning (som finns under menyn
Formler/Beräkningsalternativ) måste aktiveras.
o Ni bör helst gå igenom filen från början till slut. Vissa funktioner vägleder er
genom blanketten beroende på vad ni har matat in tidigare, till exempel
celler som ändrar färg om de inte behöver fyllas i (se färgkoder nedan).
Ibland bör man dock först göra inmatningar i ett annat blad innan man går
vidare (t.ex. måste ”H_specialBM” fyllas i innan ”F_ProductBM” kan
färdigställas i fall där bilaga III till FAR måste tillämpas).
o Det är särskilt viktigt att fylla i blad ”A_InstallationData”, avsnitten A.II.2
(vald referensperiod) och A.III (uppgifter om delanläggningar). Om korrekta
uppgifter saknas där kan beräkningsresultaten bli felaktiga, eller så kan det
bli omöjligt att fylla i uppgifter om delanläggningar på ett korrekt sätt.
o Värdet noll ska anges i stället för att cellen lämnas tom. Om en cell lämnats
tom vet inte den behöriga myndigheten om värdet inte har rapporterats
eller om det är irrelevant eller okänt. Värden som behövs för beräkningar
bör alltid anges (särskilt värdet noll, eftersom vissa formler inte ger några
resultat så länge som nödvändiga celler lämnats tomma).
o I flera fält går det att välja mellan fördefinierade värden. Man kan välja ett
alternativ i ”nedrullningslistan” genom att klicka med musen på den lilla pil
som visas i cellens högerkant eller trycka Alt+nedåtpil när man markerat
cellen. I vissa fält kan man skriva in egen text även om det finns en
nedrullningslista. Det går att göra när nedrullningslistorna innehåller tomma
listposter.
o Ibland visas felmeddelanden när datainmatningar är ofullständiga. Avsaknad
av felmeddelanden är ingen garanti för korrekta beräkningar då det inte
alltid går att testa datans fullständighet. Om inga resultat visas i ett grönt
fält kan det antas att vissa data fortfarande saknas.
o Man måste vara särskilt noga med att datan stämmer överens med de
enheter som visas.
o Felmeddelandena är ofta mycket korta på grund av det begränsade
utrymmet. De viktigaste meddelandena är följande:
ofullständigt!
inkonsekvent!
negativt!
Manuell inmatning!
Inmatning i A.III.3!
E.II.1.n!

Det finns inte tillräckligt med data för att utföra beräkningen (t.ex. en utsläppsfaktor
saknas för ett visst år).
De valda enheterna stämmer inte överens och beräkningarna utifrån inmatningarna
kommer att ge felaktiga resultat.
Inga negativa värden är tillåtna i beräkningen.
Innebär att uppgifterna måste anges manuellt när en automatisk beräkning av
parametrar inte är möjlig.
Hänvisningar till delar av ett dokument. Data saknas i de delar som det hänvisas till.

o Färgkoder och teckensnitt:
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Fetmarkerad text:
Mindre kursiv text:

Denna text beskriver vilken inmatning som krävs.
Denna text ger ytterligare förklaringar.
Gula fält är obligatoriska inmatningsfält. Om frågan inte är relevant för anläggningen
krävs dock ingen inmatning.
Ljusgula fält innebär att inmatning är valfritt.
Gröna fält visar automatiskt beräknade resultat. Röd text är felmeddelanden (att data
saknas osv.).
Skuggade fält innebär att ingen inmatning behövs eftersom inmatning gjorts i ett annat
fält.
Gråtonade områden ska fyllas i av medlemsstaterna innan deras egna versioner av
mallen offentliggörs.
Ljusgråa områden används för navigering och hyperlänkar.

o På navigationspanelerna högst upp på varje blad ges hyperlänkarna för att man
snabbt ska kunna gå till olika inmatningsavsnitt. Första raden
(”Innehållsförteckning”, ”Föregående blad”, ”Nästa blad”, ”Sammanfattning”)
och enheterna ”Högst upp” och ”Längst ner” är desamma för alla blad.
Beroende på vilket blad det rör sig om har ytterligare menyalternativ lagts till.
Om bakgrundsfärgen på något av hyperlänksfälten blir röd saknas data i
avsnittet.
o Denna mall har låsts för datainmatning förutom i de gula fälten. Av öppenhetsskäl
finns dock inget lösenord. Detta innebär att alla formler kan visas. Det
rekommenderas att skyddet bibehålls när filen används för datainmatning.
Bladen bör endast vara oskyddade när formlernas giltighet kontrolleras. Det
rekommenderas att detta görs i en separat fil.
o För att skydda formler mot oavsiktliga ändringar, som ofta leder till felaktiga och
vilseledande resultat är det mycket viktigt att INTE ANVÄNDA funktionerna
KLIPP UT & KLISTRA IN. Om ni vill flytta data ska ni först KOPIERA och KLISTRA
IN dem och sedan radera oönskade data på det ursprungliga (felaktiga) stället.
o Datafälten har inte optimerats för numeriska och andra format. Bladskyddet har
begränsats så att ni kan använda era egna format. Framför allt kan ni välja hur
många decimaler som ska visas. Antalet decimaler påverkar i princip inte
beräkningens exakthet. I princip bör alternativet ”Visad precision” i MS Excel
avaktiveras. För mer information, se MS Excels ”Hjälp”-funktion.
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3 MS-specifika parametrar i referensdatamallen för nationella
genomförandeåtgärder
Detta avsnitt är endast relevant för medlemsstater som använder referensdatamallen
från EG.
MSconst_RequirePermitInfo
MSconst_RequireArt27Info
MSconst_RequireArt27aInfo
MSconst_AllowInstEmmisionTotals

SANT
SANT
SANT
FALSKT

MSconst_RequirePermitInfo: Om värdet är SANT, blir hela avsnittet A.I.1.g (Information
om tillståndet för utsläpp av växthusgaser) valfritt, vilket indikeras av den aktuella
färgförändringen.
MSconst_RequireArt27Info: Om värdet är SANT, blir posterna i avsnitt A.I.4.d valfria,
vilket indikeras av den aktuella färgförändringen.
MSconst_RequireArt27aInfo: Om värdet är SANT, blir posterna i avsnitt A.I.4.e valfria,
vilket indikeras av den aktuella färgförändringen.
”MSconst AllowInstEmissionTotals”: Medlemsstaterna kan besluta att låta
verksamhetsutövarna endast redovisa de totala utsläppen på installationsnivå. För att
göra detta ska parametern ”MSconst AllowInstEmissionTotals” ha värdet SANT (denna
parameter har standardvärdet FALSKT). Om denna parameter har värdet SANT, visas
alla uppgifter, som rör bränsle-/materialmängder, som valfria, medan fälten i D.I.2
ändras från ”förbjudet” till ”obligatoriskt”. Med andra ord behöver
verksamhetsutövarna inte längre tillhandahålla uppgifter för varje bränsle/materialmängd, utan behöver endast ange totalvärdena. Om denna parameter har
värdet FALSKT (standard), måste alla fem bladen B+C fyllas i för varje bränsle/materialmängd och utsläppskälla.
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4 Att samla in data för verksamhetsutövare
Detta kapitel innehåller riktlinjer för verksamhetsutövare om åtgärder som ska vidtas
innan de skickar in den ifyllda referensdatamallen, den motsvarande
övervakningsmetodplanen och verifieringsrapporten.
God praxis
Beskrivning
Innan du mottar referensdatamallen för nationella genomförandeåtgärder
Sätt dig in i
Datainsamlingen kan inte slutföras om inte
tilldelningsreglerna
verksamhetsutövaren vet hur tilldelningsreglerna ska
tillämpas för hans/hennes anläggning.
Verksamhetsutövaren ska därför sätta sig in i
tilldelningsreglerna.
Ordna oberoende verifiering Verksamhetsutövare ska anlita en oberoende och
ackrediterad kontrollör, i enlighet med ackrediteringsoch verifieringsbestämmelserna, så att den ifyllda
referensdatamallen och den motsvarande
övervakningsmetodplanen kan verifieras. Särskilt för
komplexa anläggningar rekommenderas att använda en
tvåstegsmetod för verifiering, inklusive ett preliminärt
steg som endast syftar till att kontrollera att
anläggningen delats upp i delanläggningar på korrekt
sätt.
När du mottagit referensdatamallen och innan du lämnar in den
Sätt dig in i
Uppskatta första antalet delanläggningar och identifiera
referensdatamallen och hitta vilka produktriktmärken som gäller …
relevanta avsnitt
Gör en intern planering
Organisera internt så att referensdatamallen skickas in
till den behöriga myndigheten i tid; avsätt tillräcklig
med tid för verifiering
Organisera interna möten
Verksamhetsutövare kan organisera interna möten
med relevanta
med relevanta verksamhetsutövare och/eller tekniska
verksamhetsutövare/tekniska experter för att diskutera tillgången och kvaliteten på
experter
uppgifterna. Samla in datakällor om bästa tillgängliga
uppgifter.
Organisera möten med
Om en anläggning har relevanta tekniska anslutningar,
tekniskt anslutna
rekommenderas att anpassa uppgifter för ingående och
anläggningar (i
utgående mängder (värme, restgaser, koldioxid) till den
förekommande fall)
tekniskt anslutna anläggningen.
Fråga efter förtydligande vid Om vissa punkter är oklara, ska verksamhetsutövare
behov
fråga sina nationella myndigheter för förtydligande.
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5 Att fylla i mallen
Nästa kapitel i det här vägledande dokumentet beskriver bladstrukturen i
referensdatamallen för nationella genomförandeåtgärder, inklusive följande blad:
A ”Installation Data” – Allmän information om rapporten
B+C ”Annual Emissions Data” för relevant år
D ”Emissions” – Tillskrivning av utsläpp
E ”Energy flows” – Uppgifter om energitillförsel, mätbar värme och el
F ”Product BM” – Delanläggningsspecifika uppgifter om produktriktmärken
G ”Fall-back” – Delanläggningsdata om ”fall-back”-delanläggningar
H ”Special BM” – Särskilda uppgifter om vissa produktriktmärken
I ”MS specific” – Medlemsstaternas krav på ytterligare uppgifter
J ”Comments” – Kommentarer och ytterligare upplysningar
K ”Summary” – Översikt över de viktigaste uppgifterna
Tabellen nedan visar vilka avsnitt i mallen som behandlar uppgifter om särskilda frågor.
Fråga
Bestämma om anläggningen är berättigad till gratis tilldelning
Är anläggningen klassificerad som ”elproducent”?
Om ja, producerar den värme som är berättigad till gratis
tilldelning?
Bestämma antalet delanläggningar
Finns det en delanläggning med produktriktmärke?
Finns det ”fall-back”-delanläggningar (som ska specificeras
per typ av delanläggningar, inklusive KL-status)?
Bestämma relevanta tekniska anslutningar
Vilka tekniska anslutningar är relevanta (namn på anslutande
anläggning, typ av anslutning och flödesriktning)?
Bestämma direkta utsläpp och energiflöden
Hur många direkta utsläpp sker vid anläggningen?

Hur ska direkta utsläpp tillskrivas delanläggningar?
Hur delas utsläppen upp mellan värme och el för ett
kraftvärmeverk?
Hur beräknas processutsläppen om restgaser produceras
utanför produktriktmärkena?
Hur mycket energitillförsel från bränslen finns det i
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Avsnitt i mallen
A.II.1.a
A.II.1.d

A.III.1
A.III.2

A.IV

B+C (om
detaljerade
uppgifter om
bränsle/materialmängder
krävs) eller D.I
D.II
D.III
D.IV
E.I.1.a

anläggningen?
Hur används bränslen som tillskrivs delanläggningar?
E.I.1.c
Vad är anläggningens värmebalans?
E.II
Vad är anläggningens restgasbalans?
E.III
Vad är anläggningens elbalans?
E.IV
Bestämma den historiska verksamhetsnivån för produktriktmärken
Vad är den historiska verksamhetsnivån för relevanta
F och H för
produktriktmärken?
särskilda
produktriktmärken
Bestämma den historiska verksamhetsnivån för ”fall-back”-anläggningar
Den historiska verksamhetsnivån för delanläggningar med
G.I.1 och G.I.2
värmeriktmärke
Den historiska verksamhetsnivån för fjärrvärmedelanläggning G.I.3
Den historiska verksamhetsnivån för delanläggningar med
G.I.4 och G.I.5
bränsleriktmärke
Den historiska verksamhetsnivån för delanläggningar med
G.I.6 och G.I.7
processutsläpp
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A ”Installation Data” – Allmän information om rapporten
Detta avsnitt beskriver vilka uppgifter som behöver fyllas i för att identifiera den
analyserade anläggningen och dess viktigaste egenskaper för att bestämma en gratis
tilldelning.
Kapitlen A.I och A.II är obligatoriska för alla verksamhetsutövare som omfattas av ETSdirektivet, om medlemsstaterna inte kan få dessa uppgifter från andra källor (se avsnitt
2.3). Kapitel A.III är obligatoriskt för alla verksamhetsutövare på anläggningar som är
berättigande till gratis tilldelning. Kapitel A.IV är obligatoriskt för verksamhetsutövare
på anläggningar som är berättigande till gratis tilldelning och som uppfyller de angivna
villkoren.

A.I Identifiering av anläggningen

A.I.1 Allmänna information
Verksamhetsutövaren ska uppge:
a) Anläggningens namn: namnet ska vara det samma som i allmänhet används på
tillstånd och andra officiella handlingar och bör vara detsamma som tidigare
använts för korrespondens med den behöriga myndigheten (i förekommande
fall).
b) Medlemsstat i vilken anläggningen finns. Med ”medlemsstat” avses här: ett
land som deltar i ETS-systemet, dvs. EU-medlemsstaterna samt Island, Norge
och Liechtenstein.
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c) Om anläggningen omfattats av ETS-systemet före den 30 juni 2019.
d) Anläggningens unika ID-nr: detta är normalt det ID som används för nationella
genomförandeåtgärder i fas 3 eller annat ID som utfärdats av den behöriga
myndigheten i enlighet med artiklarna 5 och 6 i ETS-direktivet. När det gäller
anläggningar som inte har omfattats av ETS-systemet tidigare ska
verksamhetsutövarna kontakta den behöriga myndigheten för att få ett sådant
nummer. Behöriga myndigheter måste se till att det finns ett unikt
anläggningsnummer innan de lämnar uppgifter till kommissionen.
e) Anläggningens ID-nummer i registret. Detta ID-nummer i registret (EUTL) är
vanligtvis samma nummer som NAP-numret. Det unika identifieringsnumret
visas automatiskt i (f) nedan tillsammans med den medlemsstat som valts
under (b). Om din anläggning har fått gratis tilldelning under den tidigare fasen i
ETS-systemet, se till att det unika ID-numret är det samma som i den tidigare
fasen.
f) Unikt ID för anmälan till kommissionen. Detta härleds automatiskt och är ett ID
som ska användas vid korrespondens med kommissionen;
g) Information om tillståndet för utsläpp av växthusgaser: verksamhetsutövaren
ska här fylla i namnet på den behöriga myndighet som handlägger tillståndet
för anläggningen, tillståndsnumret och datumet för utfärdande när
anläggningen omfattades av ETS för första gången samt det senaste
uppdaterade tillståndsnumret och datumet för utfärdandet i förekommande fall
(t.ex. datum och nummer för nytt utfärdande). Medlemsstaterna kan välja om
informationen ska lämnas eller inte, om den behöriga myndigheten redan har
sådan information.
h) Datum för idrifttagande av anläggningen. Inmatning krävs endast om
anläggningen, som helhet, togs i drift efter den 1 januari 2014. Om detta datum
lämnas tomt, antas att datumen för idrifttagandet var före den 1 januari 2014.
i) Om anläggningen är en befintlig anläggning eller ny deltagare. En ny deltagare
är en anläggning som mottog ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser för första
gången efter den 30 juni 2019 resp. 30 juni 2024. Se Vägledande dokument nr 7
om nya deltagare och nedläggningar för mer information om definitioner av
befintliga anläggningar och nya deltagare. Se även Vägledande dokument nr 2
om tilldelningsmetoder.
j) Uppgifter om verksamhetsutövaren: namn adress och telefonnummer.
Verksamhetsutövare är den person som driver eller innehar en anläggning eller
varje person som har fått rätten att fatta avgörande ekonomiska beslut med
avseende på anläggningens tekniska funktionssätt.
k) Anläggningens adress
A.I.2 Kontaktpersoner
Verksamhetsutövaren ska uppge kontaktuppgifter för personer som ansvarar för att
genomföra eller övervaka denna rapport om det krävs förtydliganden eller
kommunikation, särskilt: namn, adress, e-post och telefonnummer ska anges.
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A.I.3 Kontrollör som anlitas för referensdatarapporten
Verksamhetsutövaren ska uppge:
a) Information om kontrollören, särskilt: företagets namn, adress och land
b) Den person som utförde (eller ledde) verifieringen, särskilt: namn, e-post och
telefonnummer
c) Information om kontrollörens ackreditering, särskilt de medlemsstater där han
eller hon har rätt att bedriva verksamhet och registreringsnumret som utfärdats
av ackrediteringsorganet. Tillgången till dessa registreringsuppgifter kan bero
på
den
administrerande
medlemsstatens
rutiner
för
ackreditering/godkännande av kontrollörer. Om medlemsstaten inte använder
ackreditering, utan ett annat sätt att erkänna kontrollörer, ska den relevanta
informationen anges nedan som om den rörde ackreditering.
A.I.4 Ytterligare uppgifter om anläggningen
Syftet med detta avsnitt är att bättre förstå verksamheten som bedrivs i den
utvärderade anläggningen och att identifiera anläggningar som kan undantas från ETSsystemet.

Verksamhetsutövaren ska ange:
a) De verksamheter som bedrivs vid anläggningen enligt bilaga I i ETS-direktivet.
Om andra verksamheter än ”förbränning av bränslen” bedrivs, är det inte
nödvändigt att ange verksamheten ”förbränning av bränslen”. Denna särskilda
verksamhet är endast relevant om ingen annan verksamhet enligt bilaga I
bedrivs vid anläggningen. Om flera verksamheter enligt bilaga I är tillämpliga,
ska de i möjligaste mån sorteras så att den verksamhet som orsakar störst
direkta utsläpp hamnar överst.
b) Verksamhetskoder
enligt
NACE-klassificeringen
under
vilken
verksamhetsutövaren rapporterat förädlingsvärde för statistik över
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företagsstrukturer. NACE rev 2.0 (för 2010), med fyra siffror, ska anges.
Förteckningen finns på följande länk:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNo
m=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

I tveksamma fall ska verksamhetsutövaren kontakta sitt relevanta nationella
statistikkontor. Nace-koder ska anges i fyrsiffrigt format utan punkter eller andra
avgränsare.
c) Identifieringsnumret i EPRTR4, valfritt och i tillämpliga fall. Behöriga
myndigheter behöver sådan information för att göra konsekvenskontroller och
ändringar i miljöinformationskällor (dvs. nationella inventeringar över utsläpp
av växthusgaser).
d) och e) om anläggningen är berättigad till undantag enligt artiklarna 27 eller 27a i
ETS-direktivet.
Enligt artikel 27.1 i ETS-direktivet kan följande typer av anläggningar undantas från
ETS-systemet om de vidtar likvärdiga åtgärder:
– Anläggningar som har anmält utsläpp på mindre än 25 000 ton
koldioxidekvivalenter och, om de utför förbränningsverksamhet, har en tillförd
effekt på mindre än 35 MW, exklusive utsläpp från biomassa, under vart och ett av
de senaste tre åren
– Anläggningar som är sjukhus
Enligt artikel 27a i ETS-direktivet kan följande typer av anläggningar undantas från
ETS-systemet:
– Anläggningar som har anmält utsläpp till den behöriga myndigheten på mindre
än 2 500 ton koldioxidekvivalenter, exklusive utsläpp från biomassa, under vart och
ett av de senaste tre åren
– Enheter som används som reserv eller backup och som inte varit i drift i mer än
300 timmar per år under vart och ett av de senaste tre åren.
De tre senaste åren som berörs av dessa undantag är:
– Åren 2016 till 2018 för datainsamling under 2019
– Åren 2021 till 2023 för datainsamling under 2024
För vägledning om hur den totala tillförda effekten för en anläggning ska
fastställas, se bilaga I till ETS-direktivet ”Vägledning om tolkningen av bilaga I i ETSdirektivet (exkl. luftfartsverksamhet)”, som kommissionen offentliggjorde den XX.
f) De årliga utsläppen från de tre föregående åren hämtas automatiskt från blad D
i verktyget för rimlighetskontroll i föregående fråga. Du behöver inte föra in
några uppgifter här.
g) Om anläggningen omfattas av opt-in. Detta ska anges som SANT om
anläggningen inte utför åtminstone en verksamhet som är upptagen i bilaga I i
ETS-direktivet, men har införts unilateralt av medlemsstaten i enlighet med
artikel 24 i direktivet.

4

EPRTR är det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar.
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A.II Information om referensdatarapporten

A.II.1 Berättigande till gratis tilldelning
Detta avsnitt syftar till att förstå om installationen är berättigad till gratis tilldelning. För
mer information om kriterierna för berättigande, se avsnitt 4 i Vägledande dokument 1
om allmänna riktlinjer. Detta avsnitt är obligatoriskt för alla anläggningar, oavsett om
de ansöker om gratis tilldelning eller inte (såvida inte den behöriga myndigheten
förskriver annat).
Verksamhetsutövaren ska uppge:
a) Om anläggningen en elproducent i enlighet med artikel 3.u i ETS-direktivet.5
Artikel 3.u i ETS-direktivet definierar en elproducent som ”en anläggning som
den 1 januari 2005 eller senare har producerat el för försäljning till tredje part
och i vilken ingen verksamhet som anges i bilaga I [i ETS-direktivet] bedrivs utom
förbränning av bränsle”. Se ”Vägledning om hur elproducenter ska identifieras”
som kommissionen offentliggjorde den 18 mars 2010.
b) Om anläggningen används för avskiljning eller transport av koldioxid, eller som
lagringsplats för koldioxid.
c) Om anläggningen anses omfattas av artikel 10a.3 i ETS-direktivet. Detta härleds
automatiskt från de två föregående svaren (om något av dem är Sant, är detta
också Sant). Detta påverkar tillämpningen av den linjära faktorn som avses i
artikel 10a.4 i direktivet. Denna faktor tillämpas på tilldelningar till anläggningar
som omfattas av artikel 10a.3 i direktivet, förutom för de år då dessa
5

Anläggningar måste klassificeras som antingen elproducenter eller icke-elproducenter. ”Vägledning om
hur elproducenter ska identifieras” från den 18 mars 2010 ska användas för detta ändamål.
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tilldelningar justeras på ett enhetligt sätt i enlighet med artikel 10a.5 i direktivet
(se även artikel 16.8 i FAR).
d) Om anläggningen producerar värme som inte används för elproduktion, som
t.ex. är berättigad till gratis tilldelning pga. en ”fall-back”-metod (se avsnitt G i
denna vägledning).
Om svaret på (a) eller (b) är positivt och om svaret på (d) är negativt, är anläggningen
inte berättigad till gratis tilldelning enligt artikel 10a i ETS-direktivet. För anläggningar
som inte är berättigade till gratis tilldelning är fortsättningen på detta dokument inte
relevant; endast detta blad (blad A ”Installation data”) måste fyllas i. Det
rekommenderas dock att ange de uppgifter som krävs i avsnitt E ”Uppgifter om
energitillförsel, mätbar värme och el” för att försäkra sig om att statusen ”elproducent”
är korrekt definierad.
Om svaret på (a) eller (b) är positivt och om även svaret på (d) är positivt, kan
anläggningen vara berättigad till gratis tilldelning (om värme levereras till icke-ETSenheter eller -anläggningar).
Verksamhetsutövaren ska dessutom svara på antingen (e) eller (f), som också
föranleder att svara på (g):
e) Bekräfta att anläggningen inte är berättigad till gratis tilldelning enligt artikel
10a i ETS-direktivet om svaret på (a) eller (b) är positivt och svaret på (d) är
negativt.
f) Bekräfta att anläggningen är berättigad till gratis tilldelning enligt artikel 10a i
ETS-direktivet om svaret på både (a) och (b) är negativt eller om svaret på (d) är
positivt.
g) Bekräfta att uppgifterna i denna fil kan användas av den behöriga myndigheten
för att besluta om gratis tilldelning i enlighet med artikel 10a i ETS-direktivet.
Vidare kommer uppgifterna att delges kommissionen helt eller delvis, om så
begärs, för att kommissionen ska kunna granska de nationella
genomförandeåtgärderna i enlighet med artikel 11.1 i ETS-direktivet. Detta
godkännande är nödvändigt för att lämna in uppgifterna. Om
verksamhetsutövaren bekräftar punkt (e) eller (f), antas det automatiskt att han
eller hon även godkänner användandet av uppgifterna i denna fil och därför är
svaret på (g) automatiskt.
Viktig anmärkning
Svaren på frågorna i detta avsnitt har inte någon påverkan på en eventuell gratis
tilldelning enligt artikel 10c i ETS-direktivet, som handlar om gratis tilldelning för
moderniseringen av elproduktionen under en övergångsperiod.
A.II.2 Vald referensperiod
I detta avsnitt väljs referensperioden och de år när anläggningen var i drift anges.
Verksamhetsutövaren ska:
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a) Välja relevant referensperiod för rapporten enligt artikel 21.4 i FAR: för
perioden 2021 till 2025 ska referensperioden 2014–2018 väljas (denna
referensperiod anges som standard av mallen); för perioden 2026 till 2030 är
den relevanta referensperioden 2019–2023.
b) Ange de år när anläggningen var i drift under minst en dag under detta
kalenderår. Ett kalenderår är perioden från den 1 januari till den 31 december
samma år. Ange Sant eller Falskt för varje år. Exempel: om vi antar att
anläggningen togs i drift på valfri dag under 2015, blir svaret för 2014 Falskt och
svaret för åren mellan 2015 och 2018 blir Sant.

A.III Förteckning över delanläggningar

Detta avsnitt beskriver vilka uppgifter som bör anges för att identifiera de
delanläggningar som förekommer i anläggningen. Detta avsnitt är obligatoriskt för alla
anläggningar som är berättigande till gratis tilldelning. För mer information om
kriterierna för berättigande, se avsnitt 4 i Vägledande dokument 1 om allmänna
riktlinjer.
Det är viktigt att alla delanläggningar anges korrekt i detta avsnitt, eftersom detta
kommer att påverka alla ytterligare uppgifter om delanläggningar. Driftstarten
behöver endast anges om den ligger efter den 1 januari 2014 eller den 1 januari 2019
för respektive referensperiod. Detta påverkar vilka år som ska användas för

20

bestämningen av den historiska verksamhetsnivån för varje delanläggning. Om
driftstarten var den 1 januari eller tidigare, är uppgifterna inte obligatoriska.6
Mer information om hur du härleder delanläggningar framgår av Vägledande
dokument 2 om tilldelningsmetoder.
A.III.1 Delanläggningar med produktriktmärke
Verksamhetsutövaren ska uppge alla delanläggningar med produktriktmärke som
omfattas av anläggningens tillstånd. Endast en delanläggning kan väljas per produkttyp
och varje delanläggning får endast förekomma en gång. Produkter som omfattas av
samma produktdefinition i FAR aggregeras i samma delanläggning och har samma
produktriktmärke.
I
referensdatamallen
kan
verksamhetsutövaren
välja
riktmärkesprodukterna i rullgardinsmenyn. För en översikt över produktriktmärken och
tillhörande produktdefinitioner och systemgränser, se bilaga I i FAR och för mer
vägledning om den gällande produktdefinitionen, se Vägledande dokument nr 9 om
sektorsspecifik vägledning7
Verksamhetsutövaren ska också för varje delanläggning fastställa om den löper en
betydande risk för koldioxidläckage. I referensdatamallen bestäms statusen för
exponering av koldioxidläckage automatiskt beroende på kommissionens beslut XXX.
För en översikt över statusen för exponering av koldioxidläckage, se bilaga I i FAR eller
Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning.
Dessutom ska verksamhetsutövaren i den andra gula kolumnen ange datumet för
normal driftstart8 för varje delanläggning, enligt artikel 2.12 i FAR. Denna information
behövs för att identifiera vilka år som ska beaktas för att fastställa den historiska
aktivitetsnivån enligt artikel 15.7 i bladen F och G. Den kommer att vara särskilt
användbar för att bestämma om en delanläggning har varit i drift i mindre än två
kalenderår under referensperioden. I så fall gäller specifika bestämmelser för
beräkningen av dess historiska aktivitetsnivåer. För mer information om
delanläggningar som inte har varit i drift under hela referensperioden, se avsnitt 6.2 i
Vägledande dokument nr 2 om tilldelningsmetoder.
A.III.2 Delanläggningar med ”fall-back”
Verksamhetsutövaren ska uppge vilka ”fall-back”-anläggningar som är relevanta för
anläggningen och vilka som inte är relevanta (inga gula fält får lämnas tomma). Varje
6

Om 95 %-regeln (även kallad ”regeln om ringa omfattning”) tillämpas, behöver inte delanläggningar,
som omfattar mindre än 5 % av insatsvaror, utgående varor och utsläpp, inkluderas i förteckningen över
delanläggningar.
7
Observera att i vissa fall kan olika delanläggningar omfatta samma fysiska enheter, t.ex. kan två
riktmärkesprodukter tillverkas i samma produktionslinje. Detta är inte ett problem så länga
verksamhetsnivån för varje produkt är väl definierade. För ett praktiskt exempel, se Vägledande
dokument nr 2 om tilldelningsmetoder.
8
För vägledning om definitionen av normal driftstart, se Vägledande dokument nr 2 om
tilldelningsmetoder.
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anläggning kan ha högst sju delanläggningar som omfattas av ”fall-back”-metoden: för
varje typ av ”fall-back” (värmeriktmärke, bränsleriktmärke och processutsläpp) får det
finnas högst två delanläggningar, varav den ena är utsatt för en betydande risk för
koldioxidläckage och den andra inte är utsatt. Ett undantag från denna regel är den
eventuella förekomsten av en tredje delanläggning för mätbar värme, som motsvarar
leveransen av värme för användning som fjärrvärme. Se Vägledande dokument nr 1 om
allmän vägledning för ytterligare uppgifter om delanläggningar som omfattas av ”fallback”-metoder. Se även Vägledande dokument nr 5 om övervakning och rapportering i
samband med FAR för mer information om uppgifter som ska tillhandahållas för att
motivera användningen av en fjärrvärmedelanläggning.
Dessutom ska verksamhetsutövaren i den andra gula kolumnen ange datumet för
normal driftstart9 för varje delanläggning, enligt artikel 2.12 i FAR. Denna information
behövs för att identifiera vilka år som ska beaktas för att fastställa den historiska
aktivitetsnivån enligt artikel 15.7 i bladen F och G. Den kommer att vara särskilt
användbar för att bestämma om en delanläggning har varit i drift i mindre än två
kalenderår under referensperioden, i vilket fall specifika bestämmelser gäller för
beräkningen av dess historiska aktivitetsnivåer. För mer information om
delanläggningar som inte har varit i drift under hela referensperioden, se avsnitt 6.2 i
Vägledande dokument nr 2 om tilldelningsmetoder.
Enligt artikel 10.3 i FAR är ett undantag från åtskillnaden mellan ”koldioxidläckage” och
”icke-koldioxidläckage” möjlig för rapporteringsändamål om minst 95 % av insatsvaror,
utgående varor och utsläpp hör till en av statusarna. För mer information om denna så
kallade ”regeln om ringa omfattning”, se Vägledande dokument nr 2 om
tilldelningsmetoder på anläggningsnivå och Vägledande dokument nr 5 om
övervakning och rapportering.

A.IV Förteckning över tekniska anslutningar
Detta avsnitt är endast relevant i följande fall:
Anläggningar där mätbara värme, restgaser, mellanprodukter som omfattas av
produktriktmärken eller ”överförd koldioxid” enligt definitionen i övervakningsoch rapporteringsförordningen överförs till eller från en annan ETS-anläggning
eller icke-ETS-enhet
Anläggningar
där
värme
används
som
producerats
av
en
salpetersyraanläggning, även om salpetersyraframställningen ingår i samma
anläggning
De uppgifter som begärs i detta avsnitt är särskilt relevanta för att säkerställa att de
uppgifter som lämnats stämmer och för att undvika dubbelräkning av tilldelningsdata.
Informationen i detta avsnitt är särskilt viktig för behandlingen av gränsöverskridande
värmeflöden och restgaser. För mer information om dessa två frågor, se Vägledande
9

För vägledning om definitionen av normal driftstart, se Vägledande dokument nr 2 om
tilldelningsmetoder.
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dokument nr 6 om gränsöverskridande värmeflöden och Vägledande dokument nr 8 om
restgaser och delanläggningar med processutsläpp.
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Verksamhetsutövaren ska uppge:
a) Uppgifter som är relevanta för att identifiera tekniska anslutningar till
anläggningen, särskilt:
- Namnet på ETS-anläggningen eller icke-ETS-enheten som är
sammankopplad med den bedömda anläggningen. Om värme används, som
härrör från framställning av salpetersyra inom samma anläggning, ska
namnet på själva anläggningen anges i referensdatamallen.
- Typ av enhet: ”Anläggning som omfattas av ETS”, ”Anläggning utanför ETS”,
”Anläggning som framställer salpetersyra” eller ”Fjärrvärmenät”. För ett
fjärrvärmenät ska denna information anges oavsett om enheten omfattas av
ETS eller inte. Referensdatamallen underlättar urvalet genom att använda
en rullgardinsmeny.
- ”Typ av anslutning”, dvs. används anslutningen för utbyte av mätbar värme,
restgaser, överförd koldioxid eller mellanprodukter som omfattas av
produktriktmärken10?
- ”Flödesriktning”, dvs. rör det sig om nettoimport eller nettoexport, sett till
den installation som rapporten avser (”Import” till anläggningen eller
”Export” från anläggningen)?
b) Ytterligare uppgifter om de anslutna anläggningarna, där så är relevant:
- Anläggningens unika ID-nr; anläggningens identifieringsnummer (NAP)
måste anges om den anslutna anläggningen omfattas av ETS-systemet och
om den gjorde detta redan före den 30 juni 2019 beträffande den första
tilldelningsperioden och före den 30 juni 2024 beträffande den andra
tilldelningsperioden.
- Namn och kontaktuppgifter för verksamhetsutövaren på anläggningen för
att underlätta kommunikationen. För enheter som inte omfattas av ETSsystemet måste kontaktuppgifter anges, men inget registreringsnummer
krävs.

10

Enligt avsnitten 1.6 och 3.1(l) i bilaga IV i FAR.
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B+C”Annual Emissions Data” för relevant år

Detta avsnitt syftar till att ge vägledning om insamling av uppgifter som rör utsläppens
bränsle-/materialmängder, som härrör från förbränning och/eller processutsläpp. Ett
separat kalkylblad sammanställs för vare år inom referensperioden. För den första
referensperioden avser därför kalkylblad ”B+C Emissions Y1” år 2014, kalkylblad ”B+C
Emissions Y2” år 2015 och så vidare till ”B+C Emissions Y5” som avser år 2018. För den
andra referensperioden gäller dessa blad för år 2019–2023.
Kapitel B+C.I anger om det är obligatorisk eller inte att tillhandahålla uppgifter i detta
avsnitt (se avsnitt om MS-specifika parametrar).

B+C.I Allmänna riktlinjer om uppgifter om bränsle-/materialmängd
Denna del i avsnittet gäller för alla avsnitt i bladen ”B+C Emissions Yx”.
Medlemsstaterna kan tillåta att verksamhetsutövare endast uppger totalsummor för
hela anläggningen i avsnitt D.I. Om så är fallet anges ”Medlemsstaterna begär generellt
sett utförliga uppgifter om bränsle-/materialmängd” som FALSKT i detta avsnitt och det
är valfritt att ange uppgifter i detta blad (det är sedan möjligt att endast rapportera
totala årliga utsläpp i avsnitt D.I.).

B+C.II Bränsle-/materialmängd och utsläppskällor
Denna del i avsnittet gäller för alla avsnitt i bladen ”B+C Emissions Yx”.
Enligt vad som anges i föregående punkt behöver uppgifter endast lämnas i detta
kalkylblad om SANT är angiven i B+C.I.
Uppgifterna har strukturerats för att motsvara bladet ”Accounting” i kommissionens
mall till den årliga utsläppsrapporten (AER). Det är därför möjligt att kopiera data för
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varje tabell från AER och klistra in dem i denna rapport, utan att ange ytterligare
uppgifter. Om kommissionens mall inte används i den relevanta medlemsstaten eller
om verksamhetsutövaren föredrar att mata in uppgifter manuellt, ges exempel på data
högst upp i varje tabell som hjälp. Den relevanta vägledningen i kommissionens AERmall kan fortfarande vara användbar för eventuella förtydligande.
Viktig anmärkning
Var god notera att inga beräkningar ska göras i dessa blad. Summorna i kolumnerna
AU–AY måste därför föras in korrekt, eftersom uppgifterna kommer att användas
senare i mallen.
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D ”Emissions” – Tillskrivning av utsläpp

Detta avsnitt syftar till att ge en översikt över källorna till utsläppen i anläggningen.
Detta avsnitt är obligatoriskt för alla anläggningar som är berättigande till gratis
tilldelning.
I de flesta fall är de begärda uppgifterna årliga värden. Uppgifterna kan hämtas från en
rad olika datakällor. För mer information om datakällor, se Vägledande dokument nr 5
om övervakning och rapportering för FAR.

D.I Totala direkta utsläpp av växthusgaser och energitillförsel från
bränslen
Detta avsnitt beskriver hur du rapporterar de totala direkta utsläppen av växthusgaser
och energitillförseln från bränslen. Uppgifter om totala direkta utsläpp av växthusgaser
och energitillförsel från bränslen krävs för bedömningen om gratis tilldelning.
D.I.1 Automatisk beräknade uppgifter på anläggningsnivå
Om uppgifter har matats in i blad B+C (detta är endast obligatoriskt om avsnitt I bladen
B+C är angivet som SANT), kommer punkt 1 i detta avsnitt att automatiskt visa
uppgifter som sammanfattar dessa värden. I detta fall är det inte obligatoriskt att ange
totala utsläpp i punkt 2 i detta avsnitt. Det rekommenderas dock att mata in uppgifter i
punkt 2 under alla omständigheter för att möjliggöra kontroller av försummelser och
dubbelräkning.
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D.I.2 Ifylls om medlemsstaten tillåter aggregerad rapportering på anläggningsnivå
Om det inte är obligatoriskt att ange utförliga uppgifter om bränsle-/materialmängd i
den relevanta medlemsstaten (dvs. FALSKT anges i avsnitt I i B+C-avsnitten), är
verksamhetsutövaren skyldig att ange totala utsläpp i tabellen i punkt 2 i detta avsnitt.
Som anges i den föregående punkten rekommenderas det dock att alltid mata in
uppgifter i denna tabell.
Verksamhetsutövare bör ange följande uppgifter i tabellen i punkt 2 för varje år under
referensperioden:
o Totala koldioxidutsläpp från fossila och icke-hållbara biogena källor i ton
koldioxidutsläpp per år11
o Utsläpp från biomassa, antingen från hållbar biomassa eller från biomassa där
hållbarhetskriterierna inte gäller, i ton koldioxid per år12
o Totala utsläpp av dikväveoxid i ton koldioxidekvivalent per år
o Totala utsläpp av perfluorkarbon i ton koldioxidekvivalent per år
o Summan direkta utsläpp av växthusgaser i ton koldioxidekvivalent per år (dvs.
summan av de fossila utsläpp som anges ovan) beräknas automatiskt av
verktyget
o Överförd mängd koldioxid som exporteras från anläggningen, i ton koldioxid per
år. Talen ska anges som negativa värden
o Totala direkta utsläpp från anläggningen i ton koldioxidekvivalent per år, med
beaktande av att den överförda koldioxiden beräknas automatiskt av verktyget
o Total energitillförsel från bränslen inklusive från biomassa och restgaser i TJ per
år. Detta värde ska motsvara den totala energitillförseln om någon av
anläggningens bränsle-/materialmängder utvärderas på grundval av en
massbalans.
D.I.3

Resultat av uppgifter på anläggningsnivå som används i bladen ”D_Emissions”
och ”E_EnergyFlows”
I denna punkt väljer referensdatamallen automatiskt de uppgifter som ska användas
senare i verktyget. Om uppgifterna visas både i punkt 1 och punkt 2, och om det finns
skillnader mellan de två dessa, används uppgifter som angetts i punkt 2, eftersom
ingen fullständighetskontroller kan utföras för uppgifter som angetts i bladen B+C.
Motstridiga värden markeras med röda siffror i tabellen i punkt 3. Det är
verksamhetsutövarens ansvar att granska och korrigera motstridiga uppgifter.

D.II Tillskrivning av utsläpp till delanläggningar
För att kunna göra tilldelningen ska verksamhetsutövare tillskriva de totala utsläppen
till en eller flera delanläggningar. I detta avsnitt beräknas uppgifterna automatiskt
utifrån de data som matats in i kalkylblad F och G.

11

Detta tal ska stämma överens med de årliga utsläppen som redovisats enligt MRR, innan hänsyn tas
till eventuell överförd koldioxid.
12
För dessa utsläpp från biomassa antas att de inte har utsläppsfaktorn noll.
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D.II.1 Totala utsläpp på anläggningsnivå
Denna tabell innehåller de totala direkta årliga utsläppen på anläggningsnivå i ton
koldioxidekvivalent per år, som hämtats från punkt D.I.3. Denna mängd kommer senare
att delas upp mellan olika delanläggningar.
D.II.2 Tillskrivning till delanläggningar
Utsläppen måste tillskrivas delanläggningarna på bladen F och G för varje
delanläggning. En länk till det sammanfattande bladet (avsnitt K.III.2) ges i detta
avsnitt, för att få direkt tillgång den sammanfattande tabellen över tillskrivna utsläpp
som finns där.

D.III Kraftvärmeverktyget
Detta avsnitt tillhandahåller ett verktyg för att fördela bränslen och utsläpp vid
kraftvärmeproduktion i syfte att uppdatera riktmärkesvärdena enligt kapitel 8 i bilaga
VII i FAR.
Verksamhetsutövare som inte har några kraftvärmeenheter i sin anläggning ska svara
”Falskt” på frågan ”Är kraftvärmeproduktion relevant?”, och inga uppgifter behöver då
anges i detta avsnitt.

Verksamhetsutövare som har en eller flera kraftvärmeenheter i sin anläggning ska svara
”Sant” på frågan ”Är kraftvärmeproduktion relevant?”. I detta fall är det obligatoriskt
att tillhandahålla uppgifter för alla kraftvärmeenheter i detta avsnitt.
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Om den importerade värmen från andra anläggningar har producerats av en
kraftvärmeenhet, kan detta verktyg vara relevant, liksom om tillräcklig information om
uppgifterna är tillgänglig från leverantören.
De perioder då kraftvärmeenheten enbart används för uppvärmning eller för elalstring
(dvs. produktion av 100 % värme resp. 100 % el) bör inte tas med i de uppgifterna som
anges i kraftvärmeverktyget. I detta fall bör fördelningen av bränslen och utsläpp
beräknas separat, som för t.ex. fristående värmeproducerande pannor, i enlighet med
bestämmelserna i avsnitt 10.1.2 och 10.1.3 i bilaga VII i FAR.
D.III.1 Verktyg för att beräkna utsläpp som kan tillskrivas värmen vid
kraftvärmeproduktion
Verktyget som föreskrivs i denna punkt är endast avsett för en kraftvärmeenhet. Om en
andra kraftvärmeenhet är relevant på platsen eller för importerad mätbar värme, ska
uppgifter om den andra kraftvärmeenheten anges i punkt D.III.2. Om fler
kraftvärmeenheter är relevanta kan en separat mall användas för att lämna relevant
information.
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Verksamhetsutövaren ska tillhandahålla följande uppgifter, i tillämpliga fall:
(a)Total mängd insatsbränsle till kraftvärmeenhet: den årliga bränsletillförseln till
kraftvärmeenheten ska anges i TJ per år
(b) Värmeproduktion från kraftvärmeenhet: den totala mängden värme som
produceras varje år av kraftvärmeenheten ska anges i TJ per år
(c) Elproduktion från kraftvärmeenhet: den totala mängden el (eller mekanisk
energi, i tillämpliga fall) som produceras varje år av kraftvärmeenheten ska
anges i MWh per år
(d) Totala utsläpp vid kraftvärmeenheten: mängden utsläpp från insatsbränsle till
kraftvärmeenheten bör anges, liksom mängden utsläpp från rökgasrening, båda
i ton koldioxid per år. Den totala mängden utsläpp i koldioxid per år beräknas
automatiskt av verktyget.
(e)Standardeffektivitet: om verksamhetsutövaren på ett tillfredsställande sätt kan
visa för den behöriga myndigheten att det är tekniskt ogenomförbart eller
skulle medföra orimliga kostnader att fastställa effektiviteterna för värme och
el, ska värden baserade på teknisk dokumentation (konstruktionsvärden) för
anläggningen användas. Om dessa också är otillgängliga, är det möjligt att
lämna tabellerna (a) till (c) ovan tomma och endast ange uppgifter som rör
totala utsläpp från kraftvärmeenheten i tabell (d). I så fall kommer dessa
standardeffektiviteter (55 % för värme och 25 % för el) att användas i
beräkningarna
(f) Effektivitet för värme och el: dessa dimensionslösa värden beräknas utifrån de
inmatningar som gjorts i (a) till (c) ovan (se (e) om värdena (a) till (c) inte är
tillgängliga)
(g) Referenseffektiviteter: de ingående värdena är referenseffektiviteter för
värmeproduktion i en fristående panna och referenseffektiviteten för
elproduktion utan kraftvärme, baserat på användningen av naturgas.
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Verksamhetsutövaren ska uppdatera dessa värden med lämpliga
bränslespecifika värden från bilagorna I och II i kommissionens delegerade
förordning (EU) 2015/2402, utan att tillämpa korrigeringsfaktorerna för
klimatförhållanden enligt bilaga III och ej uppkomna nätförluster enligt bilaga IV
till den förordningen (förordningen kan laddas ned via följande länk https://eurlex.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj)
(h) Utsläpp som kan tillskrivas värmeproduktion vid kraftvärmeverk: utsläpp som
kan tillskrivas värmeproduktion, angivna i ton koldioxid per år, liksom
värmeemissionsfaktorn i ton koldioxid per TJ beräknas automatiskt av verktyget,
utifrån de uppgifter som matats in i detta verktyg. Dessa resultat ska anges i
avsnitt F.I.1.k (”Mätbar värmeimport till och -export från denna delanläggning”)
eller i blad G i referensdatamallen för de tillskrivna utsläppen till den berörda
delanläggningen. Detta kan till exempel innebära att tillskrivningsbara utsläpp
beaktas i de totala direkta utsläppen eller att emissionsfaktorn används för
eventuell importerad mätbar värme
(i) Insatsbränsle som kan tillskrivas värme- och elproduktion: insatsbränslet, som
kan tillskrivas värme- och elproduktion (angivet i TJ per år), beräknas
automatiskt av verktyget, utifrån de uppgifter som matats in i detta verktyg.
Dessa resultat bör anges i relevanta avsnitt i bladen E, F och G1.c.
D.III.2 Verktyg för att beräkna utsläpp som kan tillskrivas värmen vid
kraftvärmeproduktion
Detta verktyg ska fyllas i om anläggningen omfattar två kraftvärmeenheter. I så fall
gäller verktyget för den andra kraftvärmeenheten och ska fyllas i enligt de anvisningar
som står i punkt D.III.1. Om fler kraftvärmeenheter är relevanta kan en separat mall
användas för att lämna relevant information.

D.IV Verktyg för restgaser
Syftet med detta avsnitt är att hjälpa verksamhetsutövare att beräkna de utsläpp som
ska tillskrivas delanläggningar med processutsläpp vid framställning av restgaser
utanför systemgränserna för ett produktriktmärke.
Uppgifter ska anges i detta restgasverktyg om följande två villkor är uppfyllda:
- Restgaserna produceras utanför systemgränserna för ett produktriktmärke
(inom verksamhetsutövarens anläggning eller inom en anläggning från
vilken verksamhetsutövaren importerar restgasen)
- Anläggningen förbrukar dessa restgaser. (Det spelar ingen roll om
restgaserna producerats i samma ETS-anläggning som förbrukar dem.) Se
Vägledande dokument nr 8 om restgaser och delanläggningar med
processutsläpp för en definition av produktionsprocesser som framställer
restgaser utanför systemgränserna för ett produktriktmärke.
Om båda villkoren är uppfyllda, är detta avsnitt relevant och första frågan i avsnittet ska
besvaras med ”Sant”, och uppgifter anges i detta verktyg för restgaser.
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Enligt definitionen i artikel 2.10 anses förbrända restgaser vara processutsläpp om de
framställs utanför systemgränserna för ett produktriktmärke och endast i den
utsträckning som de överstiger utsläppen från förbränningen av en mängd naturgas
med ett motsvarande tekniskt användbart energiinnehåll. För mer information om
tilldelning vid produktion och förbrukning av restgaser, se Vägledande dokument nr 8
om restgaser och delanläggningar med processutsläpp.
Verksamhetsutövaren ska uppge följande uppgifter separat för en delanläggning med
processutsläpp som löper en betydande risk för koldioxidläckage och som inte löper en
betydande risk för koldioxidläckage. Eftersom båda eventuella delanläggningarna kan
beröras vid en och samma anläggning eller eftersom olika restgaser kan uppstå,
innehåller referensdatamallen två uppsättningar av ”restgasverktyget”. Summan av
värdena för de två delanläggningarna bör stämma överens med totalvärdena för
anläggningen.
D.IV.1 Verktyg för att beräkna mängden processutsläpp om restgaser produceras
utanför systemgränsen för produktriktmärken
Verksamhetsutövaren ska uppge:
a) Berörda typer av delanläggningar med processutsläpp (utsatta för
koldioxidläckage eller inte utsatta för koldioxidläckage)
b) Om anläggningen förbrukar restgaser (dvs. välj ”relevant” eller ”inte relevant”)
c) Restgastyp. Verksamhetsutövaren ska välja ett namn för gasflödet i den första
rutan och beskriva restgasen och den process som framställer den i den andra
rutan. Beskrivningen kan t.ex. innehålla den produktionsprocess som restgasen
härrör från, gasens sammansättning (t.ex. innehållet av CO, CO2, NOx, SO2, osv.)
eller en beskrivning av den process där den förbränns effektivt. Om det finns
flera restgasflöden, ska verksamhetsutövaren tillhandahålla uppgifter för olika
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

flöden i olika filer (verksamhetsutövaren bör då tillhandahålla separata filer där
endast detta avsnitt är ifyllt för olika flöden).
Total mängd okorrigerade processutsläpp i ton koldioxidekvivalent per år. Enligt
artikel 2.10 i FAR: när tilldelningen för restgaser beräknas, ska en mängd
koldioxidekvivalenter för naturgas, som användas för det ”tekniskt användbart
energiinnehållet”, dras av från de totala processutsläppen. Mängden
processutsläpp före detta avdrag benämns ”okorrigerade processutsläpp” i
detta verktyg och rör alla typer av processutsläpp (omnämnda som typ a, b och
c i Vägledande dokument nr 8)
Uppskattning av utsläpp från förbränningen av restgaser använd eller
exporterad restgas i ton koldioxidekvivalent per år, när den förbränns för andra
ändamål än fackling (förutom vid säkerhetsfackling) med beaktande av det
relevanta koldioxidläckaget. Detta fält är valfritt och är avsett för
konsekvenskontroll. Värdena måste överensstämma med den restgasmängd
som anges i punkt (f) nedan.
Mängden restgas (i tusen Nm3 per år eller i ton per år) som produceras utanför
delanläggningar med produktriktmärke och som förbränns för andra ändamål
än fackling (endast vid säkerhetsfackling kan mängden facklad gas beaktas av
säkerhetsskäl. Den relevanta statusen för koldioxidläckage (som valts under
punkt b) måste beaktas. Uppgifterna kan anges i antingen ton per år eller 1000
Nm3 per år; referensdatamallen underlättar valet genom att använda en
rullgardinsmeny. Enheterna måste stämma överens med dem som används för
effektivt värmevärde nedan (punkt g). Det spelar ingen roll om restgaserna
producerats i samma ETS-anläggning som förbrukar dem.
Effektivt värmevärde (NCV) för den förbrukade restgasen; det effektiva
värmevärdet är mängden värme som frigörs vid förbränning av bränsle, minus
den energi som krävs för att förånga vatten som bildas vid förbränningen. Det
effektiva värmevärdet ska bestämmas i enlighet med bilaga VI i FAR. Det
effektiva värmevärdet ska uttryckas i GJ per 1000 Nm3 eller GJ per ton,
beroende på den valda enheten under punkt (f). Datainsamlingen väljer
automatiskt rätt enhet utifrån valet i (f).
Nödvändiga antaganden: dessa inkluderar referenseffektiviteterna för
elproduktion med naturgas och med restgas i % samt emissionsfaktorn för
naturgas. Se Vägledande dokument nr 8 om restgaser och delanläggningar med
processutsläpp för vägledning om referenseffektiviteter.
Utsläpp som ska dras av för beaktande av tekniskt användbart energiinnehåll.
Dessa värden i koldioxidekvivalent per år beräknas automatiskt utifrån angivna
uppgifter. De motsvarar utsläppens ”förbrukarandel” som ska särskiljas från
utsläppens ”producentandel”, se Vägledande dokument nr 8 om restgaser och
delanläggningar med processutsläpp för ytterligare vägledning.
Processutsläpp beräknat med beaktande av korrigeringen för restgaser. Detta
är slutresultatet som verktyget ger, i ton koldioxid per år. Detta värde definieras
som skillnaden mellan utsläppen som anges i (d) och (i). Referensdatamallen
utför beräkningen automatiskt. De resulterande uppgifterna bör anges i avsnitt
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G för relevant delanläggning med processutsläpp. Om resultatet är negativt, ska
värdet noll anges.
D.IV.2 Verktyg för att beräkna mängden processutsläpp om restgaser produceras
utanför systemgränsen för produktriktmärken
Detta verktyg ska fyllas i om anläggningen omfattar två delanläggningar med
processutsläpp (en KL och en icke-KL), båda med restgaser, eller om olika typer av
restgaser förbrukas inom anläggningen. I så fall gäller verktyget för den andra
delanläggningen med processutsläpp eller den andra typen av restgas och ska fyllas i
enligt de anvisningar som står i punkt D.IV.1.
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E ”Energy flows” – Uppgifter om energitillförsel, mätbar
värme och el
E.I

Energitillförsel från bränslen

Detta avsnitt beskriver hur man rapporterar uppgifter som rör tillskrivningen av
insatsbränsle till olika delanläggningar. Gratis tilldelning till delanläggningar med
bränsleriktmärke är direkt baserad på insatsbränslet som tillskrivs i detta avsnitt.
I de flesta fall är de begärda uppgifterna årliga värden. Uppgifterna kan hämtas från en
rad olika datakällor. Se Vägledande dokument nr 5 om övervakning och rapportering för
FAR för mer vägledning om detta ämne.
E.I.1 Översikt och indelning i användningskategorier
Insatsbränslet tillskrivs andra användningar för konsekvenskontroller.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att följande uppgifter tillhandahålls:
a) Energitillförsel från bränslen, totalt för anläggningen: dessa uppgifter hämtas
automatiskt från avsnitt D.I.3 (”Resultat av anläggningsuppgifter som används i
bladen ’D_Emissions’ och ’E_EnergyFlows’”, sista raden i tabell 3).
b) Inmatningsmetod: metoden för att mata in värden i punkt (c) ska väljas i
rullgardinsmenyn; tillgängliga alternativ är ”absoluta värden” i TJ per år och
”procent”. I okomplicerade fall är procentsatser är att föredra, för enkelhetens
skull och för att undvika fel, särskilt när de flesta posterna är ”100 %” eller noll.
c) Ange insatsbränslet som tillskrivs olika användningstyper för insatsbränsle.
Dessa omfattar:

36

o Insatsbränsle som används inom systemgränserna för produktriktmärken. Se
Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för vägledning om
systemgränser för produktriktmärken. Insatsbränslet omfattar:
- Insatsbränsle till produktionsprocesser i anläggningen som omfattas av
produktriktmärken. Detta inkluderar inte insatsbränsle för produktion av
mätbar värme som förbrukas i produktionsprocesser som omfattas av
produktriktmärken.
- Insatsbränsle för produktion av mätbar värme på platsen, som förbrukas
av produktionsprocesser i anläggningar som omfattas av
produktriktmärket. Observera att eftersom endast insatsbränslet till
anläggningen beaktas här, ska insatsbränsle som rör produktionen av
importerad värme inte inkluderas.
Eftersom värmeimport och -export inte beaktas, stämmer eventuellt inte
insatsbränslet i denna punkt helt överens med insatsbränslet som rör
delanläggningen med produktriktmärke.
o Insatsbränsle för produktion av mätbar värme utanför systemgränserna för
produktriktmärken. Detta ska inte inkludera insatsbränsle som rör
elproduktion. Observera att eftersom endast insatsbränslet till anläggningen
beaktas här, ska insatsbränsle som rör produktionen av importerad värme
inte inkluderas. Eftersom värmeimport och -export inte beaktas, stämmer
eventuellt inte insatsbränslet i denna punkt helt överens med insatsbränslet
som rör delanläggningar med värmeriktmärke. Det ska noteras att värme
kan produceras både för förbrukning inom delanläggningar med
produktriktmärke och utanför dessa delanläggningar (t.ex. värmeexport,
förbrukning i produktionsprocesser som inte omfattas produktriktmärken,
elproduktion). Om värmen används inom systemgränserna för ett
produktriktmärke, ska den andel av bränslet som används för att producera
denna mängd värme inkluderas i andelen insatsbränsle till
delanläggningarna med produktriktmärke
o Insatsbränsle inom systemgränserna för en delanläggning med
bränsleriktmärke bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage (dvs.
”Delanläggning med bränsleriktmärke, KL”). Se Vägledande dokument nr 2
om tilldelningsmetoder för vägledning om hur bränsle förbrukas inom
systemgränserna för en delanläggning med bränsleriktmärke. Detta
inkluderar inte bränsle för produktion av mätbar värme och el.
Delanläggningen med bränsleriktmärke omfattar användningen av restgaser
som bränsle för produktionen av icke-mätbar värme. För restgaser som
producerats utanför systemgränserna för en delanläggning med
produktriktmärke, omfattar denna delanläggning även säkerhetsfackling
(men ingen annan fackling). Om en del av koldioxiden i bränslet lämnar
delanläggningen med produktriktmärke som en del av en restgas, ska
energiinnehållet för den andel av restgasen som härrör från bränslet dras av
från insatsbränslet. Se Vägledande dokument nr 8 om restgaser och
delanläggningar med processutsläpp för vägledning om detta ämne. Det ska
noteras att en produktionsprocess kan ingå i produktionen av både
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produkter som omfattas av ett produktriktmärke och produkter som inte
omfattas av något produktriktmärke. I detta fallet bör andelar av det totala
insatsbränslet för den processen tillskrivas dels delanläggningar med
produktriktmärke och dels värmeproduktion och delanläggningar med
bränsleriktmärke.
o Insatsbränsle inom systemgränserna för en delanläggning med
bränsleriktmärke bedöms inte löpa en betydande risk för koldioxidläckage
(dvs. ”Delanläggning med bränsleriktmärke, icke-KL”). Vägledningen för
denna delanläggning är identisk med vägledningen i den föregående
punkten.
o Insatsbränsle för elproduktion.
o Insatsbränsle för andra ändamål. Referensdatamallen beräknar denna
mängd som ”Rest”.
De använda enheterna är de som har valts i punkt (b); en andra tabell
tillhandahålls med de värden som visas i den andra enheten (i % om TJ/år valts,
i TJ/år om % valts), vilket gör det möjligt för verksamhetsutövaren att
kontrollera resultaten. Om bränsle används i en kraftvärmeenhet, ska resultatet
från kraftvärmeverktyget i D.III.1(i) användas här för mätbar värme och
elproduktion. Beräkningen av värdena för de två delanläggningarna med
bränsleriktmärken ska utföras särskilt noggrant, eftersom dessa värden senare
kommer att användas för tilldelningen. Summan av alla inmatade värden ska
vara lika med den totala årliga bränsletillförseln på anläggningsnivå, som anges i
punkt (a). Detta kontrolleras i den sista raden i tabellen. Bränslerester som
anges där avser energitillförsel som inte är berättigar till tilldelning.
Tillskrivningen av insatsbränsle för olika användningar ska göras rättvist (som
andelar av drifttid eller produktionsvolymer kombinerat med särskild
bränsletillförsel för olika produkter). Verksamhetsutövaren ska i detalj redogöra
för hur tillskrivningen av bränsleanvändningen gjorts. I tveksamma fall ska
tillskrivningen justeras så att mer insatsbränsle tillskrivs delanläggningen med
produktriktmärke. I allmänhet ska tillskrivningen av insatsbränsle, så som
beskrivs i detta avsnitt, stämma överens med tillskrivningen av utsläpp till olika
användare, så som anges i D.II.2 (endast om avsnittet är relevant för den
berörda anläggningen).

E.II Mätbar värme
Detta avsnitt beskriver hur man rapporterar uppgifter som rör värmeproduktion,
värmeförbrukning och värmeimport och -export. Verksamhetsutövaren ska först ange
om detta avsnitt är relevant genom att svara på frågan ”Finns det mätbar värme som
produceras eller förbrukas i, importeras till eller exporteras från anläggningen?”
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Om svaret på denna fråga är ”SANT”, ska uppgifter matas in i detta avsnitt13; om svaret
är ”FALSKT”, kan verksamhetsutövaren gå vidare till nästa avsnitt. Observera att
avsnittet alltid är relevant om några delanläggningar med värmeriktmärke eller
fjärrvärmedelanläggningar anges som relevanta i avsnitt A.III.2. Indikatorn kommer då
att gråmarkeras.
Se Vägledande dokument nr 5 om övervakning och rapportering för FAR för vägledning
om hur mängden av mätbar nettovärme ska bestämmas.
Alla värmerelaterade uppgifter avser ”nettomängden mätbar värme”, dvs.
värmeinnehållet i värmeflödet till användaren minus värmeinnehållet i återflödet.
För att beräkna mängden värme som är berättigad till gratis tilldelning under en
delanläggning med värmeriktmärke, ska verksamhetsutövaren först erhålla en komplett
balans av mätbar värme vid anläggningen.
Följande åtskillnader ska göras:
o För värmetillförsel:
o ”berättigad” värme: mätbar nettovärme betraktas som berättigad
om den produceras av anläggningen eller importeras från en annan
ETS-anläggning.
o ”icke-berättigad” värme: värmen betraktas som icke-berättigad om
den importeras från en icke-ETS-anläggning, eller produceras från en
delanläggning för salpetersyra.
o För värmeanvändning:
o ”berättigad” värme: mätbar nettovärme betraktas som berättigad
om den används inom anläggningen eller exporteras till en icke-ETSenhet.
o ”icke-berättigad” värme: värmen betraktas som icke-berättigad om
den används för elproduktion eller exporteras till en ETS-anläggning.
Syftet med detta verktyg är att tydligt identifiera mängden berättigad och ickeberättigad värme och öronmärka dem. För detta ändamål används följande hierarkier
och metoder:
1. Om skillnaden mellan berättigad och icke-berättigad värme är tydlig på platsen,
t.ex. genom separerade värmenätanslutningar eller olika ångtryck, ska
berättigade och icke-berättigade värmemängder rapporteras utifrån denna
faktiska situation och uppmätta värden.
2. Om denna första metod inte är möjlig, ska all användning viktas utifrån kvoten
mellan ETS-värme och total värme.
I detta verktyg ska verksamhetsutövaren först säkerställa att följande uppgifter
specificeras genom att ange all värmetillförsel:

13

Såvida inte all producerad värme uteslutande förbrukas inom systemgränserna för en unik
delanläggning utan import och export av värme. I detta fall är det endast de detaljerade
värmerelaterade uppgifterna som inte är obligatoriska.
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a) Total nettomängd mätbar värme som produceras inom systemgränserna för
anläggningen i TJ per år. Detta inkluderar mätbar värmeproduktion från alla källor,
t.ex. kraftvärmeenheter, pannor, återförd värme osv. Se Vägledande dokument nr 6
om gränsöverskridande värmeflöden för ytterligare vägledning om definitionen av
mätbar värme.
b) Mätbar värme som importeras från anläggningar inom ETS (berättigad till gratis
tilldelning under delanläggningen med värmeriktmärke), angiven per ETSanläggning i TJ per år. Anläggningarnas namn ska väljas i nedrullningslistan som
bygger på förteckningen över tekniska anslutningar i avsnitt A.IV (”Förteckning över
tekniska anslutningar”). Om namnet på den anslutna anläggningen inte kan hittas,
bör den finnas i avsnitt A.IV.
c) Mätbar värme som importeras från anläggningar och enheter utanför ETS (inte
berättigad till gratis tilldelning under delanläggningen med värmeriktmärke),
angiven per icke-ETS-anläggning i TJ per år. Denna ska innefatta värme som
produceras av delanläggningar för salpetersyra (välj ”Inom anläggningen” som
anläggningens namn om produktion av salpetersyra ingår i anläggningens
verksamhet). De uppgifter som anges i denna tabell kommer att kontrolleras med
den importerade värmen som anges för delanläggningar med produktriktmärke (se
blad ”F_ProductBM”). Anläggningarnas namn ska väljas i nedrullningslistan som
bygger på förteckningen över tekniska anslutningar i avsnitt A.IV (”Förteckning över
tekniska anslutningar”). Om namnet på den anslutna anläggningen inte kan hittas,
bör den finnas i avsnitt A.IV. Mängden värme här bör omfatta mängden mätbar
nettovärme som produceras från el, som anges i avsnitt (d) nedan.
d) Mätbar nettovärme som produceras från el i TJ per år (inte berättigad till gratis
tilldelning under delanläggningen för värmeriktmärke). Detta innefattar värme som
producerats av elektriska pumpar, elpannor osv. Denna mängd värme ska
inkluderas i den totala mätbara nettovärmen som importerats från anläggningar
och enheter utanför ETS i punkt c ovan.
e) Summa av mätbar värme tillgänglig i anläggningen i TJ per år. Denna är summan
av mängden producerad mätbar värme (a), den importerade mätbara nettovärmen
från ETS-anläggningar (b) och icke-ETS-enheter (c). Referensdatamallen beräknar
automatiskt denna mängd.
f) Kvoten mellan ”ETS-värme” och ”total värme” i %. ”ETS-värme” är summan av
mätbar värme som produceras vid anläggningen (a) och den mätbara värme som
importeras från andra ETS-anläggningar (b). ”Total värme” är den mätbara värmen
som specificerats i (e). Referensdatamallen beräknar automatiskt denna mängd.
Denna kvot behövs endast om det inte är möjligt att tydligt öronmärka vilken del av
enskilda värmeflöden som producerats inom och utanför systemgränserna för ETSanläggningar.
Verksamhetsutövaren ska sedan bedöma vilken del av den mätbara värmen som inte är
berättigad till gratis tilldelning under en delanläggning med värmeriktmärke. Se
Vägledande dokument nr 2 om tilldelningsmetoder för ytterligare vägledning om detta
ämne.
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Verksamhetsutövaren ska då säkerställa att följande uppgifter, som rör värme som inte
omfattas av delanläggningar med värmeriktmärke, specificeras:
g) Mätbar nettovärme som används för elproduktion vid anläggningen (inte
berättigad till gratis tilldelning under delanläggningen för värmeriktmärke). Denna
omfattar:
i.
Mätbar värme som används för elproduktion i TJ per år.
ii.
Mängden av denna värme från källor utanför ETS i TJ per år. Som
standard används kvoten som nämns i (f) för att beräkna detta värde.
Referensdatamallen utför denna beräkning automatiskt.
iii.
Om mer information om mängden värme från källor utanför ETS är
tillgänglig (t.ex. eftersom ånga från olika källor kan särskiljas på grund av
olika trycknivåer), kan de värden som beräknats i g.ii ändras här
manuellt. Om denna mängd överskrider den som angetts i c.iv används
det högsta värdet för ytterligare beräkningar.
h) Mätbar värme som används för delanläggningar med produktriktmärke inom
anläggningen (inte berättigad till gratis tilldelning under delanläggningen med
värmeriktmärke), i TJ per år: verksamhetsutövaren ska göra en rimlighetskontroll av
detta värde genom att jämföra det med den totala mängden värme från källor
utanför ETS i delanläggningar med produktriktmärke enligt avsnitt F.I.1.g (”Värme
som importeras från icke-ETS-anläggningar eller -enheter”) och den totala
nettoimporten från icke-ETS-enheter (E.II.c, ”Mätbar värme som importeras från
anläggningar och enheter utanför ETS”). Referensdatabasmallen underlättar
rimlighetskontrollen genom att automatiskt visa värmeförbrukningen utanför ETS i
delanläggningar med produktriktmärke i punkt F.I.1.g.ii. Det rekommenderas att
först fylla i uppgifterna i bladet ”F_ProductBM” innan du fortsätter med detta
verktyg, för att garantera att rimlighetskontrollen är korrekt utförd.
I relativt komplexa anläggningar kommer det att vara svårt att bedöma hur mycket
värme som används i elproduktion, delanläggningar med produktriktmärke och
andra delanläggningar. En produktionsprocess som förbrukar värme kan t.ex.
användas för att framställa både produkter med och utan produktriktmärke. I
sådana fall ska tillskrivningen av värmeförbrukning för olika användningar göras
rättvist (som andelar av drifttid eller produktionsvolymer kombinerat med särskild
värmeanvändning för olika produkter). Verksamhetsutövaren ska för den ansvariga
myndigheten i detalj redogöra för hur tillskrivningen av värmen gjorts, utifrån
övervakningsmetodplanen. I tveksamma fall ska tillskrivningen justeras så att mer
värme tillskrivs delanläggningen med produktriktmärke. I allmänhet ska
tillskrivningen av värme stämma överens med tillskrivningen av utsläpp och
bränsleanvändning till olika användningar, så som anges i D.II.2 (”Tillskrivning till
delanläggningar”)
resp.
E.I.1
(”Översikt
över
och
uppdelning
i
användningskategorier”) (endast om avsnitten är relevanta för den berörda
anläggningen).
i) Värme som exporteras till varje ETS-anläggning (inte berättigad till gratis tilldelning
under delanläggningen med värmeriktmärke) i TJ per år. Anläggningarnas namn ska
väljas i nedrullningslistan som bygger på förteckningen över tekniska anslutningar i
avsnitt A.IV (”Förteckning över tekniska anslutningar”). Om namnet på den
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anslutna anläggningen inte kan hittas, bör den finnas i avsnitt A.IV. Mängden värme
som exporteras får inte vara större än den totala mängden tillgänglig mätbar värme
i anläggningen (se avsnitt E.II.e, ”Summa av mätbar värme vid anläggningen”).
Verksamhetsutövaren behöver beräkna mängden mätbar värme som ingår i
delanläggningen med värmeriktmärke eller fjärrvärmedelanläggning. Se Vägledande
dokument nr 2 om tilldelningsmetoder för ytterligare vägledning om detta ämne.
Följande uppgifter beräknas automatiskt av referensdatamallen.
j) Delsumma: återstående total mätbar värme, potentiellt tillhörande
delanläggningar med värmeriktmärke, uppdelad på en del som är ”berättigad pga.
ursprung” och en del som är ”icke-berättigad pga. ursprung” (enligt de tidigare
definitionerna); mer specifikt:
i.
Bestämma mängden tillgänglig värme i anläggningen (punkt e), som inte
används för el (punkt g), inte används i delanläggningar med
produktriktmärke (punkt h) och inte exporteras till andra ETSanläggningar (punkt i); värdet beräknas då genom (e)-(g)-(h)-(i).
ii.
Bestäm värmen som är berättigad pga. ursprung i TJ per år. Beräkningen
av mängden värme som inte är berättigad specificeras under iii.
Mängden värme som är berättigad är skillnaden mellan i och iii.
iii.
Bestäm värmen som är inte berättigad pga. ursprung i TJ per år. Detta
värde är lika med summan för värmen som importerats från icke-ETSanläggningar (c.iv) minus mängden värme utanför ETS, som används för
elproduktion (g.ii) minus mängden värme utanför ETS, som används i
produktriktmärken (h.xi).
k) Bestäm berättigandekvoten i %. Denna är lika med (j).ii/(j).i (se ovan)
Verksamhetsutövaren ska då tillhandahålla:
l) Nettomängd mätbar värme som förbrukas inom anläggningen och som är
berättigad till tilldelning under värmeriktmärket, i TJ per år, utanför
systemgränserna för produktriktmärken och som inte används för elproduktion.
m) Värme som exporteras till anläggningar eller enheter utanför ETS (t.ex.
fjärrvärmenät) i TJ per år. Om värmen har exporterats till komplicerade värmenät,
kan själva nätet betraktas som en icke-ETS-enhet. Se Vägledande dokument nr 6 om
gränsöverskridande värmeflöden för ytterligare vägledning vid komplexa värmenät.
Anläggningarnas namn ska väljas i nedrullningslistan som bygger på förteckningen
över tekniska anslutningar i avsnitt A.IV (”Förteckning över tekniska anslutningar”).
Om namnet på den anslutna anläggningen inte kan hittas, bör den finnas i avsnitt
A.IV.
n) Värmeförluster i TJ per år och som andel av den tillgängliga värmen under (e).
Detta värde anges för att göra värmebalansen fullständig. Referensdatamallen
bestämmer automatiskt denna mängd och andel. Om negativa värden visas betyder
detta att de värmeförbrukningsnivåer som angetts ovan överskrider mängden
tillgänglig värme från produktion och import.
o) Total mängd värme som potentiellt kan tillskrivas delanläggningar med
värmeriktmärke eller fjärrvärmedelanläggningar i TJ per år. Detta värde är
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summan av de kvantiteter som anges i (l) och (m). Referensdatamallen utför denna
beräkning automatiskt.
p) Slutresultat: mängd värme som potentiellt kan tillskrivas delanläggningar med
värmeriktmärke eller fjärrvärmedelanläggningar i TJ per år. Detta värde är lika
med den mängd som beräknades i (o) multiplicerat med kvoten som beräknats i (k).
Referensdatamallen utför denna beräkning automatiskt. Högsta tillåtna värde är
den berättigande mängd som fastställts i punkt j.i.
Slutligen bör verksamhetsutövaren tilldela den mätbara värmen enligt punkt (o) till
olika delanläggningar. Se nedan för mer vägledning om hur referensdatamallen ska
användas.
q) Verksamhetsutövaren ska först välja inmatningsmetod (antingen procent eller
absoluta värden) och därefter slutföra tilldelningen
r) Allokering till delanläggningar med värmeriktmärke och fjärrvärmedelanläggning
utifrån risk för koldioxidläckage. Här fastställs den mängd mätbar värme som varje
delanläggning förbrukar, där 100 % är summan som beräknats i punkt (o):
i. En delanläggning med värmeriktmärke som löper en betydande risk för
koldioxidläckage (delanläggning med värmeriktmärke, KL). Den mätbara
värmen som ska tilldelas denna delanläggning är lika med:
- Den mätbara värmen som inte används för elproduktion eller i
delanläggningar med produktriktmärke som förbrukas av
produktionsprocesser som löper en betydande risk för koldioxidläckage
(i TJ per år).
PLUS
- Värmen som exporteras till icke-ETS-enheter som löper en betydande
risk för koldioxidläckage14 (i TJ per år).
MULTIPLICERAT MED
- Kvoten för värme berättigad till gratis tilldelning, som beräknats i (k)
ii. En delanläggning med värmeriktmärke som inte löper en betydande risk för
koldioxidläckage (delanläggning med värmeriktmärke, icke-KL). Den
mätbara värmen som ska tilldelas denna delanläggning är lika med:
- Den mätbara värmen som inte används för elproduktion eller i
delanläggningar med produktriktmärke som förbrukas av
produktionsprocesser som inte löper en betydande risk för
koldioxidläckage (i TJ per år).
PLUS
- Värmen som exporteras till icke-ETS-enheter som inte löper en
betydande risk för koldioxidläckage14 (i TJ per år).
14

Icke-ETS-enheter bedöms normalt inte löpa risk för koldioxidläckage. Exponeringsfaktorn för
koldioxidläckage för sektorer som löper en risk för koldioxidläckage kan endast användas om
värmeexportören presenterar tillräckliga bevis på att den exporterar värme till en icke-ETS-enhet som
löper en betydande risk för koldioxidläckage: operatören ska till exempel tillhandahålla en verifierad
förteckning över sina kunder som förbrukar värmen, tillsammans med NACE-koder för dessa kunder och
mängden mätbar nettovärme som levererats till dem.
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MULTIPLICERAT MED
- Kvoten för värme berättigad till gratis tilldelning, som beräknats i (k)
iii. En fjärrvärmedelanläggning. Den mätbara värmen som ska tilldelas denna
delanläggning är lika med:
- Den mätbara värmen som exporterats för att användas som fjärrvärme
eller fjärrkyla.
Verksamhetsutövaren ska kontrollera att:
o Summan av mätbar värme som tilldelats de tre delanläggningarna är lika med
värdet för den mätbara värmen som beräknats i (o).
o Summan av värmen som exporterats till icke-ETS-enheter är lika med summan
av de värden som specificerats i (m).
o Summan av den förbrukade mätbara värmen, som inte används för
elproduktion eller i delanläggningar med produktriktmärke, är lika med det
värde som specificeras i (l).

E.III Restgasbalans
Komplett restgasbalans vid anläggningen
Detta avsnitt beskriver hur du rapporterar uppgifter som rör produktion och
förbrukning av restgaser. Det är obligatoriskt om restgaser är relevanta för
delanläggningen. Verksamhetsutövaren ska därför först ange om detta avsnitt är
relevant genom att svara på frågan ”Finns det eventuella restgaser som produceras
eller förbrukas i, importeras till eller exporteras från anläggningen?”
Om svaret på denna fråga är ”SANT”, ska uppgifter matas in i detta avsnitt; om svaret är
”FALSKT”, kan verksamhetsutövaren gå vidare till nästa avsnitt.
Denna balans används framför allt för att kontrollera överensstämmelsen mellan de
uppgifter som angetts i ”restgasverktyget” i avsnitt D.IV och restgasbalansen på
delanläggningsnivå i bladen F och G. När det är möjligt fyller verktyget automatiskt i
uppgifterna i detta avsnitt.
I punkterna (a) och (b) kopieras uppgifter som rör restgaser som producerats inom
systemgränserna för en delanläggning med produktriktmärke respektive restgaser som
producerats utanför systemgränserna för en delanläggning med produktriktmärke
automatiskt från blad F och G. Punkt (c) summerar värdena för att få den totala
mängden restgaser som producerats inom anläggningen.
Verksamhetsutövaren ska tillhandahålla följande uppgifter:
d) Mängden restgaser som importeras från andra anläggningar eller enheter, i TJ
per år. En rullgardinsmeny föreslår en lista över relevanta anläggningar eller
enheter, utifrån de uppgifter som angetts i blad A.IV. Se till att ingen
dubbelräkning görs med punkt (b), om importerade mängder tagits med där.
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e) Mängden restgaser som exporteras till andra anläggningar eller enheter, i TJ per
år. En rullgardinsmeny föreslår en lista över relevanta anläggningar eller
enheter, utifrån de uppgifter som angetts i blad A.IV.
f) Summa av restgaser som finns vid anläggningen beräknas automatiskt av mallen
och är lika med (c)+(d)-(e).
g) Mängden restgaser som förbrukas vid delanläggningar med produktriktmärke
hämtas automatiskt från blad F.
h) Restgaser som förbrukas vid ”fall-back”-delanläggningar hämtas automatiskt
från blad G.
i) Mängden restgaser som förbrukas för elproduktion, i TJ per år.
j) Mängden facklade restgaser förutom säkerhetsfackling Mängden restgaser som
produceras utanför en delanläggning med produktriktmärke och som är facklad
för andra ändamål än säkerhetsfackling ska anges i TJ per år på raden (xi) i
tabellen. Mängden restgaser som produceras inom en delanläggning med
produktriktmärke och som är facklad för andra ändamål än säkerhetsfackling
hämtas automatiskt från blad F.
k) Mallen utför automatiskt en rimlighetskontroll om den fullständiga
restgasbalansen, med ett absolut värde av de fastställda skillnaderna som anges
i både TJ per år och som procent av mängden tillgängliga restgaser i
anläggningen (t.ex. f).

E.IV Elektricitet
Komplett elbalans vid anläggningen
Detta avsnitt beskriver hur du rapporterar uppgifter som rör produktion och
förbrukning av el. Även om elproduktionen inte är berättigad till gratis tilldelning är
detta avsnitt relevant av två skäl:
 Det garanterar att en rimlighetskontroll kan utföras för att fastställa om
anläggningen ska klassificeras som elproducent eller inte.
 Det garanterar att frågan om utbytbarhet mellan bränsle och el hanteras på rätt
sätt.
Under (a) ska verksamhetsutövaren ange om el produceras vid anläggningen. Denna
fråga avser alla anläggningar och handlar inte direkt om huruvida anläggningen är en
”elproducent” i den mening som avses i artikel 3u i ETS-direktivet. Återstoden av
avsnittet är endast obligatoriskt för anläggningar som producerar el (dvs. om ”Falskt”
anges här, är de övriga frågorna i detta avsnitt valfria).
Om anläggningen producerar el, ska verksamhetsutövaren säkerställa att följande
uppgifter anges:
b) Total nettomängd el som produceras vid anläggningen. Detta ska delas upp
mellan el som produceras från bränslen (både fossila bränslen och biomassa)
och el som produceras med annan teknik: t.ex. vattenkraft, vindkraft och
solenergi. Summan av båda ska vara lika med den totala elproduktionen vid
anläggningen. Elproduktionen ska uttryckas i netto MWh per år.
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c) Total mängd el som importeras från nätet eller andra anläggningar i MWh per
år.
d) Total mängd el som exporteras till nätet eller andra anläggningar i MWh per
år.
e) Total mängd el som finns tillgänglig för användning vid anläggningen. Dessa
värden beräknas automatiskt av mallen. Beräkningen görs på följande sätt:
(b)+(c)-(d).
f) Total mängd el som förbrukas vid anläggningen i MWh per år.
g) Summan av eltillförsel i blad ”F_ProductBM” för utbytbarhet av el kopieras här
för att möjliggöra en rimlighetskontroll, genom att jämföra dessa värden med
dem som angetts i (f).
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F ”Product BM” – Delanläggningsspecifika uppgifter om
produktriktmärken
F.I

Historiska verksamhetsnivåer och dissaggregerade
produktionsuppgifter

Detta avsnitt beskriver vilka uppgifter som bör anges för delanläggningar med
produktriktmärke. Uppgifterna används för två ändamål: att bestämma mängden fri
tilldelning för delanläggningar med produktriktmärke och att bestämma
förbättringsfaktorn för produktriktmärkesvärdet. Verksamhetsutövare ska endast ange
uppgifter om delanläggningar som förekommer i anläggningen och därför är detta
avsnitt inte relevanta för anläggningar som inte innehåller några delanläggningar med
produktriktmärke. För varje delanläggning med produktriktmärke som ingår i
anläggningen ska ett särskilt avsnitt fyllas i.

I de flesta fall är de begärda uppgifterna årliga värden. Uppgifterna kan hämtas från en
rad olika datakällor. Se Vägledande dokument nr 5 om övervakning och rapportering för
FAR för mer vägledning om detta ämne.
I referensdatamallen visas namnet på delanläggningen med produktriktmärke
automatiskt beroende på inmatningarna i avsnitt A.III.1 (”Delanläggningar med
produktriktmärke”)
Verksamhetsutövaren ska uppge:
a) Årliga historiska verksamhetsnivåer: den årliga historiska verksamhetsnivån för
delanläggningar med produktriktmärke är den årliga produktionen av
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produkten. Den enhet som ska användas beror på produktriktmärket, enligt
definitionen i bilaga I i FAR (t.ex. ton cementklinker, eller ton lufttorkad
kortfibrig sulfatmassa). För vissa delanläggningar med produktriktmärke
behöver den historiska verksamhetsnivån beräknas med hjälp av en särskild
metod. Den relevanta metoden specificeras i bilaga III i FAR. Punkt (b) nedan
visar automatiskt om en sådan metod ska tillämpas. Verktyget bestämmer
automatiskt, beroende på starten av den normala driften, som ska anges i
avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett år under
referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i enlighet
med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna (dvs. den historiska
verksamhetsnivån för antingen 2019 eller 2020) ska anges i den sista kolumnen i
tabellen. Detta kan dock endast göras i ett senare skede efter sista
ansökningsdatum när dessa uppgifter är kända.
b) Behovet att tillämpa en särskild metod för att beräkna den historiska
verksamhetsnivån visas automatiskt i (b) i referensdatamallen. Detta kan t.ex.
vara CWT-värden. För närmare vägledning om produktdefinitioner,
produktionsenhet och särskilda metoder, se Vägledande dokument nr 9 om
sektorsspecifik vägledning. Se avsnitt H i detta dokument för vägledning om
datainsamling för särskilda metoder. De historiska verksamhetsnivåerna enligt
särskilda metoder ska beräknas i avsnitt H i denna referensdatamall; den
kopieras sedan automatiskt till detta blad.
c) Utbytbarhet mellan bränsle och el: denna punkt rör de uppgifter som krävs för
att använda en korrigering för utbytbarhet mellan bränsle och el. Denna
korrigering är endast relevant för produkter som förtecknas i bilaga I.2. till FAR.
Referensdatamallen visar automatiskt om en sådan korrigering behövs. Se
Vägledande dokument nr 2 om tillämpningsmetoder för bakgrunden till
korrigeringen och Vägledande dokument nr 9 om branschspecifik vägledning för
tillämpningen av korrigeringen för att bestämma gratis tilldelning for specifika
delanläggningar med produktriktmärke. Verksamhetsutövaren ska säkerställa
att följande uppgifter tillhandahålls:
o Direkta utsläpp tillskrivs delanläggningen i ton koldioxid per år. De totala
direkta utsläppen är i regel identiska med de värden som anges i punkt
(g) nedan. Fler korrigeringar kan dock vara nödvändiga, särskilt om
restgaser används. Beakta vägledningen som ges i punkt (g) nedan.
o Nettoimporterad värme från både ETS-anläggningar och icke-ETSenheter i TJ per år. Dessa uppgifter hämtas automatiskt från punkt (k) i
detta kalkylblad.
o Relevant elförbrukning för delanläggningen. Se bilaga I.2 i FAR för
formella definitioner av systemgränser och Vägledande dokument nr 9
om sektorsspecifik vägledning för närmare vägledning.
Baserat på angivna uppgifter beräknar referensdatamallen automatiskt de
totala direkta utsläppen och de indirekta utsläppen som är relevanta för denna
delanläggning, som sedan används för att beräkna utbytbarhetsfaktorn för
bränsle och el.

48

d) Mätbar värme som importeras från anläggningar eller enheter utanför ETS::
värme som importeras från icke-ETS-enheter är inte berättigad till gratis
tilldelning. Enligt artikel 21 i FAR måste en utsläppsmängd dras av från det
preliminära årsantalet utsläppsrätter för delanläggningar med produktriktmärke
vid värmeimport från icke-ETS-enheter, motsvarande mängden mätbar värme
som importerats från icke-ETS-anläggningar eller -enheter eller från
delanläggningar för salpetersyra, multiplicerat med värmeriktmärket. För att
möjliggöra detta avdrag, ska verksamhetsutövaren uppge den mätbara
nettovärmen som importerats från icke-ETS-enheter eller från delanläggningar
för salpetersyra, definierad som den förbrukade mätbara värmen som
producerats utanför ETS, i TJ per år. Se Vägledande dokument nr 6 om
gränsöverskridande värmeflöden för ytterligare vägledning om import av
mätbar nettovärme.
Om möjligt ska detta värde specificeras utifrån ångsystemets konfiguration. Om
detta inte är möjligt, ska det fastställas genom att multiplicera den mätbara
värmeförbrukningen för delanläggningen med produktriktmärke gånger kvoten
mellan ”ETS-värme” och ”Total värme” så som anges i avsnitt E.II.2.e.
Verksamhetsutövaren ska kontrollera att värdet stämmer överens med
delsummorna för import från icke-ETS-enheter i punkt E.II.c på blad E och den
totala mätbara importerade nettovärmen som angetts i punkt k.i nedan.
Referensdatamallen utför automatiskt dessa kontroller och beräknar
minskningen av tilldelningen. Se Vägledande dokument nr 6 om
gränsöverskridande värmeflöden för närmare vägledning vid värmeimport från
icke-ETS-enheter.
Produktionsuppgifter
Bilaga I till FAR innehåller de formella definitionerna om produkter som omfattas av en
delanläggning med produktriktmärke. Se Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik
vägledning för närmare vägledning om produktdefinitioner. Dessa definitioner kan dock
omfatta flera produkter eller produktgrupper. Verksamhetsutövaren ska därför:
e) Identifiera produkter som ingår i delanläggningen med produktriktmärke samt
motsvarande PRODCOM-koder. Detta gör det möjligt för den behöriga
myndigheten att kontrollera om gränserna för produktriktmärket iakttas.
PRODCOM 2010-koderna ska användas. En förteckning över koderna finns här:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DL
D&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

f) Tillhandahålla individuella produktionsnivåer för produkter som ingår i
delanläggningen med produktriktmärke. Uppgifterna ska bygga på de
PRODCOM 2010-hänvisningar som anges i punkt (h). För varje produkt ska
verksamhetsutövaren uppge:
o Produkternas relevanta PRODCOM 2010-kod. Prodcom-koder ska anges i
formatet ”nnnnnnnn”, dvs. utan punkter eller andra avgränsare. Endast om
Prodcom-koder inte finns för den specifika produkten ska en Nace-kod på
fyra siffror anges i formatet ”nnnn”.
o Namn på produkt eller produktgrupp.
o Enheten för produktionsnivåerna (dvs. ton m.m.).
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o De årliga produktionsnivåerna.

Uppgifter som krävs för att fastställa förbättringsfaktorn för uppdatering av
produktriktmärket enligt artikel 10a.2 i ETS-direktivet.
Uppgifter som anges i denna ruta används för att uppdatera riktmärkesvärdena.
Utsläppen som rör mätbar värme, värmeförluster, icke-mätbar värme och restgaser ska
tillskrivas olika delanläggningar enligt avsnitt 10 i bilaga VII till FAR.
Namnet på delanläggningen kopieras automatiskt från avsnitt III.1 på blad A. Beroende
på de uppgifter som angetts i denna ruta beräknas de tillskrivningsbara utsläppen i
avsnitt K.III.2 på sammanfattningsbladet.
Detta avsnitt följer de principer som anges i punkterna avsnitt 4.3 och 7.3 i Vägledande
dokument nr 5, särskilt för alla parametrar som använts för att bestämma de utsläpp
som tillskrivs varje delanläggning (se formeln AttrEm nedan). Tabellen nedan länkar
samman alla elementen i AttrEm-formeln nedan med de relevanta avsnitten i
referensdatamallen och MMP-mallen samt med relevanta exempel som visas i detta
avsnitt.
𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎 = 𝑫𝒊𝒓𝑬𝒎∗ + 𝑬𝒎𝑯,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑬𝒎𝑯,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒆𝒙𝒄𝒉 − 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆𝒅

Tabell 2:

Förhållande mellan olika variabler för AttrEm och relevanta avsnitt i kommissionens
referensdatamall och MMP-mallen. (Ytterligare parametrar i tabellen avser de poster
som krävs i avsnittet ”BM update” i referensdatamallen för rimlighetskontroller eller
andra ändamål, men som inte har en direkt inverkan på AttrEm).

Tillskrivna utsläpp

Relevanta avsnitt i
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Relevant avsnitt i MMP-

referensdatamallen
Produktrik
tmärke

Fallbackriktmärke

mallen

15

Produktrik
tmärke

Fallbackriktmärke

(DirEm* (bränsle-/materialmängder)

F.g

G.c

F.e.i

G.c

DirEm* (interna bränsle-/materialmängder)

F.i

–

F.e.ii

–

DirEm* (koldioxid råvaror)

F.j

–

F.e.iii

–

EmH,import

F.k

G.1.f

F.g

G.1.f

EmH,export

F.k

G.4.e

F.g

G.4.e

WGcorr,import

F.l

G.4.d

F.h

G.4.d

WGcorr,export

F.l

–

F.h

–

Emel,exch

F.c

–

F.c

–

Emel,prod

F.m

–

F.c

–

Parameter: Insatsbränsle

F.h

G.d

F.f

G.d

Parameter: Insatsbränsle från restgaser (WG)

F.k

G.d

F.h

G.d

Parameter: Producerad värme

–

G.

–

G.e

Parameter: Värme från massa

F.k

G.1.f

F.g

G.1.f

Parameter: Värme från salpetersyra

F.k

–

–

–

Parameter: Producerade restgaser

F.l

–

F.h

–

Parameter: Förbrukade restgaser

F.k

–

F.h

–

Parameter: Facklade restgaser

F.l

–

F.h

–

Parameter: Total producerad massa

F.n

–

F.a

–

Parameter: Mellanprodukter

F.o

–

F.a

–

g) Utsläpp som direkt kan tillskrivas delanläggningen (DirEm* (bränsle/materialmängder enligt övervakningsplan)): de totala direkta utsläppen ska
anges för varje år i koldioxidekvivalent per år. Följande bestämmelser ska
iakttagas:
o Direkta utsläpp övervakas enligt den övervakningsplan som ska godkännas
enligt M&R-förordningen, dvs. med hänsyn tagen till de utsläpp som
fastställts utifrån beräkningsbaserade metoder (med hjälp av bränsle/materialmängder), mätbaserade metoder (Cems) och nivålösa metoder
(”alternativa övervakningsmetoder”/”fall-back”).
I flera situationer är dock ”direkta utsläpp” i detta avsnitt inte identiska med
de som ska rapporteras enligt M&R-förordningen. Sådana situationer är
bland annat när bränsle-/materialmängder används för produktion av
mätbar värme, restgaser osv. Med andra ord måste man därför vara
uppmärksam när man fyller i avsnitten nedan, så att man följer
instruktionerna noggrant för att undvika dubbelräkning eller utelämnanden.
15

Vid hänvisning till den särskilda typen av fall-back-riktmärke, gäller relevanta avsnitt för alla
delanläggningar med samma riktmärke, t.ex. ”G.1.f” innebär att detta avsnitt avser värme- och
fjärrvärmedelanläggningar; ”G.4.d” innebär att detta avsnitt avser delanläggningar med
bränsleriktmärke.
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Mätbar värme: om värmen enbart produceras för en delanläggning kan
utsläppen direkt tillskrivas här via bränslets utsläpp. I samtliga fall där
bränslen används för att producera mätbar värme som används i mer än en
delanläggning (som inkluderar situationer med import från och export till
andra anläggningar), bör bränslena inte räknas med i de direkta utsläppen
från delanläggningen, utan tas med i punkt (k) nedan. ”Import” inkluderar
mätbar värme från en enhet (t.ex. en energicentral vid anläggningen eller
ett mer komplext ångnät med flera olika värmeproducerande enheter) som
tillhandahåller värme till fler än en delanläggning. I sådana fall ska
utsläppen inte tillskrivas här, utan under punkt (k) nedan.
o Exporterad mätbar värme: inga korrigeringar bör göras här om sådan värme
återvinns från processen och exporteras. Avdrag för tillhörande utsläpp görs
sedan utifrån de uppgifter som ges i punkt k.v nedan.
o Restgaser: utsläpp från restgaser som IMPORTERAS från andra anläggningar
och förbrukas i denna delanläggning bör inte tas med här utan i punkt (l)
nedan.
De specifika emissionsfaktorerna (EF) bör vara förenliga med bestämmelserna i
avsnitten 8 och 10, särskilt avsnitt 10.1.2 och 10.1.3.
h) Insatsbränsle till delanläggningen och relevant emissionsfaktor (Parameter:
insatsbränsle): i enlighet med kravet i avsnitt 2.4 a i bilaga IV till FAR ska
följande uppgifter anges: den totala bränsletillförseln i TJ per år och
motsvarande viktad emissionsfaktor i ton koldioxid per TJ, med beaktande av
energiinnehållet hos varje bränsle som finns med i figuren i punkt (g), inklusive
bränslen som används för att producera mätbar värme, och med tillämpning av
samma systemgränser som för punkt (g). Med ”bränsle” avses varje bränsle/materialmängd enligt M&R-förordningen, som är brännbar och för vilken ett
effektivt värmevärde kan fastställas. Den viktade emissionsfaktorn motsvarar de
ackumulerade bränsleutsläppen delat med det totala energiinnehållet. Den
viktade emissionsfaktorn bör dessutom innefatta utsläpp från motsvarande
rökgasrening, i tillämpliga fall. De uppgifter som anges här används bara för
konsekvenskontroll och har ingen direkt inverkan på vare sig de tillskrivna
utsläppen eller tilldelningen.
o
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i) Andra interna bränsle-/materialmängder som importeras till eller exporteras
från delanläggningen (och inte omfattas under (g)) (DirEm* (interna bränsle/materialmängder)): uppgifter om interna bränsle-/materialmängder som
överförs mellan delanläggningar (dvs. importeras till eller exporteras från
delanläggningen) som inte ingår i tidigare uppgifter ska anges här.
Om det rör sig om en koksdelanläggning vid en integrerad järn- och
stålanläggning, förekommer utsläppen i samband med förbrukningen av koks i
masugnen och bör därför inte tillskrivas delanläggningen (dvs.
koksdelanläggningen). En del av utsläppen ska dock tas med i punkt g ovan,
eftersom det kol som förs in i koksugnen kommer att vara en av de bränsle/materialmängder som tillskrivs i ett första steg. För att undvika dubbelräkning
måste korrigering göras för den koks som lämnar koksdelanläggningen som
utgående ”intern bränsle-/materialmängd”. Detta görs genom ett negativt värde
på mängden koks i händelse av ”export”. För att få en komplett balans i
utsläppen från den kol som kommer in till koksdelanläggningen, omfattas
utsläppen i samband med användningen av koksugnsgas (dvs. en restgas) redan
av punkt g ovan (eftersom de ingår i kolutsläppen) i den mån som gasen
används inom delanläggningen. Korrigeringar för att beakta exporterade
mängder av restgasen bör inte göras här utan i punkt l.xx nedan.
Omvänt innebär detta att om det rör sig om en delanläggning med
råjärnsriktmärke vid en integrerad järn- och stålanläggning, måste koksen anges
här som en ingående/importerad ”intern” bränsle/materialmängd med positiva
siffror.
Det bör noteras att bränsle-/materialmängder endast bör anges här om de
inte redan omfattas av de direkta utsläppen i punkt (g), för att undvika
dataluckor eller dubbelräkning. Dessutom bör utsläpp i samband med
antingen produktionen eller förbrukningen av restgaser INTE anges här, utan i

53

punkt l.xx. nedan.
Verksamhetsutövaren ska uppge:
i.Om dessa interna bränsle-/materialmängder är relevanta för
delanläggningen. Mallen
medger två typer
av bränsle/materialmängder; om det finns mer än två importerade eller
exporterade bränsle-/materialmängder bör de olika bränsle/materialmängderna slås samman och namnen på var och en av dessa
anges.
ii.Ett namn på bränsle-/materialmängder bör anges.
iii.Följande årliga uppgifter ska anges:
iii. Importerad eller exporterad mängd i ton per år
iv. Effektivt värmevärde, i tillämpliga fall, i GJ per ton
v. Kolinnehåll i viktprocent
vi. Biomassainnehåll som kolfraktion i procent
vii. Fossila utsläpp i ton koldioxid per år – dessa beräknas automatiskt av
verktyget
viii. Utsläpp från biomassa i ton koldioxid per år – dessa beräknas
automatiskt av verktyget
ix. Energiinnehåll i TJ per år – detta beräknas automatiskt av verktyget
x. I den sista raden i tabellen anges ett felmeddelande om uppgifterna är
ofullständiga eller inkonsekventa.
j) Mängd växthusgaser som importerats eller exporterats som råvaror (DirEm*
(koldioxid råvaror)): mängden importerad eller exporterad växthusgas ska
anges i ton koldioxidekvivalent per år, enligt avsnitt 3.1.k i bilaga IV till FAR och
M&R-förordningens regler. Exporterade mängder bör anges i negativa värden
och motsvara den koldioxid som exporteras och som inte släpps ut i atmosfären
av delanläggningen.
k) Import till och export från delanläggningen av mätbar värme. Följande årliga
uppgifter ska anges:
i. Total importerad nettovärme i TJ per år
ii. Specifik emissionsfaktor för importerad värme i koldioxid per TJ (i. och ii.
kombineras för EmH,import)
iii. Mängd importerad nettovärme från massadelanläggning i TJ per år
(Parameter: Värme från massa). Se Vägledande dokument nr 6 om
gränsöverskridande värmeflöden och Vägledande dokument nr 9 om
sektorsspecifik vägledning för mer information om detta ämne.
iv. Mängd importerad nettovärme från delanläggningar för salpetersyra i TJ
per år (Parameter: Värme från salpetersyra). Se Vägledande dokument
nr 6 om gränsöverskridande värmeflöden och Vägledande dokument nr
9 om sektorsspecifik vägledning för mer information om detta ämne.
v. Total importerad nettovärme i TJ per år
vi. Specifik emissionsfaktor för exporterad värme i koldioxid per TJ. (v. och
vi. kombineras för EmH,export)
De specifika emissionsfaktorerna för värmen bör vara förenliga med
bestämmelserna i avsnitten 8 och 10 i bilaga VII till FAR, särskilt avsnitt 10.1.2
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och 10.1.3.
”CHP tool” i avsnitt III på blad D ska användas för att tillskriva utsläpp från
kraftvärme till produktion av värme och el.
l) Delanläggningens restgasbalans. Följande årliga uppgifter ska anges:
i. Om dessa restgaser är relevanta för delanläggningen. I annat fall
behöver inga uppgifter om restgaser anges i detta avsnitt.
Typer av producerade restgaser: (Parameter: Producerade restgaser)
ii. Typer av producerade restgaser. Här ska namnet eller beskrivningen av
restgasen anges.
Följande uppgifter avser de producerade restgaserna. De uppgifter som anges
här används bara för konsekvenskontroll och har ingen direkt inverkan på vare
sig de tillskrivna utsläppen eller tilldelningen.
iii. Producerade mängder: värdena kan antingen anges i ton eller i 1000
Nm3 (enheten kan ändras i en rullgardinsmeny). Enheterna måste
stämma överens med dem för det effektiva värmevärdet och
emissionsfaktorn nedan.
iv. Effektivt värmevärde: enheten för uppgifterna (GJ per 1000 Nm3 eller GJ
per ton) ska stämma överens med enheten som valts i (iii); denna väljs
automatiskt av mallen.
v. Producerad restgas: mängden producerad restgas i TJ per år beräknas
automatiskt av mallen.
vi. Specifik emissionsfaktor för producerad restgas i ton koldioxid per TJ.
Typer av förbrukade restgaser (Parameter: Förbrukade restgaser)
vii. Typer av restgaser som förbrukas. Här ska namnet eller beskrivningen av
restgasen anges.
Följande uppgifter avser de förbrukade restgaserna. Detta innefattar alla
restgastyper som förbrukas av delanläggningen för produktion av mätbar
värme, icke-mätbar värme (inklusive för säkerhetsfackling) eller mekanisk
energi (annan än för el). Mängden restgaser som facklats för ändra ändamål än
säkerhetsfackling bör rapporteras i nästa punkt. De uppgifter som anges här
används bara för konsekvenskontroll och har ingen direkt inverkan på vare sig
de tillskrivna utsläppen eller tilldelningen.
viii. Producerade mängder: värdena kan antingen anges i ton eller i 1000
Nm3 (enheten kan ändras i en rullgardinsmeny). Enheterna måste
stämma överens med dem för det effektiva värmevärdet och
emissionsfaktorn nedan.
ix.
Effektivt värmevärde: enheten för uppgifterna (GJ per 1000 Nm3 eller GJ
per ton) ska stämma överens med enheten som valts i (viii); denna väljs
automatiskt av mallen.
x.
Förbrukad restgas: mängden förbrukad restgas i TJ per år beräknas
automatiskt av mallen.
xi.
Specifik emissionsfaktor för förbrukad restgas i ton koldioxid per TJ.
Facklade restgastyper (Parameter: Facklade restgaser)
xii. Facklade restgastyper. Här ska namnet eller beskrivningen av restgasen
anges.
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Följande uppgifter avser de facklade restgaserna. Detta innefattar alla
restgastyper som i slutändan blir föremål för annan fackling än
säkerhetsfackling, antingen inom eller utanför delanläggningen. De uppgifter
som anges här används i konsekvenskontrollsyfte och har ingen direkt påverkan
på tillskrivna utsläpp. Från och med 2026 kommer dock tilldelningen att
minskas med avseende på annan fackling av restgaser än säkerhetsfackling. Se
Vägledande dokument nr 8 om restgaser och delanläggningar med
processutsläpp för närmare vägledning om detta ämne.
xiii. Facklade mängder: värdena kan antingen anges i ton eller i 1000 Nm3
(enheten kan ändras i en rullgardinsmeny). Enheterna måste stämma
överens med dem för det effektiva värmevärdet och emissionsfaktorn
nedan.
xiv.
Effektivt värmevärde: enheten för uppgifterna (GJ per 1000 Nm3 eller GJ
per ton) ska stämma överens med enheten som valts i (xiii); denna väljs
automatiskt av mallen.
xv.
Facklad restgas: mängden facklad restgas i TJ per år beräknas
automatiskt av mallen.
xvi.
Specifik emissionsfaktor för facklad restgas i ton koldioxid per TJ.
Importerade restgastyper (uppgifter som anges här används för WGcorr,import)
xvii.
Importerade restgastyper. Här ska namnet eller beskrivningen av
restgasen anges.
Följande uppgifter avser de importerade restgaserna. Detta innefattar alla
restgastyper som produceras utanför delanläggningens systemgränser men som
importeras till delanläggningen och används för produktion av mätbar värme,
icke-mätbar värme (inklusive för säkerhetsfackling) eller mekanisk energi (annat
än för el).
xviii.
Importerade mängder: värdena kan antingen anges i ton eller i 1000
Nm3 (enheten kan ändras i en rullgardinsmeny). Enheterna måste
stämma överens med dem för det effektiva värmevärdet och
emissionsfaktorn nedan.
xix.
Effektivt värmevärde: enheten för uppgifterna (GJ per 1000 Nm3 eller GJ
per ton) ska stämma överens med enheten som valts i (xviii); denna väljs
automatiskt av mallen.
xx.
Importerad restgas: mängden importerad restgas i TJ per år beräknas
automatiskt av mallen.
xxi.
Specifik emissionsfaktor för importerad restgas i ton koldioxid per TJ.
Exporterade restgastyper (uppgifter som anges här används för WGcorr,export)
xxii.
Exporterade restgastyper. Här ska namnet eller beskrivningen av
restgasen anges.
Följande uppgifter avser de exporterade restgaserna. Detta innefattar alla
restgastyper som produceras inom delanläggningens systemgränser och som
exporteras från delanläggningen till en annan delanläggning eller till eventuella
andra anläggningar eller enheter.
xxiii.
Exporterade mängder: värdena kan antingen anges i ton eller i 1000 Nm3
(enheten kan ändras i en rullgardinsmeny). Enheterna måste stämma
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överens med dem för det effektiva värmevärdet och emissionsfaktorn
nedan.
xxiv.
Effektivt värmevärde: enheten för uppgifterna (GJ per 1000 Nm3 eller GJ
per ton) ska stämma överens med enheten som valts i (xxiii); denna väljs
automatiskt av mallen.
xxv.
Exporterad restgas: mängden exporterad restgas i TJ per år beräknas
automatiskt av mallen.
xxvi.
Specifik emissionsfaktor för exporterad restgas i ton koldioxid per TJ.
m) Elproduktion (Emel,prod): mängden el som produceras direkt från denna
delanläggning ska anges i MWh per år. Detta innefattar el som produceras
direkt från delanläggningen i enlighet med avsnitt 3.1.i i bilaga IV till FAR. El som
produceras via mätbar värme bör inte anges här utan som export av mätbar
värme i punkt k.v.
n) Total producerad massamängd(Parameter: Total mängd producerad massa):
enligt avsnitt 2.4.k i bilaga IV till FAR ska det lämnas uppgift om den totala
mängden massa som produceras för delanläggningar med produktriktmärke för
kortfibrig sulfatmassa, långfibrig sulfatmassa, termomekanisk massa och
mekanisk massa samt sulfitmassa. Om denna delanläggning med
produktriktmärke är upptagen i förteckningen, ska antalet ton per år anges. Om
den inte omfattas av dessa produktriktmärken, kommer tabellen att
gråmarkeras av mallen.
o) Import
eller
export
av
mellanprodukter
som
omfattas
av
produktriktmärken(Parameter: Mellanprodukter). För att undvika eventuell
dubbelräkning eller luckor i tilldelade utsläpp vid fastställandet av de
uppdaterade riktmärkena ska följande information anges enligt avsnitt 2.7.d i
bilaga IV till FAR:
i. Om det förekommer någon import eller export av mellanprodukter som
omfattas av produktriktmärken. I detta fall ska följande uppgifter anges i
förekommande fall:
ii. Importerade mängder i ton.
iii. Exporterade mängder i ton.
iv. Beskrivning av importerade eller exporterade mellanprodukter.
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G ”Fall-back” – Delanläggningsdata om ”fall-back”delanläggningar
G.I Historiska verksamhetsnivåer och disaggregerade
produktionsuppgifter
Detta avsnitt beskriver hur du rapporterar disaggregerade produktionsuppgifter för
”fall-back”-metoder. Det får högst finnas 7 delanläggningar: två delanläggningar med
värmeriktmärke, två delanläggningar med bränsleriktmärke och två delanläggningar
med processutsläpp – där en av varje bedöms löpa en betydande risk för
koldioxidläckage och en inte löper denna risk – och en fjärrvärmedelanläggning.
Uppgifterna används för två ändamål: att bestämma mängden fri tilldelning för
delanläggningar med ”fall-back”-riktmärke och att bestämma förbättringsfaktorn för
”fall-back”-riktmärkesvärdet. Se Vägledande dokument nr 1 om allmän vägledning för
en diskussion om det högsta antalet delanläggningar som omfattas av ”fall-back”metoder. Mer information om hur du definierar delanläggningar framgår av
Vägledande dokument 2 om tilldelningsmetoder.
Verksamhetsutövare ska endast ange uppgifter om delanläggningar som förekommer i
anläggningen.
I de flesta fall är de begärda uppgifterna årliga värden. Uppgifterna kan hämtas från en
rad olika datakällor. Se Vägledande dokument nr 5 om övervakning och rapportering för
FAR för mer vägledning om detta ämne.
I referensdatamallen börjar varje avsnitt i detta kapitel med en översikt över historiska
verksamhetsnivåer som hämtats från bladet ”EnergyFlows”.
G.I.1 ”Fall-back”-delanläggning 1, värmeriktmärke med koldioxidläckage
Detta avsnitt behandlar delanläggningar som omfattas av ett värmeriktmärke och som
bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage. Verktyget anger automatiskt
namnet på delanläggningen om det är relevant för denna anläggning, utifrån den
information som lämnats i avsnitt A.III.2 (”Delanläggningar med ’fall-back’-metoder”).
a) Historiska verksamhetsnivåer hämtas automatiskt från bladet E_EnergyFlows, i
avsnittet E.II.r. Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den
normala driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i
drift i mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den
historiska verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter
starten av normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De
motsvarande posterna (dvs. den historiska verksamhetsnivån för antingen 2019
eller 2020) ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock endast
göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
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Produktionsuppgifter
Verksamhetsutövaren ska ange vilka produktionsprocesser eller tjänster som är
kopplade till delanläggningen. Dessa ska så långt som möjligt fastställas av fysiska
enheter och processer. De kan omfatta följande:
- Produktion av varor som inte omfattas av produktriktmärken inom
delanläggningen (var god ange produkttyper).
- Produktion av mekanisk energi, värmning eller kylning (alla användningssätt
förutom elproduktion).
- Export av värme till anläggningar eller andra enheter (förutom fjärrvärme). I
detta fall, var god ange värmeanvändningen vid anläggningen eller enheten,
om denna är känd.
Mer specifikt ska verksamhetsutövaren uppge:

b) Identifiering av relevanta produkter eller tjänster med koppling till
delanläggningen:
o Användningstyp: De olika typerna är: ”produktion av varor”, “produktion av
mekanisk energi”, ”värmning” och ”kylning” för alla användningssätt
förutom elproduktion; i vissa fall omfattar delanläggningen anläggningar
eller delar av en anläggning som är utanför systemgränserna för den
bedömda anläggningen. Det är då möjligt att användningen av den mätbara
värmen i den externa anläggningen inte är känd; i detta fall ska
verksamhetsutövaren uppge typen ”okänd” från rullgardinsmenyn.
Referensdatamallen underlättar urvalet av typ genom att använda en
rullgardinsmeny.
o Om värmen förbrukas inom anläggningen eller exporteras till en icke-ETSenhet. Förteckningen över anslutna anläggningar visas i en rullgardinsmeny
som bygger på informationen på blad A. Observera att värme som
exporteras till en ETS-anläggning per definition inte kan omfattas av en
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delanläggning med värmeriktmärke. Se Vägledande dokument nr 6 om
gränsöverskridande värmeflöden för närmare vägledning om detta ämne.
o Namnet på produkten för vilken värmen förbrukas, eller värmeexport för
andra ändamål än ”fjärrvärme”.
o Den relevanta PRODCOM 2010-koden för verksamheten kopplad till
värmeförbrukning eller värmeexport till icke-ETS-enheter. En förteckning
över 2010 års Prodcom-koder finns här:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS
_DLD&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC.

Prodcom-koder ska anges i formatet ”nnnnnnnn”, dvs. utan punkter eller
andra avgränsare. Om Prodcom-koder inte finns för den specifika
produkten, ska en Nace-kod på fyra siffror anges i formatet ”nnnn”. Nacekoder kan också användas i stället för Prodcom-koder om flera liknande
produkter inom samma Nace-grupp omfattas. Prodcom/Nace-koder ska
användas för att verifiera koldioxidläckagestatusen för verksamheter inom
delanläggningen. Observera att vid värmeexport till icke-ETS-enheter kan
exponeringsfaktorn för koldioxidläckage för sektorer som löper en risk för
koldioxidläckage endast användas om värmeexportören presenterar
tillräckliga bevis på att den exporterar värme till en icke-ETS-enhet som
löper en betydande risk för koldioxidläckage: verksamhetsutövaren ska till
exempel tillhandahålla en verifierad förteckning över sina kunder som
förbrukar värmen, tillsammans med NACE-koder för dessa kunder och
mängden mätbar nettovärme som levererats till dem.
Produktionsnivåer: enhet och produktionsnivåer för varje produkt eller
mängden exporterad värme. Denna andra tabell kopierar automatiskt
produktnamnet eller värmeexporten som angetts i (b).
Uppgifter som krävs för att fastställa förbättringsfaktorn för uppdatering av
produktriktmärket enligt artikel 10a.2 i ETS-direktivet.
Uppgifter som anges i denna ruta används för att uppdatera riktmärkesvärdena.
Utsläppen som rör mätbar värme, värmeförluster, icke-mätbar värme och restgaser ska
tillskrivas olika delanläggningar enligt avsnitt 10 i bilaga VII till FAR.
Detta avsnitt följer de principer som anges i punkterna avsnitt 4.3 och 7.3 i Vägledande
dokument nr 5, särskilt för alla parametrar som använts för att bestämma de utsläpp
som tillskrivs varje delanläggning (se formeln AttrEm nedan). Tabell 2 på sidan 50
länkar samman alla elementen i AttrEm-formeln nedan med de relevanta avsnitten i
referensdatamallen och MMP-mallen samt med relevanta exempel som visas i detta
avsnitt.
𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎 = 𝑫𝒊𝒓𝑬𝒎∗ + 𝑬𝒎𝑯,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑬𝒎𝑯,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒆𝒙𝒄𝒉 − 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆𝒅

Beroende på de uppgifter som angetts i denna ruta beräknas de tillskrivningsbara
utsläppen i avsnitt K.III.2 på sammanfattningsbladet.
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Verksamhetsutövaren ska säkerställa att följande uppgifter tillhandahålls:
c) Utsläpp som direkt kan tillskrivas delanläggningen (DirEm* (bränsle/materialmängder enligt övervakningsplan)): de totala direkta utsläppen ska
anges för varje år i koldioxidekvivalent per år. Följande bestämmelser ska
iakttagas:
o Direkta utsläpp övervakas enligt den övervakningsplan som ska godkännas
enligt M&R-förordningen, dvs. med hänsyn tagen till de utsläpp som
fastställts utifrån beräkningsbaserade metoder (med hjälp av bränsle/materialmängder), mätbaserade metoder (Cems) och nivålösa metoder
(”alternativa övervakningsmetoder”/”fall-back”).
I flera situationer är dock ”direkta utsläpp” i detta avsnitt inte identiska med
de som ska rapporteras enligt M&R-förordningen. Sådana situationer är
bland annat när bränsle-/materialmängder används för produktion av
mätbar värme, restgaser osv. Med andra ord måste man därför vara
uppmärksam när man fyller i avsnitten nedan, så att man följer
instruktionerna noggrant för att undvika dubbelräkning eller utelämnanden.
o Mätbar värme: om värmen enbart produceras för en delanläggning kan
utsläppen direkt tillskrivas här via bränslets utsläpp. I samtliga fall där
bränslen används för att producera mätbar värme som förbrukas vid mer än
en delanläggning (t.ex. en energicentral vid anläggningen eller ett mer
komplext ångnätverk med flera värmeproducerande enheter) bör bränslena
inte räknas med i delanläggningens direkta utsläpp, utan tas med i punkt f.i
nedan.
o Restgaser: utsläpp i samband med mätbar värme som produceras från
restgaser från andra anläggningar eller delanläggningar och som används i
denna delanläggning bör inte tas med här, utan i punkt f.xiii nedan.
d) Insatsbränsle till delanläggningen och relevant emissionsfaktor: den totala
bränsletillförseln i TJ per år och motsvarande viktad emissionsfaktor i ton
koldioxid per TJ, med beaktande av energiinnehållet hos varje bränsle, ska
anges enligt avsnitt 2.4.a i bilaga IV till FAR. Med ”bränsle” avses varje bränsle/materialmängd enligt M&R-förordningen, som är brännbar och för vilken ett
effektivt värmevärde kan fastställas. Den viktade emissionsfaktorn motsvarar de
ackumulerade bränsleutsläppen delat med det totala energiinnehållet. Den
viktade emissionsfaktorn bör dessutom innefatta utsläpp från motsvarande
rökgasrening, i tillämpliga fall. Insatsbränsle från restgaser innefattar
motsvarande insatsenergi för att producera mätbar värme som ingår i
delanläggningen. De värden som anges här används för att beräkna
restgasbalansen i avsnitt E.III.h. De uppgifter som anges här används bara för
konsekvenskontroll och har ingen direkt inverkan på vare sig de tillskrivna
utsläppen eller tilldelningen.
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e) Producerad mätbar värme (Parameter: Producerad värme): den producerade
mätbara värmen ska anges här enligt avsnitt 3.2.a i bilaga IV till FAR. Detta värde
skiljer sig vanligtvis från delanläggningens verksamhetsnivå enligt punkt (a)
ovan, eftersom det innefattar värmeförluster utöver de nettomängder mätbar
värme som förbrukas av eller exporteras till andra enheter utanför ETS och inte
innefattar värmeimport, som ska anges i punkt (f) nedan. Närmare vägledning
ges i exempel MH-5 i avsnitt 7.3 i Vägledande dokument nr 5.
f) Importerad mätbar värme (angivna uppgifter används för EmH,import). Den mängd
mätbar värme som importeras från var och en av följande källor ska anges här:
Här ska inte eventuell värmeimport från ”icke-tilldelningsberättigade” källor
anges, dvs. anläggningar som inte omfattas av ETS-systemet eller värme som
produceras
vid
delanläggningar
för
salpetersyra.
De
specifika
emissionsfaktorerna (EF) bör vara förenliga med bestämmelserna i avsnitten 8
och 10, särskilt avsnitt 10.1.2 och 10.1.3.
Importerad nettovärme (andra källor): detta innefattar värme som
importerats från andra anläggningar eller, om mätbar värme förbrukas vid
mer än en delanläggning, den värme som produceras på platsen och
förbrukas vid delanläggningen. Mätbar värme som importeras från någon
delanläggning med produktriktmärke, massaframställning, mätbar värme
som återvinns från delanläggningar med bränsleriktmärke eller från
restgaser bör inte tas med här, eftersom separata inmatningsfält finns för
sådana mängder.
i. Total importerad nettovärme i TJ per år.
ii. Specifik emissionsfaktor för importerad värme i ton koldioxid per TJ.
Värme från produktriktmärke: detta innefattar mätbar värme som
importeras från delanläggningar med produktriktmärke med undantag för
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mätbar värme från delanläggningar med massaframställning eller
produktion av salpetersyra.
iii. Mängd
importerad
nettovärme
från
delanläggningar
med
produktriktmärke i TJ per år.
iv. Specifik emissionsfaktor för importerad värme i ton koldioxid per TJ.
Värme från massa: detta innefattar värme som importeras från
delanläggningar med massaframställning.
v. Mängd importerad nettovärme från delanläggningar med massariktmärke
i TJ per år.
vi. Specifik emissionsfaktor för importerad värme i ton koldioxid per TJ.
Värme från bränsleriktmärke: detta innefattar mätbar värme som återvinns
från spillvärme från delanläggningar med bränsleriktmärke.
vii. Mängd
importerad
nettovärme
från
delanläggningar
med
bränsleriktmärke i TJ per år.
viii. Specifik emissionsfaktor för importerad värme i ton koldioxid per TJ.
Värme från restgaser: detta innefattar mätbar värme som produceras från
restgaser.
ix. Mängd importerad nettovärme från restgaser i TJ per år.
x. Specifik emissionsfaktor för importerad värme i ton koldioxid per TJ.
G.I.2 ”Fall-back”-delanläggning 2, värmeriktmärke utan koldioxidläckage
Detta avsnitt behandlar delanläggningar som omfattas av ett värmeriktmärke, men
som inte bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage. Verktyget anger
automatiskt namnet på delanläggningen om det är relevant för denna anläggning,
utifrån den information som lämnats i avsnitt A.III.2 (”Delanläggningar med ’fall-back’metoder”).
För denna delanläggning ska verksamhetsutövare ange samma uppgifter som för de
delanläggning som behandlas i avsnitt G.I.1.
Verksamhetsutövare ska vara noggranna och se till att endast verksamheter som inte
löper en betydande risk för koldioxidläckage inkluderas i denna delanläggning.
G.I.3 ”Fall-back”-delanläggning 3, fjärrvärme
Detta avsnitt behandlar fjärrvärmedelanläggningar. Verktyget anger automatiskt
namnet på delanläggningen om det är relevant för denna anläggning, utifrån den
information som lämnats i avsnitt A.III.2 (”Delanläggningar med ’fall-back’-metoder”).
För denna delanläggning ska verksamhetsutövare ange samma uppgifter som för de
delanläggning som behandlas i avsnitt G.I.1, med undantag för avsnitt (b), där
användningstypen redan är angiven som fjärrvärme; det är inte nödvändigt att uppge
om värmen exporteras eller inte (den exporteras alltid till ett fjärrvärmenät) och
namnet på fjärrvärmenätet ska anges (istället för namnet på produkten för vilken
värmen förbrukas i avsnitt G.I.1.).
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För närmare vägledning om definitionen av en fjärrvärmedelanläggning, se Vägledande
dokument nr 2 om tilldelningsmetoder.
G.I.4 ”Fall-back”-delanläggning 4, bränsleriktmärke med koldioxidläckage
Detta avsnitt behandlar delanläggningar som omfattas av ett bränsleriktmärke och som
bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage. Verktyget anger automatiskt
namnet på delanläggningen om det är relevant för denna anläggning, utifrån den
information som lämnats i avsnitt A.III.2 (”Delanläggningar med ’fall-back’-metoder”).
Följande vägledning är specifik för denna delanläggning; för de återstående avsnitten
ska samma uppgifter som för den delanläggning som behandlades i avsnitt G.I.1 anges:
- I avsnitt (b) är det inte nödvändigt att uppge om värmen förbrukas på
platsen eller inte (den kommer alltid att förbrukas på platsen) och namnet
på produkten eller värmeexporten ersätts med produktnamnet eller typen
av tjänst: verksamhetsutövaren bör här räkna upp vilka produktprocesser
eller tjänster som är kopplade till delanläggningen, vilket kan inkludera
produktion av varor som inte omfattas av produktriktmärken inom
anläggningen (i detta fall ska produkttyperna anges) eller produktionen av
mekanisk energi, värmning eller kylning (alla användningssätt förutom
elproduktion).
- I avsnitt (c) ska man ange direkta utsläpp som övervakas enligt den
övervakningsplan som ska godkännas enligt M&R-förordningen, dvs. med
hänsyn tagen till de utsläpp som fastställts utifrån beräkningsbaserade
metoder (med hjälp av bränsle-/materialmängder), mätbaserade metoder
(Cems) och nivålösa metoder (”alternativa övervakningsmetoder”/”fallback”).
Utsläpp från restgasförbränning ska dock aldrig tas med här utan i punkt d.iii
nedan.
- I avsnitt (d) genereras värdena för i och ii automatiskt utifrån inmatningarna
i punkterna (a) och (c). I iii och iv ska insatsbränslet från restgaser och
motsvarande emissionsfaktor anges.
- I avsnitt (e) behöver endast mängden exporterad nettovärme i TJ per år
anges tillsammans med den motsvarande emissionsfaktorn. Detta innefattar
all spillvärme som återvinns och är berättigande för en delanläggning med
värmeriktmärke eller fjärrvärmedelanläggning.
G.I.5 ”Fall-back”-delanläggning 5, bränsleriktmärke utan koldioxidläckage
Detta avsnitt behandlar delanläggningar som omfattas av ett bränsleriktmärke och som
inte bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage. Verktyget anger automatiskt
namnet på delanläggningen om det är relevant för denna anläggning, utifrån den
information som lämnats i avsnitt A.III.2 (”Delanläggningar med ’fall-back’-metoder”).
För denna delanläggning ska verksamhetsutövare ange samma uppgifter som för de
delanläggning som behandlas i avsnitt G.I.4.
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Verksamhetsutövare ska vara noggranna och se till att endast verksamheter som inte
bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage inkluderas i denna delanläggning.
G.I.6 ”Fall-back”-delanläggning 6, processutsläpp med koldioxidläckage
Detta avsnitt behandlar delanläggningar med processutsläpp16 som bedöms löpa en
betydande risk för koldioxidläckage. Verktyget anger automatiskt namnet på
delanläggningen om det är relevant för denna anläggning, utifrån den information som
lämnats i avsnitt A.III.2 (”Delanläggningar med ’fall-back’-metoder”).
a) Historiska verksamhetsnivåer ska anges i ton koldioxidekvivalent för varje år. De
angivna värdena bör innefatta berättigade utsläpp från restgaser i enlighet med
avsnitt D.IV. Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den
normala driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i
drift i mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den
historiska verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter
starten av normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De
motsvarande posterna (dvs. den historiska verksamhetsnivån för antingen 2019
eller 2020) ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock endast
göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
Produktionsuppgifter
Verksamhetsutövaren ska ange vilka produkter eller tjänster som är kopplade till
delanläggningen. Dessa ska så långt som möjligt fastställas av fysiska enheter och
processer. Delanläggningar av denna typ avser alltid produktion av varor som inte
omfattas av produktriktmärken inom anläggningen. Mer specifikt ska
verksamhetsutövaren uppge:
b) Identifiering av relevanta produkter eller tjänster med koppling till
delanläggningen:
o Typ av processutsläpp: De olika typerna är: ”Dikväveoxid”,
”perfluorkolväten”, ”koldioxid (korrigerade restgaser)”, ”reduktion av
metallföreningar”, ”avskiljning av orenheter”, ”sönderfall av karbonater”,
”kemiska synteser”, ”kolhaltiga material”, ”reduktion av oxider av
halvmetaller eller icke-metaller”. De olika typerna av processutsläpp
definieras i artikel 2.10 i FAR. Referensdatamallen underlättar urvalet av
typ genom att använda en rullgardinsmeny.
o Produktnamn eller typ av tjänst som kopplad till processutsläppen
o Den relevanta PRODCOM 2010-koden för verksamheten som är kopplad
till processutsläppen. En förteckning över PRODCOM 2010-koder finns
på
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_
CLS_DLD&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARC

16

Det är mycket viktigt att inte förväxla processutsläppen som det hänvisas till i riktlinjerna för
övervakning och rapportering av växthusgaser (MRG) och delanläggningarna med processutsläpp som är
relevanta för tilldelningen. Utsläpp från t.ex. rökgasrening är ”processutsläpp” enligt bilaga II till M&Rförordningen, men är inte berättigade till gratis tilldelning enligt artikel 2.1 i FAR. Därför rapporteras
utsläppen från rökgasrening i bladen B+C, men ska inte kopplas till en delanläggning med
processutsläpp. Se Vägledande dokument nr 2 om tilldelningsmetoder för förtydliganden.
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HIC. Prodcom-koder ska anges i formatet ”nnnnnnnn”, dvs. utan punkter

eller andra avgränsare. Om Prodcom-koder inte finns för den specifika
produkten, ska en Nace-kod på fyra siffror anges i formatet ”nnnn”.
Nace-koder kan också användas i stället för Prodcom-koder om flera
liknande produkter inom samma Nace-grupp omfattas. Prodcom/Nacekoder ska användas för att verifiera koldioxidläckagestatusen för
verksamheter inom delanläggningen.
c) Uppdelning av produktionsnivåer: enhet och produktionsnivåer för varje produkt
eller tjänst. Denna andra tabell kopierar automatiskt produktnamnet eller typen
av tjänst som anges i (e).
G.I.7 ”Fall-back”-delanläggning 7, processutsläpp utan koldioxidläckage
Detta avsnitt behandlar delanläggningar med processutsläpp17 som inte bedöms löpa
en betydande risk för koldioxidläckage. För denna delanläggning ska
verksamhetsutövare ange samma uppgifter som för de delanläggning som behandlas i
avsnitt G.I.6.
Verksamhetsutövare ska vara noggranna och se till att endast verksamheter som inte
bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage inkluderas i denna delanläggning.

17

Det är mycket viktigt att inte förväxla processutsläppen som det hänvisas till i riktlinjerna för
övervakning och rapportering av växthusgaser (MRG) och delanläggningarna med processutsläpp som är
relevanta för tilldelningen. Utsläpp från t.ex. rökgasrening är ”processutsläpp” enligt bilaga II till M&Rförordningen, men är inte berättigade till gratis tilldelning enligt artikel 2.1 i FAR. Därför rapporteras
utsläppen från rökgasrening rapporteras i bladen B+C, men ska inte kopplas till en delanläggning med
processutsläpp. Se Vägledande dokument nr 2 om tilldelningsmetoder för förtydliganden.
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H ”Special BM” – Särskilda uppgifter om vissa
produktriktmärken
För vissa delanläggningar med produktriktmärke måste den historiska
verksamhetsnivån eller tilldelningen beräknas med hjälp av en särskild metod. Detta
avsnitt ger vägledning om den datainsamling som krävs för att tillämpa dessa särskilda
metoder. Metoderna specificeras i bilaga III till FAR. För närmare vägledning om
särskilda metoder, se Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning. De
historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.

H.I CWT (raffinaderiprodukter)
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för raffinaderidelanläggningar. Avsnittet
är endast relevant för anläggningar som innehåller en raffinaderidelanläggning. I
referensdatamallen visas automatiskt i (a) om detta avsnitt är relevant utifrån de data
som samlats in enligt avsnitt A.III.1 (”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se
kapitel 1 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information om raffinaderidelanläggningar.
b) Verksamhetsutövaren ska uppge den relevanta kapaciteten i kiloton för varje
CWT-funktion. Följande förkortningar används i tabellen: F för nettoinmatning
av färska insatsvaror, R för inmatning till reaktor (inkluderar återvinning), P för
produktinmatning och SG för syntesgasproduktion för POX-enheter. Se punkt 1 i
bilaga II till FAR för definitioner av CWT-funktioner och definitioner av kapacitet
för varje funktion. Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av
den normala driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit
i drift i mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den
historiska verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter
starten av normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De
motsvarande posterna för antingen 2019 eller 2020 ska anges i den sista
kolumnen i tabellen. Detta kan dock endast göras i ett senare skede när dessa
värden är kända. Se kapitel 1 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik
vägledning för närmare information om dessa definitioner och datakvalitet.
c) Den årliga historiska verksamhetsnivån i CWT (i ton) per år ska beräknas från
den angivna kapaciteten för olika funktioner. Detta ska göras med hjälp av
formeln i punkt 1 i bilaga III till FAR innan genomsnittsvärdet har fastställts. Se
bilaga II.1 till FAR för CWT-faktorer. Referensdatamallen utför automatiskt de
nödvändiga beräkningarna. Se kapitel 1 i Vägledande dokument nr 9 om
sektorsspecifik vägledning för information om beräkningen av årliga historiska
verksamhetsnivåer för en raffinaderidelanläggning.
FAR
De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.
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H.II Kalk
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för kalkdelanläggningar. Avsnittet är
endast relevant för anläggningar som innehåller en kalkdelanläggning. I
referensdatamallen visas automatiskt i (a) om detta avsnitt är relevant utifrån de data
som samlats in enligt avsnitt A.III.1 (”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se
kapitel 12 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information om kalkdelanläggningar.

Verksamhetsutövaren ska uppge:
b) Kalkproduktion i ton kalk utan korrektion för sammansättningen. Verktyget
bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala driften, som ska
anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett år
under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i
enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna för antingen
2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock
endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
c) Halten av kalciumoxid (CaO) i kalk i %. Om data för halten fri CaO saknas, ska
en konservativ skattning på högst 85 % användas. Se kapitel 12 i Vägledande
dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare information om
uppgifter som ska användas.
Halten av magnesiumoxid (MgO) i kalk i %. Om data för halten fri MgO saknas,
ska en konservativ skattning på högst 0,5 % användas. Se kapitel 12 i
Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information
om
uppgifter
som
ska
användas.
Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala
driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i
mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska
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verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av
normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande
posterna för antingen 2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen.
Detta kan dock endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
d) De årliga historiska verksamhetsnivåerna för kalk, i ton kalk av
standardkvalitet per år ska beräknas. Detta ska göras med hjälp av formeln i
punkt 2 i bilaga III till FAR innan genomsnittsvärdet har fastställts.
Referensdatamallen utför automatiskt de nödvändiga beräkningarna. Se kapitel
12 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning.
De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.

H.III Dolime
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för dolimedelanläggningar. Avsnittet är
endast relevant för anläggningar som innehåller en dolimedelanläggning. I
referensdatamallen visas automatiskt i (a) om detta avsnitt är relevant utifrån de data
som samlats in enligt avsnitt A.III.1 (”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se
kapitel 13 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information om dolimedelanläggningar.
Verksamhetsutövaren ska uppge:
b) Dolimeproduktion i ton dolime utan korrektion för sammansättningen.
Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala
driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i
mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska
verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av
normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande
posterna för antingen 2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen.
Detta kan dock endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
c) Halten av kalciumoxid (CaO) i dolime i %. Om data för halten fri CaO saknas,
ska en konservativ skattning på högst 52 % användas. Se kapitel 13 i
Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information om uppgifter som ska användas.
Halten av magnesiumoxid (MgO) i dolime i %. Om data för halten fri MgO
saknas, ska en konservativ skattning på högst 33 % användas. Se kapitel 13 i
Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information
om
uppgifter
som
ska
användas.
Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala
driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i
mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska
verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av
normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande
posterna för antingen 2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen.
Detta kan dock endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
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d) Den årliga historiska verksamhetsnivån i ton dolime av standardkvalitet med
hjälp av formeln i punkt 3 i bilaga III till FAR innan genomsnittsvärdet fastställs.
Referensdatamallen utför automatiskt de nödvändiga beräkningarna. Se kapitel
13 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning.
De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.

H.IV Ångkrackning
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för ångkrackningsdelanläggningar.
Avsnittet är endast relevant för anläggningar som innehåller en
ångkrackningsdelanläggning. I referensdatamallen visas automatiskt i (a) om detta
avsnitt är relevant utifrån de data som samlats in enligt avsnitt A.III.1
(”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se kapitel 42 i Vägledande dokument nr 9
om
sektorsspecifik
vägledning
för
närmare
information
om
ångkrackningsdelanläggningar.
Verksamhetsutövaren ska uppge:
b) Den totala produktionen av högvärdiga kemikalier i ton per år utan några
korrektioner. Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den
normala driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i
drift i mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den
historiska verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter
starten av normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De
motsvarande posterna för antingen 2019 eller 2020 ska anges i den sista
kolumnen i tabellen. Detta kan dock endast göras i ett senare skede när dessa
värden
är
kända.
Se kapitel 42 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för
definitionen av högvärdiga kemikalier.
c) Kompletterande insatsvaror med vätgas i ton vätgas per år.
Kompletterande insatsvaror med etylen i ton etylen per år.
Kompletterande insatsvaror med andra högvärdiga kemikalier än vätgas och
etylen i ton högvärdiga kemikalier per år.
Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala
driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i
mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska
verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av
normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande
posterna för antingen 2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen.
Detta kan dock endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
d) Den årliga historiska verksamhetsnivån i ton av nettomängden högvärdiga
kemikalier ska beräknas. Detta ska göras med hjälp av formeln i punkt 4 i bilaga
III till FAR innan genomsnittsvärdet har fastställts. Referensdatamallen utför
automatiskt de nödvändiga beräkningarna. Se kapitel 42 i Vägledande
dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning.
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De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.
Den preliminär tilldelningen till ångkrackningsdelanläggningar bestäms enligt artikel 19
i FAR. Se kapitel 42 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning. Den
preliminära
tilldelningen
kan
bestämmas
utifrån
rapporterade
data.
Referensdatamallen beräknar tilldelningskorrektionen. Ingen åtgärd krävs av
verksamhetsutövaren.

H.V Aromater
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för delanläggningar som producerar
aromater. Avsnittet är endast relevant för anläggningar som innehåller en
aromatdelanläggning. I referensdatamallen visas automatiskt i (a) om detta avsnitt är
relevant utifrån de data som samlats in enligt avsnitt A.III.1 (”Delanläggningar med
produktriktmärke”). Se kapitel 43 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik
vägledning för närmare information om delanläggningar som producerar aromater.
b) Verksamhetsutövaren ska uppge den relevanta kapaciteten i kiloton för varje
CWT-funktion. Följande förkortningar används i tabellen: F för färska insatsvaror
och P för produktinmatning. Se punkt 2 i bilaga II till FAR för definitioner av
CWT-funktioner och definitioner av kapacitet för varje funktion. Verktyget
bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala driften, som ska
anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett år under
referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i enlighet
med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna för antingen 2019
eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock endast
göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
Se kapitel 43 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för
närmare information om dessa definitioner och datakvalitet.
c) Den årliga historiska verksamhetsnivån i CWT (i ton) per år ska beräknas från
den angivna kapaciteten för olika funktioner. Detta ska göras med hjälp av
formeln i punkt 5 i bilaga III till FAR innan genomsnittsvärdet har fastställts. Se
punkt 2 i bilaga II till FAR för CWT-faktorer. Referensdatamallen utför
automatiskt de nödvändiga beräkningarna. Se kapitel 43 i Vägledande
dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för information om beräkningen
av årliga historiska verksamhetsnivåer för en aromatdelanläggning.
Viktig anmärkning: Rapporteringen ska göras i kiloton, men riktmärket uttrycks i ton
CO2/CWT, där CWT uttrycks i ton.
Resultatet i detta avsnitt multipliceras därför med en faktor på 1 000, vilket inte
uttryckligen anges i punkt 5 i bilaga III till FAR.
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De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.

H.VI Vätgas
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för vätgasdelanläggningar. Avsnittet är
endast relevant för anläggningar som innehåller en vätgasdelanläggning. I
referensdatamallen visas automatiskt i (a) om detta avsnitt är relevant utifrån de data
som samlats in enligt avsnitt A.III.1 (”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se
kapitel 50 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information om vätgasdelanläggningar.
Verksamhetsutövaren ska uppge:
b) Vätgasproduktion i 1000 Nm3 per år utan någon korrigering för renhet;
normalkubikmeter avser volymen vid 0 °C och 101,325 kPa. Verktyget
bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala driften, som ska
anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett år
under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i
enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna för antingen
2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock
endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
c) Volymfraktion för ren vätgas i % vid 0 °C och 101,325 kPa. Volymen kan
antingen anges som 0,XX eller XX % (t.ex. 0,95 eller 95 %). Verktyget
bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala driften, som ska
anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett år
under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i
enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna för antingen
2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock
endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
d) Den årliga historiska verksamhetsnivån i ton av 100 % ren vätgas per år ska
beräknas. Detta ska göras med hjälp av formeln i punkt 6 i bilaga III till FAR
innan genomsnittsvärdet har fastställts. Referensdatamallen utför automatiskt
de nödvändiga beräkningarna. Om formeln resulterar i ett negativt värde, ska
detta ersättas med noll. Se kapitel 50 i Vägledande dokument nr 9 om
sektorsspecifik vägledning.
De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.

H.VII Syntesgas
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för syntesgasdelanläggningar. Avsnittet
är endast relevant för anläggningar som innehåller en syntesgasdelanläggning. I
referensdatamallen visas automatiskt i (a) om detta avsnitt är relevant utifrån de data
som samlats in enligt avsnitt A.III.1 (”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se
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kapitel 51 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning för närmare
information om syntesgasdelanläggningar.
Verksamhetsutövaren ska uppge:
b) Syntesgasproduktion i 1000 Nm3 per år utan någon korrigering för
vätgasinnehållet; normalkubikmeter avser volymen vid 0 °C och 101,325 kPa.
Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala
driften, som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i
mindre än ett år under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska
verksamhetsnivån fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av
normal drift, i enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande
posterna för antingen 2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen.
Detta kan dock endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
c) Volymfraktion för ren vätgas i % vid 0 °C och 101,325 kPa. Volymen kan
antingen anges som 0,XX eller XX % (t.ex. 0,50 eller 50%). Verktyget bestämmer
automatiskt, beroende på starten av den normala driften, som ska anges i
avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett år under
referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i
enlighet med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna för antingen
2019 eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock
endast göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
d) Den årliga historiska verksamhetsnivån i ton syntesgas per år med ett
standardiserat vätgasinnehåll på 47 % ska beräknas. Detta ska göras med hjälp
av formeln i punkt 7 i bilaga III till FAR innan genomsnittsvärdet har fastställts.
Referensdatamallen utför automatiskt de nödvändiga beräkningarna. Om
formeln resulterar i ett negativt värde, ska detta ersättas med noll. Se kapitel 51
i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning.
De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.

H.VIII Etylenoxid/etylenglykoler
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för delanläggningar för
etylenoxid/etylenglykoler. Avsnittet är endast relevant för anläggningar som innehåller
en delanläggning för etylenoxid/etylenglykoler. I referensdatamallen visas automatiskt i
(a) om detta avsnitt är relevant utifrån de data som samlats in enligt avsnitt A.III.1
(”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se kapitel 46 i Vägledande dokument nr 9
om sektorsspecifik vägledning för närmare information om delanläggningar för
etylenoxid/etylenglykoler.
b) Verksamhetsutövaren ska uppge:
o Etylenoxidproduktion i ton per år
o Monoetylenglykolproduktion i ton per år
o Dietylenglykolproduktion i ton per år
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o Trietylenglykolproduktion i ton per år
o Summa produkter specificerade ovan i ton per år. Referensdatamallen
beräknar automatiskt denna summa.
Tabellen visar omvandlingsfaktorn för varje ämne relaterat till etylenoxid, så
som använts i beräkningen (CF(EOE)).
Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala driften,
som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett
år under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i enlighet
med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna för antingen 2019
eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock endast
göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
c) Den
årliga
historiska
verksamhetsnivån
i
ton
av
100
%
etylenoxid/etylenglykoler per år ska beräknas. Detta ska göras med hjälp av
formeln i punkt 8 i bilaga III till FAR innan genomsnittsvärdet har fastställts.
Referensdatamallen utför automatiskt de nödvändiga beräkningarna. Se kapitel
46 i Vägledande dokument nr 9 om sektorsspecifik vägledning.
De historiska verksamhetsnivåerna som bestäms i detta avsnitt kopieras automatiskt till
blad F i referensdatamallen.

H.IX Vinylkloridmonomer (VCM)
Detta avsnitt ger vägledning om datainsamling för delanläggningar för
vinylkloridmonomer. Avsnittet är endast relevant för anläggningar som innehåller en
delanläggning för vinylkloridmonomer. I referensdatamallen visas automatiskt i (a) om
detta avsnitt är relevant utifrån de data som samlats in enligt avsnitt A.III.1
(”Delanläggningar med produktriktmärke”). Se kapitel 47 i Vägledande dokument nr 9
om sektorsspecifik vägledning för närmare information om delanläggningar för
vinylkloridmonomer.
Verksamhetsutövaren ska uppge:
b) Utsläppsrelaterade uppgifter, särskilt:
o Direkta utsläpp för delanläggningen i ton koldioxid per år
o Nettomängd mätbar värme som importeras i TJ per år
o Värmeförbrukning från vätgasförbränning i TJ per år
o Totala direkta utsläpp i ton koldioxid per år. Detta är lika med direkta
utsläpp som tillskrivs delanläggningen (första punkten) plus importen av den
mätbara nettovärmen (andra punkten) gånger 62,3 ton koldioxid/TJ.
Referensdatamallen utför denna beräkning automatiskt.
o Vätgasrelaterade utsläpp i ton koldioxid per år. Detta är lika med
förbrukningen av mätbar värme från vätgasförbränning (tredje punkten)
gånger 56,1 ton koldioxid/TJ. Referensdatamallen utför denna beräkning
automatiskt.
Verktyget bestämmer automatiskt, beroende på starten av den normala driften,
som ska anges i avsnitt A.III, om delanläggningen har varit i drift i mindre än ett
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år under referensperioden. Om så är fallet ska den historiska verksamhetsnivån
fastställas utifrån det första kalenderåret efter starten av normal drift, i enlighet
med artikel 15.7 tredje stycket. De motsvarande posterna för antingen 2019
eller 2020 ska anges i den sista kolumnen i tabellen. Detta kan dock endast
göras i ett senare skede när dessa värden är kända.
Faktorn för tilldelningar som korrigerats enligt artikel 20 i FAR ska beräknas. Denna
faktor är lika med de direkta utsläppen delat med summan av direkta utsläpp och
utsläpp som är kopplade till vätgasförbränning. Referensdatamallen utför automatiskt
de nödvändiga beräkningarna. Se kapitel 47 i Vägledande dokument nr 9 om
sektorsspecifik vägledning för närmare information om beräkningen av tilldelningen för
delanläggningar för vinylkloridmonomer.
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I

I.I

”MS specific” – Medlemsstaternas krav på ytterligare
uppgifter
Ska anges av medlemsstaten

På detta blad hittar verksamhetsutövaren i förekommande fall medlemsstaternas
särskilda krav. Ytterligare information om dessa krav ska anges av den behöriga
myndigheten.
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J
J.I

”Comments” – Kommentarer och ytterligare upplysningar
Styrkande handlingar till rapporten

Som anges i avsnitt 2.1 i detta vägledande dokument ska två dokument lämnas in
tillsammans med referensdatamallen. För varje dokument ska verksamhetsutövaren
ange ett filnamn (om dokumentet skickas på elektronisk väg) eller en referens (om
dokumentet skickas som papperskopia) samt en dokumentbeskrivning. Detta ska göras
för
a) Övervakningsmetodplanen enligt kraven i artikel 5.2 b i FAR. Detta är ett
obligatoriskt dokument.
b) Verifieringsrapporten enligt kraven i artikel 5.2 c i FAR. Detta är ett
obligatoriskt dokument.
c) Motivering till eventuella dataluckor; enligt artikel 12.2 i FAR ska en
motivering till eventuella dataluckor lämnas och en beskrivning ges av den
metod som använts för att stänga dessa.
d) Andra dokument som skickas in tillsammans med de obligatoriska filerna.
Det avråds från att lämna irrelevant information, eftersom det då kan ta
längre tid att godkänna rapporten.
En elektronisk version föredras och kan skickas in formaten Microsoft Word, Excel eller
Adobe Acrobat. Andra möjliga format måste bekräftas av den behöriga myndigheten.

J.II Utrymme för alla slags kompletterande uppgifter
Annan information som rör ansökan som verksamhetsutövaren anser vara viktig att
meddela den behöriga myndigheten, och som inte kunnat lämnas i andra blad, kan
anges här.
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K ”Summary” – Översikt över de viktigaste uppgifterna
Detta blad ger en översikt över de viktigaste uppgifterna i rapporten. Det innehåller
följande avsnitt:

K.I Uppgifter om anläggningen
Detta avsnitt innehåller allmän information om anläggningen samt tekniska
anslutningar

K.II Referensperiod och berättigande
Detta avsnitt sammanfattar information om anläggningens berättigande till gratis
tilldelning och vilka referensår som har använts i beräkningarna.

K.III Utsläpp och energiflöden
Detta avsnitt innehåller följande uppgifter:
- Uppgifter från inmatningar under ”Bränsle-/materialmängder” (bladen B+C)
eller från sammanfattningen av utsläppsdata (avsnitt D.I)
- Direkta utsläpp som tillskrivs de olika delanläggningarna
- Resultat från kraftvärmeverktyget
- Resultat från restgasverktyget
- Uppgifter om insatsenergi från bränslen, uppdelat i användningskategorier
- Uppgifter om beräkning av mätbar värme, inklusive en sammanfattning av
värme- och fjärrvärmedelanläggningar
- Komplett restgasbalans vid anläggningen
- Komplett elbalans vid anläggningen
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K.IV Uppgifter om delanläggningar av relevans för tilldelning
Detta avsnitt ger information om beräkningen av det vägledande antalet utsläppsrätter
för varje delanläggning i anläggningen.
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Det är viktigt att notera att värdena för den preliminära tilldelningen endast är
vägledande och beaktar följande lägsta och högsta riktmärkesvärden:
- ”Preliminär tilldelning år X (min.)” ger endast en ungefärlig uppskattning av
den ”lägsta” preliminära tilldelningen med hänsyn tagen till lägsta möjliga
riktmärkesvärde för delanläggningen. Siffran är därför endast vägledande
och bör INTE ses som någon förhandsbedömning av det faktiska antalet
utsläppsrätter som tilldelas gratis på beslut av den behöriga myndigheten så
snart uppdaterade riktmärken finns.
- ”Preliminär tilldelning år X (max.) ger endast en ungefärlig uppskattning av
den ”högsta” preliminära tilldelningen med hänsyn tagen till högsta möjliga
riktmärkesvärde för delanläggningen. Siffran är endast vägledande och bör
INTE ses som någon förhandsbedömning av det faktiska antalet
utsläppsrätter som tilldelas gratis på beslut av den behöriga myndigheten så
snart uppdaterade riktmärken finns.
I fall där den preliminära tilldelningen också styrs av värme- eller
bränsleriktmärkesvärdet (t.ex. EIExch-F eller värme utanför ETS), som också ändras på
grundval av de insamlade uppgifterna, kan det vara så att det vägledande värdet inte
heller motsvarar det lägsta eller högsta preliminära antalet utsläppsrätter, utan
behöver korrigeras ytterligare.

K.V Beräkning av preliminär årlig mängd utsläppsrätter som tilldelas
gratis
Detta avsnitt ger en sammanfattning av de preliminära tilldelningsvärden för 2021–
2025 respektive 2026–2030 som är tillämpliga på anläggningen och som grundas på de
uppgifter som visas i tidigare avsnitt baserat på inmatade uppgifter.
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De resultat som visas här är endast vägledande. Inga garantier, vare sig uttryckliga
eller underförstådda, ges med avseende på resultatets riktighet, fullständighet eller
tillförlitlighet. De resultat som visas i denna mall medför ingen som helst rätt eller
tillgång till en viss mängd utsläppsrätter.
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Bilaga A: Jämförelse med Vägledande dokument 3 från 2011
Tabellen nedan visar hur avsnitten i 2011 års version av Vägledande dokument 3 motsvarar avsnitten i den aktuella versionen från
2019 och var huvudtemana behandlas. Observera att innehållet i de motsvarande avsnitten i de olika versionerna kan variera kraftigt
beroende på nya regler i det reviderade ETS-direktivet eller i FAR-förordningen. ’-’ anger att ämnet inte ingick i det motsvarande
vägledande dokumentet.
Innehåll

Inledning
De vägledande dokumentens status
Bakgrund till Vägledande dokument (CIM)
Användningen av vägledande dokumentet
Ytterligare vägledning
Räckvidden för detta vägledande dokument
Mål
Bakgrunden till datainsamlingen
Länk till referensdatamall och andra
dokument
Relevansen av olika avsnitt för olika
anläggningar
Allmänna riktlinjer för användning av mallen
MS-specifika parametrar i referensdatamallen
för nationella genomförandeåtgärder
Att samla in data för verksamhetsutövare

Avsnitt i
2011
2019
GD3
GD3
1
-, i GD1
-, i GD1
-, i GD1
-, i GD1
1,1
2
2.1
2.2

–

Kommentarer

2019 GD3 hänvisar till det allmänna inledningsavsnittet i 2019 GD1

2.3

Tabellen har uppdaterats

2.4
3

Tillagd i versionen från 2019.

4
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Att fylla i mallen
Allmänna upplysningar/
”Installation Data” – Allmän information om
rapporten
Uppgifter om bränsle-/materialmängd: bränslen
och processutsläpp
Tillskrivning av utsläpp
”Annual Emissions Data” för relevant år
Tillskrivning av utsläpp/
”Emissions” – Tillskrivning av utsläpp
Uppgifter om energitillförsel, mätbar värme och
el/
”Energy flows” – Uppgifter om energitillförsel,
mätbar värme och el
Delanläggningsspecifika uppgifter om
produktriktmärken/
”Product BM” – Delanläggningsspecifika
uppgifter om produktriktmärken
Delanläggningsdata om ”fall-back”delanläggningar/
”Fall-back” – Delanläggningsdata om ”fall-back”delanläggningar
Särskilda uppgifter om vissa produktriktmärken/
”Special BM” – Särskilda uppgifter om vissa
produktriktmärken
”MS specific” – Medlemsstaternas krav på
ytterligare uppgifter
”Comments” – Kommentarer och ytterligare

A

5
A

B
C
D

B+C
D

E

E
Det vägledande dokumentet motsvarar alla uppdateringar i
referensdatamallen.

F

F

G

G

H

H

–

I

Tillagd i versionen från 2019

–

J

Tillagd i versionen från 2019
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upplysningar
”Summary” – Översikt över de viktigaste
uppgifterna
Datakällor
Bestämning av mätbar nettovärmeproduktion/förbrukning

–

K

Tillagd i versionen från 2019

Bilaga I
Bilaga II

Ingår i GD5
Ingår i GD5
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