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Statens energimyndighet 
Unionsregistret/HUR-gruppen 
Box 310 
631 04 ESKILSTUNA 
 

Kontotyp 
 Verksamhetsutövardepåkonto 
 Luftfartygsoperatörskonto 
 Handelskonto 
 Persondepåkonto 
 Persondepåkonto i det svenska KP-registret 
 Kontrollörskonto 

 

Ansökan om öppnande av konto i Unionsregistret 
Alla uppgifter är obligatoriska. Undantag är markerade med * som endast ska fyllas i om kontoinnehavaren är en fysisk person. 

1  Kontoinnehavare 
Organisationsnamn/personnamn 
 
Organisationsnummer/personnummer/passnummer Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) inklusive landskod 
  
Postadress Telefon 1 
  
Postnummer Ort Telefon 2 
   
Land E-postadress 
  
Födelsedatum* Födelseplats* Födelseland* 
   

2  Ombud (minst två ombud måste finnas registrerade på varje konto) 
Ange om personen som ska registreras som ombud i Unionsregistret är firmatecknare 

 Firmatecknare 
Förnamn Efternamn Personnummer/passnummer 
   
Postadress Telefonnummer (direkt) 
  
Postnummer Ort Mobiltelefonnummer 
   
Land E-postadress 
  
Födelsedatum Födelseplats Födelseland 
   
 
Ange om personen som ska registreras som ombud i Unionsregistret har firmateckningsrätt 

 Firmatecknare 
Förnamn Efternamn Personnummer/passnummer 
   
Postadress Telefonnummer (direkt) 
  
Postnummer Ort Mobiltelefonnummer 
   
Land E-postadress 
  
Födelsedatum Födelseplats Födelseland 
   



 

Dnr (ifylls av myndigheten)   
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2  Ombud (forts) 
Ange om personen som ska registreras som ombud i Unionsregistret har firmateckningsrätt 

 Firmatecknare 
Förnamn Efternamn Personnummer/passnummer 
   
Postadress Telefonnummer (direkt) 
  
Postnummer Ort Mobiltelefonnummer 
   
Land E-postadress 
  
Födelsedatum Födelseplats Födelseland 
   
 
Ange om personen som ska registreras som ombud i Unionsregistret har firmateckningsrätt 

 Firmatecknare 
Förnamn Efternamn Personnummer/passnummer 
   
Postadress Telefonnummer (direkt) 
  
Postnummer Ort Mobiltelefonnummer 
   
Land E-postadress 
  
Födelsedatum Födelseplats Födelseland 
   

3  Övrig information 
 

4  Underskrift sökande 
Ort och datum 
 
Sökande kontoinnehavares underskrift (firmatecknare eller underskrift av behörigt ombud för sökanden) 
 

Namnförtydligande 
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Information om Energimyndighetens behandling av personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) 
I formuläret efterfrågas bland annat så kallade personuppgifter som rör privatpersoner. Person-
uppgifter utgörs, enligt 3 § personuppgiftslagen, av ”all slags information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. De personuppgifter du lämnar till 
Energimyndigheten kommer att behandlas av myndigheten för handläggning enligt lagen om 
handel med utsläppsrätter. I första hand sker Energimyndighetens behandling av uppgifter inom 
verksamheten med att administrera registret för handel med utsläppsrätter, Unionsregistret.  

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter. 

Genom att skicka in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen till 
Energimyndigheten kan du kostnadsfritt en gång per år få veta vilka personuppgifter som 
myndigheten har registrerat om dig och hur de används. Adressen är: 

Statens energimyndighet 
Box 310 
631 04 Eskilstuna 

Märk kuvertet med ”Unionsregistret/HUR-gruppen”. 

Till Energimyndigheten kan du även vända dig om någon personuppgift är felaktig eller om du har 
några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom begäran om information ska 
vara undertecknad måste du skicka in den i pappersform. 
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