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Vägledning gällande utsläppsrapportering i EU ETS 

Reporting Tool 

Denna vägledning beskriver hur man kommer igång med sin 

utsläppsrapport och hur man går tillväga för at välja sin verifierare. 
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Lägg till verifierare i EU ETS Reporting Tool (ERT) 

När man fått tillgång till systemet och loggar in så kommer man till följande 

vy. 

 

 

 

På denna sidan ser man sina pågående aktuella ärenden. I detta fallet finns 

en påbörjad övervakningsplan på anläggningen. Denna har ännu inte 

skickats in till Naturvårdsverket. Därunder syns att ingen utsläppsrapport 

påbörjats ännu. 

 

 

Det första man behöver göra är att lägga till sin verifierare.  

Det gör jag genom att klicka på min roll som syns högst upp till höger på 

bilden.  

 

Därefter väljer jag ”min profil” 

 

Då visas en vy över alla anläggningar som jag är upplagda på. Jag väljer att 

trycka på namnet på min anläggning enligt bilden nedan: 
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Näst längst ner på den sidan som nu visas finns ett avsnitt som heter 

Preferred verifier. Se bilden nedanför. Vi detta avsnitt finns en knapp för att 

lägga till sin verifierare till anläggningen.  

 

 

Därefter öppnas en ny ruta där alla verifieringsbolag visas. Tryck på 

knappen Assign för att välja rätt bolag. Notera att man i detta fallet endast 

väljer verifieringsbolag och inte person som var fallet i E-CO2. 

 

Därefter går jag högst upp på sidan igen och trycker på den blå symbolen 

med ett litet hus för att komma tillbaka till startsidan.  
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Skapa utsläppsrapport i ERT 

När jag befinner mig på startsidan så kan jag skapa min utsläppsrapport 

genom att trycka på skapa ny rapport i vyn nedan.  

 

 


