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Ett år under EU ETS



Avgifter för konton i unionsregistret
Förordning om handel med utsläppsrätter (40§ 2004:1205)

Årsavgiften debiteras i förskott enligt förordningen.

Energimyndighetens föreskrifter om register för utsläppsrätter, STEMFS 2016:4.

Fakturering för 2021 årsavgifter skickades ut i slutet av oktober.

Persondepåkonto & handelskonto

Ansökningsavgift SEK 3 600 + Årsavgift SEK 2 000

SE-konton (f.d. Verksamhetsdepåkonton)

Årsavgift SEK 2 000



Granskning av dokumentation
Registerförordning 389/2013/EU (artikel 25)

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/


Logga in med 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.

• Möjlighet till inloggning med SMS-autentisering finns kvar till 

september 2021. Därefter blir EU Login mobilapp obligatorisk att 

använda vid inloggning i unionsregistret. Vi rekommenderar 

användare att redan nu börja använda appen.

• 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/


Notera utsläpp och välj kontrollör 1(5)

Innan notering av utsläpp kan göras behöver en kontrollör väljas.

Kontrollören står kvar år från år tills ny kontrollör utses.



Notera utsläpp och välj kontrollör 2(5)

1. Öppna sidan ”Utse kontrollör”. 

2. Välj ett kontrollörskonto i listrutan.

3. Utse kontrollör genom att klicka på ”skicka” 



Notera utsläpp 3(5)



Notera utsläpp 4(5)



Notera utsläpp 5(5)

1. Noterat utsläpp skickas iväg till kontrollören för godkännande/avslag av 

årsutsläppet.

2. Har fel utsläpp noterats kan kontrollören avslå utsläppet för att kunna notera 

ett nytt.

3. Kontrollören godkänner 2020 års noterade årsutsläpp av antal ton CO2.

4. Bekräftelsemejl kommer till alla kontoombud för kontot.

5. Överlämnandet kan genomföras i unionsregistret.



Överlämnande av utsläppsrätter 1(2)



Överlämnande av utsläppsrätter 2(2)



Kontrollera fullgörandet  1(3)

1. Välj fliken ”Fullgörande”. 

2. Välj Åtagandeperiod (2) och klicka på uppdatera.

3. Alla kontrollerade utsläpp för åtagandeperioden visas.

4. När årsutsläppet är verifierat av kontrollören har det fått status ”Y”.



Kontrollera fullgörandet  2(3)
5. Anläggningen är i ”Compliance” när alla totalsummor är lika stora. 

6. Fullgörandetalet ska vara ”0” och Fullgörande statusen ska vara ”A”.

Är fullgörandetalet negativt så har för 

få utsläppsrätter överlämnats.



Kontrollera fullgörandet  3(3)

För att kontrollera anläggningens fullgörande, läs mer i ”Guide för 
kontroll av fullgörande”.

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/utslappshandel/guide-

for-kontroll-av-fullgorande_20200630.pdf

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/utslappshandel/guide-for-kontroll-av-fullgorande_20200630.pdf


Unionsregistret - Fullgörandet

• Vid överlämnandet senast den 30 april 2021 som avser 

fullgörandet för år 2020 måste enheter för fas 3 användas

• De enheter som tilldelas 2021 är enheter för fas 4 och används 

vid fullgörandet för år 2021



Unionsregistret - Inväxling av krediter 1(2)

• Verksamhetsutövare och flygoperatörer kan i den tredje 

handelsperioden välja att växla in internationella 

reduktionsenheter (CER) mot EUA/EUAA

• Naturvårdsverket fastställer inväxlingsutrymmet som stationära 

anläggningar får använda för hela perioden 2008-2020, med stöd 

i den s.k. RICE-förordningen (1123/2013/EU).



Unionsregistret - Inväxling av krediter 2(2)

1. Krediterna behöver först köpas in till kontot. 

2. Krediterna inväxlas genom en transaktionen i registret. 

3. Krediterna ”byts ut” till EUA/EUAA. 

4. De inväxlade enheterna kan användas för fullgörandet.



Nästa handelsperiod - Kyoto vs. EU ETS 

• Den nya registerförordningen gäller endast för EU ETS

– Olika regler i Kyotoregistret och unionsregistret

– Transaktionsskillnader – fördröjningar

– Olika ombudsroller

– Transaktioner med kyotoenheter kommer att stoppas från 1 maj 

2021 och från 1 januari 2023 är de inte tillåtna på konton i EU ETS. 



Nästa handelsperiod – Kyoto vs. EU ETS 



Nästa handelsperiod- kontoombudsroller från 
2021

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.



Nästa handelsperiod - kontoombudsroller från 
2021

• Behöriga ombud och Extra behöriga ombud försvinner

• Extra behöriga kontoombud = Approver

• Nuvarande behöriga kontoombud konverteras till Initiator & 

Approver

(Finns det ett Extra behörigt kontoombud på kontot så får det     

Behöriga kontoombudet rollen som Initiator) 



Nästa handelsperiod- transaktionsförändringar 
från 2021

• 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.



Nästa handelsperiod - transaktionsförändringar 
från 2021

• Transaktionstyper som kan väljas att göra med ett kontoombud 

(utan ett andra godkännande från ett behörigt ombud)

- Överföringar av enheter till konton på betrodda kontolistan

- Överlämnande av utsläppsrätter för sitt fullgörande

- Annullering av utsläppsrätter

- Återlämnande av övertilldelning

- Läs mer på: http://www.energimyndigheten.se/utslappshandel

http://www.energimyndigheten.se/utslappshandel


Nästa handelsperiod–
transaktioner från Betrodda konto-listan



Nästa handelsperiod –

transaktioner utanför Betrodda konto-listan



Nästa handelsperiod –

transaktioner utanför Betrodda konto-listan



Nästa handelsperiod - Övrigt

• Legal Entity Identifier (LEI) - reglerna för unionsregistret 

anpassas till kraven i finansmarknadslagstiftningen

• Uppgifter om verklig huvudman behöver uppges

• Uppgifter om företagets moder- dotterbolag



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/

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


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

