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Inledning om Naturvårdsverkets 
nya IT-stöd för ETS
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IT-stöd som rör tillstånd och utsläpp

Januari 2021

EU ETS Reporting
Tool införs för:

• Tillståndsansökan
• ÖP för utsläpp

Förberedelser:

• E-tjänst för ansökan 
om behörighet

• Nya ombudsfullmakter 
kan behöva tas fram

• Ladda hem EU Login 

Rapporteringar 2021

Äldre IT-stöd:

• Sista utsläppsrapport i 
E-CO2 (senast 31 
mars)

• Sista 
förbättringsrapport i 
ETS-portalen (senast 
30 juni)

• Systemet stängs 
sedan ned

Rapporteringar 2022

EU ETS Reporting
Tool införs för:

• Utsläppsrapporter

• Förbättrings-
rapporter

• Ackrediterade 
kontrollörer
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IT-stöd för tilldelning av utsläppsrätter (för anläggningar)

Till slutet av 
2020

• ETS-portalen
används för fas 3 
(2013-2020)

Nu – början 
av 2021

• Följande skickas vid 
behov in via e-post:

• Anmälan ÖMP

• Anmälan nedläggning 
av verksamhet 
(senast 15 jan!)

Senast början 
av mars 2021

• E-tjänst för ÖMP 
(övervaknings-
metodplaner)

• E-tjänst för ändringar 
av tilldelning 
(verksamhetsnivå-
rapporter, mm.)
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EU ETS Reporting Tool – för tillstånd och utsläpp

• Allt som rör utsläpp hanteras i samma system

• E-formulär istället för Excel-mallar
– Automatisk överföring av information mellan handlingar

• Påminnelser om vad som ska göras när

• Versionshantering av handlingar och ändringslogg

• Naturvårdsverket utför granskning direkt i systemet

• Kontrollörer kommer ha användare i systemet (våren 2022)

• EU Login används för inloggning
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EU ETS Reporting Tool – för tillstånd och utsläpp

• Organisation = Anläggning

• Minst en användare per anläggning i systemet

• Behörighetsgrader
– Administratör

– Användare

– Åskådare – kan ej inte fullgöra alla skyldigheter i systemet

• Användaren får tillgång till alla handlingar för anläggningen

• Alla befintliga anläggningar kommer finnas i systemet från start
• Version 1.1: Januari Version 1.2: Februari (fullt översatt)
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Status & När första handlingarna 
ska lämnas in
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Status införande av EU ETS Reporting Tool

• EU ETS Reporting Tool (ERT) har nu införts för tillstånd och övervakningsplaner

• Excel-formulär ska inte längre lämnas in via ETS-portalen för dessa handlingar

• Ansökan om behörighet till ERT behöver göras via Naturvårdsverkets e-tjänst

– Vi arbetar för att ge de som ansökt tillgång snarast möjligt

– E-tjänsten och information om andra förberedelser hittas på vår webbplats

Observera

• Det räcker inte att registrera sig som användare via det formulär som finns i ERT

• Ni behöver inte heller registrera er i ERT

• Lämna in en ansökan om behörighet till oss – ni får ett mail när vi registrerat er
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När behöver övervakningsplanen läggas in?

• Inget allmänt krav om att alla ska lämna in ny ÖP i januari 2021

• Ändringar ska anmälas när det krävs enligt regelverket

• Ny EU-förordning (MRR) och ny mall för övervakningsplan från 1 jan

• Den som berörs av ändringarna ska lämna en ny ÖP i det nya systemet

• Vi rekommenderar att ÖP läggs in även om ändring inte krävs
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Nya anläggningar, delning av anläggningar och 
ägarbyten

• Behöver ni ansöka om tillstånd för en ny anläggning?

Anmäl via e-tjänsten för ansökan om behörighet till ERT

Lägg till den nya anläggningen i er ansökan och utse personer

• Anmälan om byte av verksamhetsutövare & Delning av anläggning

Skicka ett mail till EUETS@naturvardsverket.se

• Beskriv om relevant hur övergången från gammal till ny ägare ska gå till

• Naturvårdsverket utför nödvändig administration i ERT innan användare 
ges tillgång

11

Mentikod: 66 90 84 1



12

Helpdesk och hur du hittar 
information
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Information på webben

• Information på Naturvårdsverkets webbplats & www.utslappshandel.se

• Snabblänkar till sidor med vägledning
– www.naturvardsverket.se/ETS-tillstand-utslapp

– www.naturvardsverket.se/ETS-tilldelning

• Nu finns även:
– Länk till e-tjänsten för ansökan om behörighet

– Manual till e-tjänsten för ansökan om behörighet

– Länk till EU ETS Reporting Tool (ERT)

– Manualer till ERT (på engelska)
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Webbinarier

• Genomförda webbinarier

– Om tilldelning (inte om e-tjänsterna) 16 dec, kl.9.30-11.30

– Om ansökan om behörighet 18 dec, kl.13-15

– Om EU ETS Reporting Tool 14 jan, kl.9.30-11.30

• Planerade webbinarier

– Om e-tjänsterna för tilldelning Våren 2021

• Inspelningar publiceras på www.utslappshandel.se
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Uppdatering 2021-01-28:

De tillfällen som nämns 
under ”Planerade 
webbinarier” kommer 
istället genomföras som 
rena frågestunder.

Föredrag och demon 
kommer publiceras i 
förväg i form av filmer 
som verksamhetsutövare 
själva kan titta på.



Helpdesk

• Naturvårdsverket hanterar frågor som rör EU ETS Reporting Tool

• EU-kommissionen kommer hänvisa er vidare till oss

• Kontakta oss gärna via EUETS@naturvardsverket.se
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Genomgång av
EU ETS Reporting Tool
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Frågestund
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