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Kontrollörsombud

• Ny kontrollörsombud läggs till i god tid inför rapporteringsperioden

• Gamla kontrollörsombud behöver återkallas

• Dokumentationskrav för kontrollörs ombud

• Information gällande behörigheten finns på vår webbplats. 

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

dig-som-vill-handla-eller-ar-verksamhetsutovare/ansokan/kontrollorskonto/

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/for-dig-som-vill-handla-eller-ar-verksamhetsutovare/ansokan/kontrollorskonto/


5-års granskning – även för kontrollörer
Registerförordning 

Dokumentation som är äldre än fem år. Berörda ombud kommer att få e-post om detta. 

Ny uppdaterad dokumentation som ska inlämnas:

- Ansökningsblankett

- Bevis på giltig ackreditering 

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

- Fullmakt 

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/


Notering och överlämnande av 2021 års 
utsläpp
• Val av kontrollör behöver göras innan utsläppen kan noteras/registreras i 

unionsregistret

• Byte av kontrollör behöver göras innan utsläppssiffran noteras/registreras i 

unionsregistret

• Kontrollören granskar noterad årsutsläppssiffra innan godkännande

• Godkännande/Avslag av noterade utsläpp gör kontrollören under ”Lista över 

uppgifter”

• Om felaktig årsutsläppsiffra har godkänts så kontakta 

Verksamhetsutövaren/Energimyndigheten

• Läs mera angående fullgörandet http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-

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

verksamhetsutovare-och-luftfartygsoperatorer/

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


Fjärde handelsperioden (2021-2030)

• Anpassning av unionsregistret utifrån ändringar och uppdateringar i 

Registerförordningen

• Förändring av kontrollörskonton 

• Tre olika ombudsroller (Initiator, Approver eller både Initiator och Approver)

• Treårsgranskningen blir Femårsgranskning 

• Lägre dokumentationskrav (inget belastningsregisterutdrag)

• Internationella krediter kommer inte vara tillåtna på ETS konton efter den 1 juli 

2023

• Om ni har inkommit med dokumentation till en annan medlemsstat, kan vi som 

nationella administratörer ta del av den dokumentationen. Denna begäran 

utförs av kontrollören.



Nyheter

• Utveckling av e-tjänster för registrering av kontrollörer och för 

uppdatering av uppgifter (5-års granskningen)

• Från och med januari 2022 krävs EU Login Mobil App för 

inloggning i unionsregistret. Möjligheten att använda SMS vid 

verifiering finns kvar fram till januari 2022. Läs mer EU Login 

(energimyndigheten.se)

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


Energimyndighetens webbplats
http://www.energimyndigheten.se/utslappshandel

Information om utsläppshandel

Prenumerera gärna på våra nyhetsutskick 

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

utslappsratter/aktuellt/

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