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Statens energimyndighets föreskrifter om register för 
utsläppsrätter

Beslutade den 16 januari 2012

Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av lagen (2004:1199) 
om handel med utsläppsrätter och 2 § och 34 § förordningen (2004:1205) om 
handel med utsläppsrätter. 

Denna författning genomför reglerna i kommissionens förordningar (EU) nr 
920/2010 av den 7 oktober 2010 samt nr 1193/2011 av den 18 november 2011 
om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 280/2004/EG och om ändring av kommissionens förordningar (EG) 
nr 2216/2004 och (EU) nr 920/2010.

Inledande bestämmelser och definitioner

1 § Denna författning är indelad enligt följande:
– Ansökan om öppnande av konto i unionsregistret
– Behöriga ombud
– Avgifter
– Avslutande av konto
– Språk
– Överlämnande av utsläppsrätter
– Ikraftträdandebestämmelser

2 § Termer och begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter 
används i samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-
rätter samt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter. I dessa 
föreskrifter avses med:

Dag: en kalenderdag.

Process: en automatisk teknisk metod för att genomföra en åtgärd som hör 
samman med ett konto eller en enhet i ett register.

Ansökan om öppnande av konto i unionsregistret

3 § Om inte annat sägs avser begreppet konto följande:
– Verksamhetsutövardepåkonto för anläggningar som finns i Sverige 
– Persondepåkonto 
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– Depåkonto för handelsplattformar 
– Luftfartygsdepåkonto 
– Kontrollörskonto 
– Handelskonto

4 § Ansökan om konto i unionsregistret görs via Statens energimyndighet 
enligt 34 § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.

5 § Den som har erhållit användaruppgifter som utfärdats i enlighet med 
Statens energimyndighets anvisningar och har tillgång till utrustning som 
uppfyller de krav på elektronisk hård- och mjukvara som Statens energimyn-
dighet föreskriver, har möjlighet att ansöka om konto i unionsregistret genom 
elektronisk överföring.

6 § Elektronisk signering av en ansökan enligt 5 § ska göras av behörig 
firmatecknare, behörigt ombud eller extra behörigt ombud på ett sätt och med 
elektronisk hård- och mjukvara som uppfyller de krav som Statens energi-
myndighet föreskriver.

7 § En ansökan om konto i unionsregistret kan också göras på en utskriven 
blankett i den form som Statens energimyndighet tillhandahåller. 

Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare, behörigt ombud 
eller extra behörigt ombud och lämnas in till Statens energimyndighet.

8 § En förutsättning för att ansökan om konto i unionsregistret ska beviljas 
är att den sökande godkänner de användarvillkor som Statens energimyndig-
het tillhandahåller tillsammans med ansökningshandlingarna. 

Användarvillkoren kan godkännas genom elektronisk signering och över-
föring, eller genom undertecknande av en utskriven blankett i den form som 
Statens energimyndighet tillhandahåller. 

Villkoren ska godkännas i samma form som ansökan om konto görs.

9 § Om en ansökan om konto är ofullständig ska Statens energimyndighet 
förelägga den sökande att inge kompletterande information inom 20 dagar. 

Om kompletterande uppgifter inte inkommit till Statens energimyndighet 
inom 20 dagar ska ansökan om konto avvisas.

10 § En ansökan om persondepåkonto ska anses som ofullständig och får 
avvisas med stöd av 40 § förordningen (2004:1205) om handel med utsläpps-
rätter, om sökanden är i dröjsmål med betalning av öppningsavgiften.

Dröjsmål med betalning anses ha uppkommit om mer än 14 dagar förflutit 
sedan ansökan om öppnande av konto inkommit till Statens energimyndighet. 

Behöriga ombud 

11 § Samtliga personer som ska ha tillgång till konton i unionsregistret, och 
som inte är firmatecknare enligt Bolagsverkets register över firmatecknare, 
ska anmälas till Statens energimyndighet som behörigt ombud eller extra 
behörigt ombud genom fullmakt. 
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Statens energimyndighet tillhandahåller blankett för fullmakt på sin webb-
plats och i utskriven form. Blanketten ska inges till Statens energimyndighet i 
utskriven form undertecknad av behörig firmatecknare för kontoinnehavaren.

12 § En förutsättning för att bli godkänd som behörigt ombud eller extra 
behörigt ombud är att ombudet godkänner de användarvillkor som Statens 
energimyndighet tillhandahåller tillsammans med blankett för fullmakt. 

Användarvillkoren ska inges tillsammans med fullmakt till Statens energi-
myndighet i utskriven form undertecknad av det behöriga ombudet eller extra 
behöriga ombudet.

13 § En kontoinnehavares begäran om en åtgärd i registret ska lämnas till 
Statens energimyndighet av kontoinnehavaren själv, av behörigt ombud eller 
extra behörigt ombud.

Avgifter

14 § Vid ansökan om att öppna persondepåkonto, handelskonto och han-
delsplattformskonto ska en avgift enligt 40 § förordningen (2004:1205) om 
handel med utsläppsrätter betalas i förskott till Statens energimyndighet enligt 
anvisningar på Statens energimyndighets webbplats för unionsregistret.

Avslutande av konto

15 § Anmälan om avslutande av ett konto ska överföras elektroniskt till 
Statens energimyndighet. 

Elektronisk signering av sådan anmälan ska göras av behörig firmateck-
nare, behörigt ombud eller extra behörigt ombud på ett sätt och med elektro-
nisk hård- och mjukvara som uppfyller de krav som Statens energimyndighet 
föreskriver.

16 § En anmälan om avslutande av ett konto kan också göras på en utskri-
ven blankett i den form som Statens energimyndighet tillhandahåller. 

Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare, behörigt ombud 
eller extra behörigt ombud och lämnas in till Statens energimyndighet i två 
exemplar.

Språk

17 § Alla dokument som inges till Statens energimyndighet av kontoinne-
havare, ombud eller extra behöriga ombud ska vara på svenska eller engelska. 
Om originalspråket är ett annat ska dokumentet inges tillsammans med en 
auktoriserad översättning till svenska eller engelska. 

Överlämnande av utsläppsrätter

18 § I artikel 46-48 förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 
samt artikel 62 i förordning (EU) nr 1193/2011 av den 18 november 2011 om 
ett standardiserat och skyddat registersystem beskrivs förfarandet för över-
lämnande av utsläppsrätter.  Bestämmelserna innebär att verksamhetsutövare 
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Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55, 
fax. 08-505 93 33 99.

Elanders Sverige AB, 2012

ska överlämna utsläppsrätter för en anläggning eller flygverksamhet till uni-
onsregistret genom att begära detta elektroniskt via Statens energimyndighet. 

Ikraftträdandebestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 januari 2012 för luftfartygsdepåkon-
ton. För övriga typer av konton träder dessa föreskrifter i kraft den 30 juni 
2012 och samtidigt upphör Statens energimyndighets föreskrifter (2004:8) 
om register för utsläppsrätter att gälla.

På Statens energimyndighets vägnar

ANDRES MULD
 Mattias Eriksson


