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Webbinarium om EU ETS Reporting Tool
Datum och tid: torsdag 14 januari, kl. 9.30-11.30
Länk till mötet: Se nedan
Innehåll:
• Information relaterad till införandet av EU ETS Reporting Tool för
övervakningsplaner i januari 2020
• Genomgång av EU ETS Reporting Tool (vi kommer logga in och visa de olika
funktionerna i systemet)
• Frågestund
Vi tar gärna emot frågor ni vill få besvarade i förväg till vår funktionsbrevlåda
EUETS@naturvardsverket.se. Skriv Fråga till webbinarium i ämnesraden. Det kommer
även gå att ställa frågor under mötet, via chatt eller Mentimeter.

1.1. Länk till mötet och teknisk information inför mötet
Det krävs ingen anmälan utan det räcker att koppla upp sig till mötet via länken nedan.
Ni hamnar först i en virtuell lobby och vi släpper in er när mötet börjar.
Vi kan facillitera max 250 uppkopplingar och det är först till kvarn som gäller. Vi
bedömer dock inte att det är troligt att vi når maxgränsen. Ackrediterade kontrollörer
är välkomna att delta i mån av plats.
Presentationer och en inspelning kommer publiceras på www.utslappshandel.se i
efterhand.
.........................................................................................................................................

Anslut till Skype-mötet
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App

Är det ditt första Skype-möte?

Koppla in eventuell mötesutrustning till datorn innan du ansluter till mötet.
.........................................................................................................................................

Skype for business kommer användas för mötet, men du behöver inte ha en Skype-app
på datorn för att delta, utan kan koppla upp via webbläsaren och ”Skype webb-app”.
Vänligen ta del av denna information innan mötet:
• Du behöver ha tillgång till en bra internetuppkoppling.
• Det är en god idé att stänga av eventuell VPN-koppling eftersom denna kan
försämra möteskvaliteten.
• Era mikrofoner och bilder kommer vara avstängda under hela mötet.
• Det kommer gå att ställa frågor via Skype-chatten. Ni uppmärksammas på att
ert namn i de flesta fall syns för övriga deltagare (om ni kopplar upp via en
webb-app kan ni låta bli att ange namn vid inloggningen).
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Det kommer även gå att ställa frågor anonymt via Mentimeter.

Tidigare genomförda webbinarier
Följande webbinarier har tidigare genomförts. Du hittar presentationer och inspelning
på www.utslappshandel.se, klicka på boxen Dokumentation på startsidan.
Den 16 december genomfördes ett webbinarium om tilldelning av utsläppsrätter med
fokus på den kommande verksamhetsnivårapporteringen.
Den 18 december genomfördes ett webbinarium med information om förberedelser
inför införandet av EU ETS Reporting Tool, bland annat om hur du ansöker om
behörighet samt vilka förberedelser som krävs av er verksamhetsutövare.

