
UPPDATERING AV UPPGIFTER I 
UNIONSREGISTRET FÖR OMBUD

1 (2) 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se 
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 EM6621, 4.0, 2020-10-16

Energimyndigheten 
Unionsregistret 
Box 310 
631 04 ESKILSTUNA 

Uppdatering av uppgifter i unionsregistret för ombud 
Denna blankett används endast för ombud som ingår i granskningen av sin behörighet i unionsregistret. 

1  Kontoinnehavare 
Organisationsnamn/personnamn 

Organisationsnummer/personnummer/passnummer Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) inklusive landskod 

Postadress Telefon 1 

Postnummer Ort Telefon 2 

Land E-postadress

2  Ombud (minst två ombud måste finnas registrerade på varje konto) 
Ange om personen som ska registreras som ombud i unionsregistret har firmateckningsrätt 

 Firmatecknare 
Förnamn Efternamn Telefonnummer (direkt) 

Postadress (Företag) Mobiltelefonnummer 

Postnummer Ort Land 

Personnummer E-postadress

Typ av id-handling som styrker identitet Id-handlingens nummer Sista giltighetsdag för id-handlingen 

 Nationellt id-kort Pass Annat (körkort) 

Ange om personen som ska registreras som ombud i unionsregistret har firmateckningsrätt 

Firmatecknare 
Förnamn Efternamn Telefonnummer (direkt) 

Postadress (Företag) Mobiltelefonnummer 

Postnummer Ort Land 

Personnummer E-postadress

Typ av id-handling som styrker identitet Id-handlingens nummer Sista giltighetsdag för id-handlingen 

Nationellt id-kort Pass Annat (körkort) 



2 (2) 

2  Ombud (forts) 
Ange om personen som ska registreras som ombud i unionsregistret har firmateckningsrätt 

 Firmatecknare 
Förnamn Efternamn Telefonnummer (direkt) 

Postadress (Företag) Mobiltelefonnummer 

Postnummer Ort Land 

Personnummer E-postadress

Typ av id-handling som styrker identitet Id-handlingens nummer Sista giltighetsdag för id-handlingen 

 Nationellt id-kort Pass Annat (körkort) 

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 ombud med behörighet till unionsregistret. Ombud för 
Verksamhetsdepå- och Luftfartygsoperatörskonton i den svenska delen av unionsregistret ingår i 
granskningen vart femte år. Ombud för Handelskonton ingår i granskningen vart tredje år. Vid granskningen 
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 för kontoinnehavaren.  

2  Ombud 
Ombudet är den som representerar kontoinnehavaren i unionsregistret. Här uppger du kontaktuppgifter och 
granskningsuppgifter för ombudet. Fyll endast i de ombud som ingår i granskningen, övriga ombud behöver 
inte tas upp på blanketten. Behövs flera fält för uppdatering av uppgifter för ombud så använd i dessa fall 
flera blanketter.   

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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