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Energimyndigheten 
Unionsregistret 
Box 310 
631 04 ESKILSTUNA 

Uppdatering av uppgifter i unionsregistret för kontoinnehavare 
Denna blankett används endast för handelskonton som ingår i granskningen av sin behörighet i unionsregistret. 
Alla uppgifter är obligatoriska. Undantag är markerade tillägg 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* Födelseort* Födelseland* 

2  Obligatoriska uppgifter för uppdatering av uppgifter för Handelskonto (Ifylls endast av Handelskonton) 
LEI-kod/LEI-nr (Legal Entity Identifier) 

Verklig huvudman 
Namn Födelsedatum Medborgarskap (Land) 

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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Förklaring till fälten i blanketten 
Granskning av dokumentation  
Uppdatering och granskning av dokumentation gäller kontoinnehavare med ett handelskonto i den svenska 
delen av unionsregistret. Granskningen sker vart tredje år och då kontrolleras att de uppgifter som lämnades 
vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.  

1  Kontoinnehavare 
Kontoinnehavaren är den juridiska eller fysiska personen som ansvarar för kontot i unionsregistret. Här 
uppger du kontaktuppgifter och ansökningsuppgifter för kontoinnehavaren.  

2 Obligatoriska uppgifter för uppdatering av uppgifter för Handelskonto 
LEI-kod/LEI-nr (Legal Entity Identifier): Koden är en global identifieringskod för företag och andra 
organisationer på värdepappersmarknaderna. Företag och enskilda firmor som handlar med derivat är 
rapporteringsskyldiga och måste registrera sig för att få en LEI-kod. Registrering av LEI-kod sker hos en 
auktoriserad utfärdare. LEI-koden ska även anges i unionsregistret. 

Verklig huvudman: En verklig huvudman anmäls till Bolagsverket och är den eller de personer som ytterst 
äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Uppgiften ska även anges i unionsregistret. 

4  Underskrift sökande 
Blanketten skrivs under av firmatecknaren/firmatecknarna eller ett behörigt ombud med fullmakt för 
kontoinnehavaren. 

Kontaktuppgifter 
Unionsregistret/HUR-gruppen 
Energimyndigheten 
Tel. +46 (0)16 544 23 00 Måndag – Torsdag 09.00-11.00 13.00-15.00 
www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/ 
e-post: utslappshandel@energimyndigheten.se

Blanketten skickas tillsammans med övrig dokumentation till: 
Energimyndigheten 
Unionsregistret 
Box 310 
631 04 ESKILSTUNA 

Information om Statens energimyndighets behandling av personuppgifter 
Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som görs i 
myndighetens verksamhet. 

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i 
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. 

För att Statens energimyndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund och ett 
ändamål för behandlingen. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen av de 
personuppgifter du lämnar är att kunna handlägga ärenden där du som användare har skickat in ansökningar 
om behörighet och för att administrera registret enligt lagen om handel med utsläppsrätter (2004:1199) samt 
Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013. 

Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter som rör dig. Du kan även begära 
att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Du kan 
också i vissa fall ha rätt att invända mot Statens energimyndighets behandling av personuppgifter. Om du 
anser att Statens energimyndighets behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen 
kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Har du några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Energimyndighetens 
dataskyddsombud. 

Kontakt 
Statens energimyndighet 
Box 310 
631 04 Eskilstuna 
e-post: registrator@energimyndigheten.se 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 25

		Underkänt: 4
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		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast
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		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript
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		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller
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		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn
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