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Kombinerede kraftvarmeanlæg –  
Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb  

 
Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en 
sammenfatning af de kriterier, der er udviklet for miljørigtige offentlige indkøb inden for 
produktgruppen kombinerede kraftvarmeanlæg. Baggrundsrapporten indeholder de nærmere 
enkeltheder om begrundelserne for udvælgelsen af disse kriterier og henvisninger til 
yderligere oplysninger. 
 
Indkøbsanbefalingerne har format som to sæt kriterier: 

• De centrale kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i 
medlemsstaterne, og som vedrører de væsentligste miljøpåvirkninger. De er 
udformet med henblik på at kunne bruges uden særlig yderligere verificering eller 
udgiftsstigninger. 

 
• De omfattende kriterier er for dem, der ønsker at købe de bedste produkter på 

markedet. De kan kræve en yderligere verificeringsindsats eller en let stigning i 
udgifterne sammenlignet med andre produkter med samme funktionalitet. 

 
Inden for de centrale og omfattende kriterier følger vejledningen de forskellige trin i 
proceduren for offentlige indkøb og forklarer, hvordan miljøkriterierne bedst integreres på de 
enkelte trin: 
 

• Emne. Dækker udbuddets titel, dvs. en kort beskrivelse af det produkt, det arbejde 
eller den tjeneste, der skal indkøbes. 

• Tekniske specifikationer. Skal give en klar, præcis og udtømmende beskrivelse af de 
krav og standarder, som produkterne, arbejdet eller tjenesterne skal opfylde. 
Beskrivelse af de tekniske minimumsspecifikationer, som alle tilbud skal opfylde. Skal 
fastsætte specifikke miljøkriterier, herunder grænseværdier og niveauer, som 
bestemte produkter skal overholde.  

• Udvælgelseskriterier. Disse bygger på tilbudsgivernes kapacitet/evne til at opfylde 
kontrakten. Skal bidrage til at identificere egnede leverandører, eksempelvis for at 
sikre, at der findes tilstrækkeligt uddannet personale eller relevante miljøpolitikker og 
procedurer. 

• Tildelingskriterier. De kriterier, på grundlag af hvilke den ordregivende myndighed vil 
sammenligne tilbuddene og basere tildelingen. Tildelingskriterier er ikke 
enebestemmende for, om et tilbud accepteres eller forkastes, da tilbud om produkter, 
som ikke overholder kriterierne, alligevel kan komme i betragtning ved den endelige 
afgørelse ud fra deres score for de andre tildelingskriterier.  

• Kontraktopfyldelsesbestemmelse. Giver en nærmere beskrivelse af de betingelser, 
der skal opfyldes ved kontraktgennemførelsen, eksempelvis hvordan varer eller 
tjenester skal leveres, herunder de produktoplysninger eller -vejledninger, 
leverandøren skal fremlægge. 

 
Bemærk, at kontrahenten er underlagt den eksisterende lovramme. 
 
Hvor det i forbindelse med verificeringen af kriterierne fastslås, at der kan anvendes andre 
passende former for dokumentation, kunne dette omfatte et teknisk dossier fra producenten, 
en prøvningsrapport fra et anerkendt organ eller andet relevant bevismateriale. Den 
ordregivende myndighed vil fra sag til sag skulle sikre sig, at den fremsendte dokumentation 
kan anses for fyldestgørende ud fra et teknisk/juridisk synspunkt. 
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1. Definition og anvendelsesområde 
 
Anvendelsesområdet for denne specifikation af miljørigtige offentlige indkøb er blevet 
defineret nærmere på basis af direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion. Med henblik på 
denne specifikation af miljørigtige offentlige indkøb er kraftvarmeproduktion defineret som 
"samtidig produktion af termisk energi og elektrisk og/eller mekanisk energi" Kriterierne 
gælder for kraftvarmeenheder defineret som enheder med samtidig produktion af varme og 
el.  

Hvor kriterierne refererer til kraftvarmeenheder af forskellig størrelse, dvs. små 
kraftvarmeenheder og mikrokraftvarmeenheder, gælder følgende definitioner: 

- Mikrokraftvarmeenhed: kraftvarmeproduktionsenhed med en kapacitet på mindre end 
50 kWe 

- Små kraftvarmeenheder: produktion fra kraftvarmeenheder med en installeret effekt på 
mindre end 1 MWe. 

 
Produktbladet dækker hele spektret af kraftvarmeenheder som følge af sandsynligheden for, 
at det offentlige indkøber kraftvarmeanlæg til de typer af anvendelse, der er anført i 
baggrundsrapporten Ud over indkøb til bygninger inden for den offentlige sektor, f.eks. skoler 
og hospitaler, kan der også blive anskaffet kraftvarmeanlæg til mindre bygninger såsom 
individuelle sociale boliger eller til fjernvarmesystemer i forskellig skala. 
 
Det er ved beslutningen om valg af kraftvarmeanlæg eller ej vigtigt både at tage hensyn til en 
økonomisk begrundet efterspørgsel efter varme og til efterspørgselen efter elektricitet. Den 
ordregivende myndighed skal overveje, om der er tilstrækkelig efterspørgsel efter varme til at 
begrunde kraftvarmeanlægget og også analysere fordele og ulemper ved andre 
valgmuligheder, f.eks. el fra forsyningsnettet, før man vælger at købe kraftvarmeanlæg. 
 
El- og varmeproduktionen kan også anvendes til køling. Da køling ikke produceres direkte af 
kraftvarmeanlægget, er det dog ikke medtaget eller behandlet yderligere i disse kriterier for 
miljørigtige offentlige indkøb. Mens varme fra kraftvarmeproduktionen således kan anvendes 
til at drive en absorptionskøleenhed eller en luftkonditioneringsenhed, vil effektiviteten af 
kølingen være bestemt af den aktuelle køleenhed og ikke af kraftvarmeanlægget. Der er 
blevet udarbejdet kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af luftkonditioneringsanlæg som del 
af en separat produktgruppe. 

 
2. De væsentligste miljøpåvirkninger 
 
Sædvanligvis udgøres den væsentligste miljøfordel ved kraftvarmeproduktion af et lavere 
brændselsforbrug sammenlignet med den konventionelle adskilte produktion af el og varme, 
selv om det ikke er muligt at undgå drivhusgasemissioner.  

• Derfor er der i de centrale kriterier fokus på den overordnede energieffektivitet og de 
dermed forbundne primærenergibesparelser. 

• Via de omfattende kriterier, herunder tildelingskriterierne, fremmes 
primærenergibesparelser, der rækker ud over minimumskravene, og anlæg med 
mindre luftforurening end foreskrevet i minimumskravene. 
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De væsentligste miljøpåvirkninger  Forholdsregler ved miljørigtige offentlige 

indkøb 
 

• Påvirkning fra udvinding af 
fossilt brændsel  

• Øget brændselsforbrug ved 
separat produktion af el og 
varme 

• CO2-emissioner fra el- og 
varmeproduktion 

• Luftforurening fra andre 
emissioner, f.eks. CO, NOx, 
SO, støv 

 
 
 

  
• Fremme brugen af 

kraftvarmeenheder, som omdanner 
brændsel til el og varme med 
maksimal effektivitet med henblik på 
at spare ressourcer og minimere 
drivhusgasemissionerne 

• Fremme brugen af kraftvarmeanlæg 
med ringe udledning af 
luftforurenende stoffer 

• Fremme kraftvarmeproduktionen for 
at mindske forbruget af fossilt 
brændsel sammenlignet med 
separat produktion af energi og 
varme 

• Ophjælpe brugen af højeffektive 
kraftvarmeanlæg med henblik på 
begrænsning af CO2-emissionerne 

• Tilskynde til brug af 
kraftvarmeanlæg med højere 
virkningsgrad end krævet i 
lovgivningen 

 
 
Bemærk venligst, at den rækkefølge, påvirkningerne er nævnt i, ikke nødvendigvis er en 
angivelse af deres betydning. 
 
 
3. Kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af kombinerede 

kraftvarmeanlæg  
 

3.1. Centrale kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af kombinerede 
kraftvarmeanlæg 

 
EMNE 
 
Indkøb af effektive kraftvarmeanlæg eller udstyr hertil 
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

1. For at sikre en høj virkningsgrad ved omdannelsen af energi til varme eller el skal 
enheden have en samlet effektivitet1 på mindst 75 % i henhold til bilag II, litra a), nr. i), 
eller 80 % i henhold til bilag II, litra a), nr. ii), hvis primærenergibesparelsen beregnes i 
henhold til bilag III, litra b), eller over 70 %, hvis primærenergibesparelsen beregnes i 
henhold til bilag III, litra c), for kraftvarmeenheder med en elkapacitet på over 25 MW i 

                                                 
1  "samlet effektivitet": den årlige sum af el-, mekanisk energi- og nyttevarmeproduktion divideret med forbruget af brændsel 
til varmeproduktionen i en kraftvarmeproduktionsproces og til bruttoelektricitets- og mekanisk energiproduktion 
 
2  Alle henvisninger til bilag og artikler i dette kriterium vedrører direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion. 
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henhold til artikel 12, stk. 2. 2 
 

Verifikation: Tilbudsgiveren3 skal fremlægge skriftlig dokumentation for, at anlægget 
opfylder kriterierne for højeffektiv kraftvarmeproduktion. 
 
 

 
2. Kraftvarmeanlægget skal opfylde kravene til højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
fastlagt i direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion (2004/8/EF), som det fremgår af 
følgende: 

 
• Kraftvarmeenheder med en installeret effekt på mindre end 1 MWe skal 

påvise energibesparelser i forhold til harmoniserede referenceværdier for 
separat produktion af varme og el. I forbindelse med mikrokraftvarmeenheder 
med en kapacitet på mindre end 50 kWe kan primærenergiberegningen 
fastsættes på grundlag af certificerede værdier 

• Kraftvarmeenheder med en installeret effekt på over 1 MWe skal påvise 
primærenergibesparelser på mindst 10 % i forhold til harmoniserede 
referenceværdier for separat produktion af varme og el4. 

 
Verifikation: Primærenergibesparelserne skal påvises ved anvendelse af den 
metodologi, der er skildret i bilag III til direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion. 
Tilbudsgiveren skal fremlægge skriftlig bekræftelse af, at dette kriterium vil blive 
opfyldt og under hvilke specifikke driftsforhold. For mikrokraftvarmeenheder kan der 
benyttes certificerede data. 

 
 

3.2. Omfattende kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af kombinerede 
kraftvarmeanlæg 

 
EMNE 
 
Indkøb af effektive kraftvarmeanlæg eller udstyr hertil 
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

1. For at sikre en høj virkningsgrad ved omdannelsen af energi til varme eller el skal 
enheden have en samlet effektivitet på mindst 75 % i henhold til bilag II, litra a), nr. i), 
eller 80 % i henhold til bilag II, litra a), nr. ii)5, hvis primærenergibesparelsen beregnes 
i henhold til bilag III, litra b), eller over 70 %, hvis primærenergibesparelsen beregnes i 
henhold til bilag III, litra c), for kraftvarmeenheder med en elkapacitet på over 25 MW i 
henhold til artikel 12, stk. 2.6 
 
  
Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge skriftlig dokumentation for, at anlægget 
opfylder de krævede kriterier for højeffektiv kraftvarmeproduktion. 
 

2. Kraftvarmeanlægget skal opfylde kravene til højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
fastlagt i direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion (2004/8/EF), som det fremgår 

                                                                                                                                         
3   "Tilbudsgiver": leverandøren af udstyret ved en samlet produktløsning eller projektudvikleren, hvis leverandøren af 
forbrændingsenheden ikke er ansvarlig for gennemførelsen af den endelige installation. Verifikationen skal indhentes fra den mest 
passende af disse parter afhængig af de specifikke omstændigheder. 
 
4  De harmoniserede referenceværdier muliggør en sammenligning af kraftvarmeproduktion med de bedst præsterende 
teknikker, der anvender samme brændselstyper til separat produktion af varme og el. 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF 
5 Alle henvisninger til bilag og artikler i dette kriterium vedrører direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion. 
6 "samlet effektivitet": den årlige sum af el-, mekanisk energi- og nyttevarmeproduktion divideret med forbruget af brændsel 
til varmeproduktionen i en kraftvarmeproduktionsproces og til bruttoelektricitets- og mekanisk energiproduktion 
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af følgende: 
 

• Kraftvarmeenheder med en installeret effekt på mindre end 1 MWe skal 
påvise energibesparelser i forhold til harmoniserede referenceværdier for 
separat produktion af varme og el. I forbindelse med mikrokraftvarmeenheder 
med en kapacitet på mindre end 50 kWe kan primærenergiberegningen 
fastsættes på grundlag af certificerede værdier 

• Kraftvarmeenheder med en installeret effekt på over 1 MWe skal påvise 
primærenergibesparelser på mindst 10 % i forhold til harmoniserede 
referenceværdier for separat produktion af varme og el. 

 
Verifikation: Primærenergibesparelserne skal påvises ved anvendelse af den 
metodologi, der er skildret i bilag III til direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion. 
Tilbudsgiveren skal fremlægge skriftlig bekræftelse af, at dette kriterium vil blive 
opfyldt og under hvilke specifikke driftsforhold. For mikrokraftvarmeenheder med en 
kapacitet på mindre end 50 kWe kan der benyttes certificerede data. 

 
TILDELINGSKRITERIER 
 

1. Der vil blive tildelt yderligere point i forhold til det omfang, hvori kraftvarmeanlæggets 
primærenergibesparelse overopfylder kriterierne under Tekniske specifikationer, punkt 
2. 

 
Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge erklæringer for den ordregivende 
myndighed i form af skriftlig dokumentation. 
 

2. Der vil blive tildelt yderligere point i forhold til det omfang, hvori kraftvarmeanlægget 
overopfylder de relevante minimumskrav vedrørende emission af røggasser. 

 
Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge teknisk dokumentation fra producenten 
eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ7 til påvisning af overholdelsen af 
dette tildelingskriterium. 

 
3. Der vil blive tildelt yderligere point i forhold til det omfang, hvori kraftvarmeanlægget 

overopfylder de overordnede effektivitetskriterier under Tekniske specifikationer, 
punkt 1. 
 
Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge erklæringer for den ordregivende 
myndighed i form af skriftlig dokumentation. 

 
3.3. Forklarende noter: 

 
1. Den ordregivende myndighed skal tage hensyn til lokale forhold (bygningstyper og -

størrelser, varme - og energibehov, potentielle brændselskilder osv.) og foretage en 
markedsundersøgelse for at bestemme den bedste tilgængelige teknologi til opfyldelse af 
de identificerede behov. Kraftvarmeanlægget skal som minimum opfylde kravene til 
effektivitet og primærenergibesparelser i direktivet om fremme af kraftvarmeproduktion og 
være blevet udvalgt, fordi det opfylder de fleste, om ikke alle stedets behov for varme og 
el. Det er ved beslutningen om valg af kraftvarmeanlæg eller ej vigtigt at tage hensyn til 
en økonomisk begrundet efterspørgsel efter varme og til efterspørgselen efter elektricitet. 
Den ordregivende myndighed skal overveje, om der er tilstrækkelig efterspørgsel efter 
varme til at begrunde kraftvarmeanlægget og også analysere fordele og ulemper ved 
andre valgmuligheder, f.eks. el fra forsyningsnettet, før man vælger kraftvarmeproduktion. 

 
2. Den ordregivende myndighed skal sikre, at hvor primærenergibesparelsen opfylder de 

centrale kriterier, vil driftsbetingelserne for kraftvarmeanlægget svare til dem, 

                                                 
7  Et anerkendt organ vil inkludere et passende prøvehus og have den krævede ekspertise/akkreditering til at foretage de 
relevante emissionsprøvninger 
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leverandøren brugte ved beregning af primærenergibesparelsen. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at leverandøren fremlægger udtømmende oplysninger om det højeffektive 
kraftvarmeanlægs driftsbetingelser og den producerede elmængde som brugt ved 
beregning af primærenergibesparelsen. Beregningen af primærenergibesparelsen skal 
ske på grundlag af retningslinjerne for beregning af elmængden fastlagt i Kommissionens 
beslutning 2008/952/EF8. 

 
3. Den ordregivende myndighed skal for at maksimere fordelene ved kraftvarmeproduktion 

sikre, at der gennemføres passende energieffektivitetsforøgende foranstaltninger, f.eks. 
varmeisolering. 

 
4. Tildelingskriterier: De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og 

udbudsmaterialet angive, hvor mange ekstra point, der gives under de enkelte 
tildelingskriterier. Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal i alt udgøre mindst 10 til 
15 % af det samlede antal mulige point. 

 
5. Den ordregivende myndighed skal sikre, at kraftvarmeanlægget overholder 

luftforureningskravene i al europæisk og national lovgivning. Til den europæiske 
lovgivning, der kan være direkte relevant alt efter det købte kraftvarmeanlægs størrelse 
og type, hører direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
direktivet om store forbrændingsanlæg og affaldsforbrændingsdirektivet. Alt efter 
omstændigheder og beliggenhed kan anden lovgivning eller direktiver dog også spille ind. 

 
6. Den ordregivende myndighed skal sikre, at der tages hensyn til støjpåvirkningerne fra 

kraftvarmeanlægget i nødvendigt omfang, og at alle lokale standarder overholdes. 
 

7. Til de acceptable former for dokumentation hører prøvningsrapporter, tekniske rapporter 
eller specifikationer. 

 
 
4. Omkostningsovervejelser  
 
Startinvesteringen i et kraftvarmeanlæg kan være betydelig, og tilbagebetalingsperioden kan 
strække sig over en årrække. For at kunne maksimere de omkostningsbesparelser, den 
øgede effektivitet af samtidig produktion af el og varme giver, skal kraftvarmeanlægget være 
genstand for en tilbundsgående forhåndsundersøgelse. Det er med henblik på en 
sammenligning af omkostningerne ved et kraftvarmeanlæg med andre teknologiske løsninger 
vigtigt at tage omkostningerne over anlæggets og de alternative løsningers samlede levetid i 
betragtning. Det omfatter ikke blot investeringsudgifterne, men også udgifterne til drift, 
vedligeholdelse, nedlukning og bortskaffelse.  
 
Et kraftvarmeanlægs levedygtighed vil afhænge af behovet for varme og el. Disse to faktorer 
skal vurderes nøje ved forhåndsundersøgelsen af en kraftvarmeordning for at sikre, at 
anlægget får den rigtige størrelse, som gør det levedygtigt på lang sigt. Hvis anlægget har 
den forkerte størrelse, så hele varmen f.eks. ikke udnyttes, vil det virke negativt ind på 
kraftvarmeordningens økonomiske levedygtighed. 
 
Den største driftsudgift til kraftvarmeproduktionen udgøres af brændsel. Derfor vil 
omkostningsfordelene på lang sigt i høj grad være påvirket af prisen på brændsel, f.eks. gas, 
som fortsat er den dominerende brændselstype i kraftvarmeanlæg. Det er vigtigt ved 
indgåelse af en aftale om levering af brændsel. Samtidig skal fremtidige prisstigninger 
overvejes nøje for at sikre, at kraftvarmeanlægget forbliver økonomisk levedygtigt på lang 
sigt. 
 
Vedligeholdelsesudgifterne kan også være en vigtig omkostningsovervejelse og vil afhænge 
af anlæggets størrelse og type. Det er vigtigt at tage disse ting i betragtning, da anlægget vil 
skulle vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens instruktioner for at sikre, at det 

                                                 
8  Kommissionens beslutning om detaljerede retningslinjer for gennemførelsen og anvendelsen af bilag II til direktiv 
2004/8/EF 
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bliver ved med at fungere effektivt. Hvis anlægget ikke udnyttes fuldt ud, vil det påvirke de 
andre fordele, herunder primærenergibesparelserne.  
 
Med henblik på at maksimere besparelserne i forhold til den indledende kapitalinvestering 
skal driftstiden (og antallet af driftstimer med fuld udnyttelse af kapaciteten) være så lang som 
mulig, hvilket gør fastlæggelsen af anlæggets størrelse vigtig9. En lav udnyttelsesgrad vil 
reducere den potentielle besparelse. Effektiv vedligeholdelse vil også sikre, at driftsstop 
begrænses mest muligt. 
 
En række kraftvarmeanlæg i Det Forenede Kongerige har udvist betydelige 
omkostningsbesparelser, som det fremgår af eksemplerne. Anlæggene dækker et bred vifte 
af størrelser og bruges i mange forskellige bygninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1: Sammenfatning af kraftvarmeanlæg og omkostningsbesparelser10 
 

Navn Anvendelse Installa-
tions-
dato 

Motor-
størrelse 

Besparelse pr. 
år11 

Tilbage-
betalingstid/år 

York Universitet Campusbygninger 1995 1030 kWe 

motor 
187 500 EUR  4  

London Borough of 
Enfield 

Southbury Leisure 
Centre 
 

2002 80 kWe 

mikroturbine 
15 000 EUR 
(skønnet) 

6 (skønnet) 

Freeman 
Hospital, 
Newcastle 

Hospital med 
akutindlæggelser 

1997 2 x 1,35 MWe 
motorer med 
gnisttænding 

337 500 EUR Foreligger ikke 

Southampton 
City Council 

Forskellige store 
offentlige og 
kommercielle 
bygninger i offentligt 
regi 

1998 5,7 MWe motor 312 500 EUR 
11 000 tons CO2  

Foreligger ikke 

  
 
Ud over disse eksempler fra Det Forenede Kongerige har COGEN fremlagt oplysninger om 
nogle projekter i mindre skala. De viser også mulige besparelser og 
tilbagebetalingsperioder12. 
 

Navn Anvendelse Installa-
tionsdato 

Motor-
størrelse 

Besparelse pr. 
år 13 

Tilbage-
betalingstid/år 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

Bolig- og 
arbejdsfaciliteter 
 

2008 
 

5,5 kWe 
 

Omkostnings-
reduktion på 
3 700 EUR 
 

Tilbage-
betalingstid 
4 år 
 

Schiphol Hotel Ibis 2007 130 kWe Omkostnings- Tilbage-

                                                 
9  Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings – a guide for building 
service engineers (Kraftvarmeanlæg til bygninger: Udvælgelse, installation og drift af kraftvarmeanlæg i bygninger - vejledning for 
byggetekniske ingeniører) (http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf) 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf 
11  Besparelserne er omregnet fra GBP til EUR efter kursen 1 GBP = 1,25 EUR 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/ 
13  Besparelserne er omregnet fra GBP til EUR efter kursen 1 GBP = 1,25 EUR 
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lufthavn 
 

   reduktion på 
75 000 EUR 

betalingstid < 
3 år 

 
 
 

5. Relevant EU-lovgivning og relevante informationskilder 
 

5.1. EU-lovgivning 
 

Direktiv 2004/8/EF om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en 
efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 
92/42/EØF 
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0060:DA:PDF 

 
Kommissionens beslutning 2007/74/EF af 21. december 2006 om fastsættelse af 
harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og 
varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:DA:PDF 
 

• Kommissionens beslutning (2008/952/EF) af 19. november 2008 om detaljerede 
retningslinjer for gennemførelsen og anvendelsen af bilag II til direktiv 2004/8/EF 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:DA:PDF 
 

• Direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:DA:PDF 
 
Direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:DA:PDF 

 
• Direktiv 2009/72/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om 

ophævelse af direktiv 2003/54/EF  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:DA:PDF 
 

• Direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DA:PDF 
 

• Direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(kodificeret udgave) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:DA:PDF 
 

• Direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:DA:HTML  
 

• Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer 
og blandinger 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:da:PDF 
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• Direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:da:pdf 
 
Beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en fællesskabsstrategi til 
fremme af kombineret kraftvarmeproduktion og til fjernelse af hindringerne for 
udvikling af den (KOM(97)0514 - C4-0596/97) 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet - En 
energipolitik for Europa (KOM(2007) 1) 

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf 
 
• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse 

af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:da:PDF 

 
5.2. Miljømærker og andre kilder til kriterier 
 

• Den blå engel – Small-Scale Gas-Fired Cogeneration Modules (Små gasfyrede 
kraftvarmeenheder) RAL-UZ 108 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  

 
• Den blå engel – Small-Scale Liquid-Fired Cogeneration Modules (Små 

kraftvarmeenheder til flydende brændsel) RAL-UZ 109 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 

 
• UK CHPQA Scheme (kvalitetssikring af kraftvarmeanlæg) 

http://www.chpqa.com/ 


