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Utslippsrapportering og tillatelser



Utslippsrapportering 2020

• Gjenstår tre rapporter, øvrige er ferdigbehandlet

• Overordnede funn: 

• CMR-verktøyet riktig brukt hos de fleste, få rapporter returnert

• Ikke-akkrediterte analyser håndtert konservativt

• Noen få tilfeller av manglende samsvar i VR og feilkategorisering av funn (viktigst at avvik er 

påpekt)

• Nesten alle har gjennomført virtuelt verifikasjonsbesøk, og de fleste har beskrevet hvordan 

i VR 

• ..i tillegg har vi lagt merke til:

• Fratrekk i kildestrømmer uten godkjenning fra oss

• Påslag i aktivitetsdata når metodetrinn ikke fulgt

• Manglende samsvar lagerbeholdning



Tillatelser og rapportering fase 4

• Oppdatering av Altinn- skjemaer pågår - utgangspunkt i eksisterende 

skjemaer og tillatelser, men 

• Knapphet på IT-ressurser

• Forsinkelser i innlemmelse av forordning om endring og retting i MR-

forordningen (2020/2085)

• Informasjonsmøte og veiledning når skjemaer er klare – ila høsten



Veiledere fra EU til MRR – status 
Tema Veiledningsdokument Status

Generell veiledning for 

stasjonære virksomheter

GD 1 Klar om ikke lenge

Generell veiledning for 

luftfartøysoperatører

GD 2 Klar om ikke lenge

Biomasse GD 3 Ikke klar. Forventes 

ferdigstilt ila året (?)

Usikkerhet GD 4 På godkjenning i EU

Prøvetaking og analyse GD 5 På godkjenning i EU

Dataflyt og kontrollsystemer GD 6 På godkjenning i EU

CEMS GD 7 På godkjenning i EU
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Veiledere fra EU til AVR - status
Tema Veiledningsdokument Status

Verifikasjonsbesøk KGN II.5: Verifier site visits Klar, men foreløpig ikke publisert

Generell veiledning Explanatory Guidance Straks til godkjenning i EU

Verifikasjon luftfart GD III Ikke klar

Verifikasjonsrapporten KGN II.6 Q3/Q4 2021

Tidsbruk KGN II.12 Ikke klar

Oppdatering etter revisjon 

av standard

KGN II.9 Ikke klar

Oppdatering etter revisjon 

av standard (ISO 14065)

KGN II.8 Q4 2021
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Tildeling: metodeplaner og 

rapportering – vår plan videre



Regelverk for tildeling 2021—2030

Tatt inn i norsk rett:

• Tildelingsforordningen 

• Karbonlekkasjelisten

• Reviderte utslippsstandarder

Venter på innlemmelse: 

• Felleseuropeisk korreksjonsfaktor (CSCF=1) 

-> Endelig tildeling for 2021—2025 når CSCF er tatt inn



Metodeplaner

Rapportering av tildelingsdata i 2021: 

• Virksomhetene benyttet metoder godkjent i vedtak om grunnlag for 

tildeling

Miljødirektoratet jobber med å godkjenne metodeplaner:

• Høsten 2021

• Fortsette i 2022

Metode godkjent i vedtak om grunnlag for tildeling skal benyttes inntil 

Miljødirektoratet har godkjent metodeplanene.



Rapportering av tildelingsdata

Frist for rapportering i 2021: 

• 1. august

• Noen virksomheter fikk ytterligere forlenget denne fristen

Miljødirektoratet skal godkjenne årlig gjennomsnittlig aktivitetsnivå for 

2019/2020 og eventuelt justere tildeling:

• Høsten 2021

• Fortsette i 2022

Miljødirektoratet må kanskje åpne noen skjema for 2021-rapportering uten at 

2019/2020-data er godkjent.



Spørsmål fra verifikatører



Verifikasjonsbesøk  (1) 

Artikkel 34 a  virtuelle verifikasjonsbesøk

• Ment å imøtekomme covid19 -situasjonen med reise- og 

tilgangsbegrensninger ved virksomhetene

• Ikke å anse som en «waiver»!

• Begrunnelse, risikovurdering og beskrivelse av hvordan «besøket» vil bli 

gjennomført – godkjennes av myndighetene



Verifikasjonsbesøk (2)

-> Art 34 a kun ment for force majeure, hovedregelen er klar: besøk

-> Verifikatør må avgjøre hvor mange dager/tid som trengs til besøk

- Forenklet verifikasjon tildelingsdata: kriteriene i artikkel 32 svært snevre, og 

det antas at de i liten grad vil kunne komme til anvendelse for norske 

kvotepliktige virksomheter

- Forsinkelser i innlemmelse av forordning om endring og retting av AV-

forordningen  (2020/2084)
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Vedtak om grunnlag for tildeling

• Anvendelse av regelverk

• Ferrolegering

• Sildemel
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Erfaringer fra AV-training


