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• Ändringar i unionsregistret

• EU Login mobilapp

• E-tjänster för ansökan om behörighet i unionsregistret

• Övrig information 



Ett år under EU ETS



Granskning av dokumentation– för dig som 

kontoombud
Enligt Registerförordning

Ny uppdaterad dokumentation som ska inlämnas:

- Blankett

- Belastningsregisterutdrag (oöppnat kuvert)

- Kopia av Id-handling (certifierad av Notarius Publicus)

- Fullmakt 

Konton i unionsregistret kräver minst två aktiva kontoombud

För mer information: http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/for-dig-

som-vill-handla-eller-ar-verksamhetsutovare/sa-fungerar-unionsregistret/personuppgifter/granskning-av-

dokumentation/

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/for-dig-som-vill-handla-eller-ar-verksamhetsutovare/sa-fungerar-unionsregistret/personuppgifter/granskning-av-dokumentation/


Granskning av dokumentation – för 

kontoinnehavaren
Enligt Registerförordning

Kontoinnehavare som har ett handelskonto/persondepåkonto

Dokumentation som ska inlämnas:

- Belastningsregisterutdrag för firmatecknaren (oöppnat kuvert)

- Bevis på öppet bankkonto

- Bevis på fast adress

- Bevis på identitet

- Årsredovisning

För mer information: http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-

utslappsratter/for-dig-som-vill-handla-eller-ar-verksamhetsutovare/sa-fungerar-

unionsregistret/personuppgifter/granskning-av-dokumentation/

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/for-dig-som-vill-handla-eller-ar-verksamhetsutovare/sa-fungerar-unionsregistret/personuppgifter/granskning-av-dokumentation/


Ändringar i unionsregistret

1. Initiator - denna ombudsroll kan endast inleda 

processer så som transaktioner och ändringar i 

Betrodda kontolistan (TAL).

2. Approver - denna ombudsroll kan endast godkänna 

processer så som transaktioner och ändringar i TAL. 

Denna ombudsroll motsvarar den nuvarande rollen 

som Extra Behörigt ombud.

3. Initiator & Approver - denna ombudsroll kan både 

initiera eller godkänna processer så som transaktioner 

och ändringar i TAL. Denna ombudsroll motsvarar det 

nuvarande rollen som Behörigt ombud.



Ändringar i unionsregistret

• Kontoinnehavaren kan välja att ta bort ett andra godkännande 

från ett behörigt ombud till konton på betrodda kontolistan  

• Förvalt/Default är ”Nej”.

• Kontoinnehavaren för operatörskonton kan välja att godkänna att 

transaktioner kan göras till konton som inte ligger i betrodda 

kontolistan. 

• Förvalt/Default är det ”Nej”.

• Ändringarna behöver utföras i unionsregistret och inkomma till 

Energimyndigheten via blankett.



EU Login mobilapp
• Kommissionen har tagit fram en mobilapp som ersätter SMS vid 

inloggning i unionsregistret. Appen finns att hämta till iPhone, 

Android och Windows 8 Mobile.

• Det är viktigt att du så snart som möjligt ställer om till EU Login 

mobilapp. Missar du att registrera dig med appen förlorar du 

åtkomsten till registret och dina konton. 

• Om du behöver personlig support kontaktar du oss och bokar en 

telefontid. Mer information: 

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-

utslappsratter/for-dig-som-vill-handla-eller-ar-

verksamhetsutovare/sa-fungerar-unionsregistret/logga-in-i-

unionsregistret/

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/for-dig-som-vill-handla-eller-ar-verksamhetsutovare/sa-fungerar-unionsregistret/logga-in-i-unionsregistret/


E-tjänster för ansökan om behörighet i 
unionsregistret

• Energimyndigheten utvecklar en ny e-tjänst för ansökan om 

behörighet i unionsregistret för kontoombud och kontoinnehavare 

samt för granskning av dokumentation av kontoombud och 

kontoinnehavare

• Istället för pappersdokumentation kommer det vara möjligt att 

skicka in dokumentationen digitalt.

• Gäller endast för personer med Bank-id.

• E-tjänsten beräknas tas i drift i början av 2022. Mer information 

publiceras på webben.



Information

Energimyndighetens webbplats:

http://www.energimyndigheten.se/utslappshandel

Unionsregistrets webbplats:

https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/SE/index.xhtml

Utsläppshandel webbplats:

https://www.utslappshandel.se

http://www.energimyndigheten.se/utslappshandel
https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/SE/index.xhtml
https://www.utslappshandel.se/


Information – länkar till manualer

Energimyndighetens manualer:

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-

utslappsratter/unionsregistret/sa-funkar-

unionsregistret/anvandarstod/

Guide för att ändra inloggningsmetod i unionsregistret från SMS-

inloggning till EU Login mobilapp

Användarmanualen

http://ec.europa.eu/clima/sites/registry/index_en.htm

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/unionsregistret/sa-funkar-unionsregistret/anvandarstod/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/utslappshandel/guide-for-att-andra-inloggningsmetod-i-unionsregistret-fran-sms-inloggning-till-eu-login-mobilapp.pdf
http://ec.europa.eu/clima/sites/registry/index_en.htm


Energimyndighetens webbplats

http://www.energimyndigheten.se/utslappshandel

Information om utsläppshandel

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-

utslappsratter/aktuellt/

Prenumerera gärna på våra nyheter

http://www.energimyndigheten.se/utslappshandel
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/aktuellt/


Frågor eller funderingar?

Erik Olsson

Maria Johansson

Sharmin Chian

Svensk nationell administratör

utslappshandel@energimyndigheten.se

016-544 23 00

Vår vision

Hållbar energi för alla

Energimyndigheten leder 

samhällets omställning till ett 

hållbart energisystem.

mailto:utslappshandel@energimyndigheten.se

