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1.  Baggrund og overgangstermin for nye forordning 

 

Den nye forordning (EU) 2019/1842 (ALCR), om yderligere regler for justering af gratistildelingen af emis-

sionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet, gælder fra 1. januar 2021. 

 

Forordningen gælder for verifikation af aktivitetsniveauet for hver enkelt delinstallation: Første gang i 1. 

kvartal 2021, skal driftsledernes indberetning for 2-års perioden 2019-2020 verificeres, og herefter skal 

driftsledernes indberetning af aktivitetsniveauet det foregående kalenderår verificeres. 

 

2. Forkortelser 

 

ALCR Activity Level Changes Regulation (EU) 2019/1842 om "arrangements for the adjustments to free alloca-

tion of emission allowances due to activity level changes". 

 

AVR Accreditation and Verification Regulation (EU) 2018/2067 om "verifikation af data og akkreditering af 

verifikatorer." 

 

FARR Free Allocation Rules delegated Regulation (EU) 2019/331 om "fastlæggelse af midlertidige EU-regler 

for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter". 

 

3. Krav til verifikationsselskabet 

 

ALCR refererer til direktiv 2003/87/EF artikel 10a og FARR, hvor aktivitetsgruppe 98 i bilag I til AVR omfat-

ter FARR, og kræver at en verifikator er akkrediteret, jf. AVR artikel 44.  

 

En verifikator, der vil verificere ALC, skal derfor være akkrediteret til aktivitetsgruppe 98 omfattende ALC. 

 

Akkrediterede verifikatorer skal ansøge om udvidelse af akkrediteringen til at omfatte ALCR. 

 

4. Ansøgning om ændring af akkreditering 

 

Udstedelse af verifikationsrapporter inklusiv ALC under DANAK akkreditering er betinget af, at DANAK 

har fremsendt afgørelse om, at akkrediteringsområdet omfatter ALCR. Dette gøres på grundlag af følgende: 

Der fremsendes ansøgning sammen med følgende dokumentation senest den 15. november 2020: 

- Plan for indførelse af nye krav i ALCR med angivelse af gennemførte og eventuelt igangværende aktivi-

teter hos verifikator. 

- Opdaterede værktøjer og/eller tjeklister, samt procedurer, instruktioner, fremgangsmåder, verifikationsbe-

stemmelser etc.  

- Dokumentation for hvordan auditorernes kompetencer er, eller vil blive, opdateret i forhold til kravene i 

ALCR. 

- Orientering (evt. udkast) til berørte kunder (driftsledere) om fremgangsmåde og betingelser for imple-

mentering af de nye krav. 

 

5. DANAK’s behandling af ændring 

 

I forbindelse med udvidelse af akkrediteringsområdet for en eksisterende akkreditering vil DANAK gen-

nemgå den fremsendte dokumentation.  
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På baggrund af gennemgang af fremsendt dokumentation med positivt resultat, vil der kunne indstilles til 

udvidelse af akkrediteringen.  

 

6. Ny ansøger på området 

 

Et verifikationsselskab, der ikke i forvejen er akkrediteret til verifikation af drivhusgas-emissionsrapporter, 

skal udover ovenstående fremsende dokumentation, som beskrevet i DANAK’s ansøgningsblanket. Ansøg-

ningen vil blive behandlet, som beskrevet i DANAK’s vejledning ”trin for trin”, der kan findes på 

www.danak.dk. 
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