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Information till verksamhetsutövare som berörs av handel
med utsläppsrätter

I detta informationsbrev informeras om:
• Tidplan och förutsättningar för den kommande
ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter som
ska ske våren 2019
• Remiss från övergångsregeringen om ändring av
Sveriges s.k. opt-in-beslut
• Beslut om nya hänvisningsvärden för blandat avfall
• Påminnelse om att senast 15 jan anmäla ändringar
som kan leda till minskad tilldelning
• Intyg om personuppgifter i unionsregistret (1-års
granskning)

Information inför den kommande
ansökningsperioden under våren 2019 kopplat
till gratis tilldelning av utsläppsrätter
Här följer viktig information som rör ansökan om tilldelning
inför tilldelningsperioden 2021-2025.
Information om nya förutsättningar
Verksamhetsutövare och ackrediterade kontrollörer hör
fortlöpande av sig till oss och uttrycker oro över tidplanen
för ansökan om gratis utsläppsrätter för nästa handelsperiod.
Det har nu kommit till vår kännedom att de formulär och
vägledningar som håller på att tas fram av EU-kommissionen
är försenade. Nya preliminära leveransdatum för engelska
versioner av dessa är:
•
•
•

Formuläret för insamling av referensdata (baseline
data report): 25 jan
Formuläret för övervakningsmetodplan (monitoring
methodology plan, MMP): 25 jan
Vägledningar som kopplar till datainsamlingen: 31
jan-15 feb

Denna försening är klart olycklig och innebär att det ges
mindre tid för processen att ta fram och behandla
ansökningar. Den tidplan som tidigare kommunicerats från
oss justeras nu för att inte försätta verksamhetsutövare och
ackrediterade kontrollörer i en omöjlig situation.
Ändring av deadline och tillgängliggörande av formulär på
engelska
Följande åtgärder planeras för att hantera situationen:
•
•
•

Sista dag att lämna in verifierade formulär till
Naturvårdsverket flyttas fram till 30 maj 2019
Alla vägledningar och formulär kommer att
tillgängliggöras på engelska så snart de är klara
Verksamhetsutövare kan välja att använda de
engelska formulären eller att invänta de svenska
formulären (beräknat leveransdatum för dessa läggs
ut tillsammans med de engelska formulären)

Vi har från myndighetshåll inte möjlighet att tillgängliggöra
utkast till formulär och vägledningar av rättsliga skäl.
Vad som ska lämnas in senast 30 maj?
En ansökan består minst* av:
•

Ifyllt och verifierat formulär för insamling av
referensdata (baseline data report)
• Ifyllt och verifierat formulär för
övervakningsmetodplan (MMP)
• En verifieringsrapport** som utfärdats av ett
kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften i
enlighet med EU-förordningen om ackreditering och
verifiering (AVR)
*Beroende på verksamhetstyp krävs ytterligare bilagor
kopplat till formulären.
**Verifieringsrapportens innehåll regleras i artikel 27(3)
AVR.
Ansökan ska lämnas in via ETS-portalen.
En förutsättning för att Naturvårdsverket ska kunna pröva
ansökan är att den består av de dokument som nämns ovan
(inklusive eventuella bilagor). Senareläggningen av deadline
kan komma att innebära att Naturvårdsverket behöver be om
kompletteringar under semesterperioden.
Senareläggningen av deadline innebär också att vi på
Naturvårdsverket får en månad mindre för att handlägga alla

ansökningar innan 30 september. Vi ber er därför vänligen
att trots senarelagd deadline lämna ansökan så snart som
möjligt samt att besvara eventuella förfrågningar om
kompletteringar skyndsamt.
Information och vägledning i närtid
Dokumentation som rör den nya handelsperioden kommer att
läggas ut på www.utslappshandel.se i takt med att den blir
tillgänglig. Du hittar informationen på denna sida.
Ni är välkomna att skicka era frågor och funderingar till
tilldelning@naturvardsverket.se. Om ni vill att vi ringer upp
er, ange detta i meddelandet. Brevlådan bevakas inte under
mellandagarna, men vi återkommer så snart vi hinner efter
den 7 januari då vi åter är på kontoret.
På grund av förseningarna av formulären har
Naturvårdsverket ännu inte kunnat ta fram instruktionsfilmer
om hur formulären ska fyllas i.
Det kommer att hållas minst ett webbinarium för
verksamhetsutövare under januari. Vi återkommer med
inbjudan till detta i ett separat mail.
Material från tidigare informationstillfällen finns på
www.utslappshandel.se.

Remiss om ändring av Sveriges opt-in-beslut
Övergångsregeringen skickade den 20 dec ut en remiss som
rör ändring av det svenska så kallade opt-in-beslutet. Detta
beslut har gällt sedan starten av systemet för handel med
utsläppsrätter och innebär att många
förbränningsanläggningar med en total installerad kapacitet
understigande 20 MW ingår i systemet i Sverige idag. I
remissen föreslås nu en ändring som innebär att antalet
anläggningar som omfattas av opt-in reduceras kraftigt.
Vi vill påpeka att om föreslagna ändringar skulle
genomföras innan 30 maj så kan detta ha stor påverkan
på antalet anläggningar som behöver ansöka om
tilldelning av utsläppsrätter.
Remisstiden är 3 månader och frågor om remissen hänvisas
till regeringskansliet.

Nya hänvisningsvärden för blandat avfall
Naturvårdsverket har beslutat om nya hänvisningsvärden för
blandat avfall. Dessa ska användas vid rapportering av 2018
års utsläpp av de anläggningar som i enlighet med den
godkända övervakningsplanen tillämpar beräkningsbaserad
metod och nivå 2a för att bestämma utsläppet från
förbränning av blandat avfall.
De nya värdena hittas på Naturvårdsverkets webbplats.
För de anläggningar vars övervakningsplaner anger att de vid
varje tidpunkt gällande hänvisningsvärdena ska användas
krävs ingen uppdatering av övervakningsplanen till följd av
detta.

Lämna anmälan om minskad tilldelning senast
15 jan
Anmälningar om minskad tilldelning ska skickas till
Naturvårdsverket senast 15 januari, i enlighet med nedan.
Om så inte sker kommer en avgift om 50 000 kronor att tas
ut i enlighet 8 kap. 5 b § lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.
För delvis stängningar (ändrad aktivitet) ska anmälan skickas
in senast 15 januari året efter ändringen i aktivitet ägt rum.

Intyg om personuppgifter i unionsregistret
Enligt artikel 25.1 i registerförordningen ska alla
kontoinnehavare varje år bekräfta till sin nationella
administratör att alla uppgifter kopplade till konto(n)
fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och
sanningsenliga.
Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör
enligt registerförordningen begär att ni intygar era
registrerade kontouppgifters riktighet. Vänligen kontrollera
att alla de uppgifter ni har i registret enligt listan nedan
stämmer.
Om uppgifterna är korrekta så bekräftas det genom att du
som ombud inte behöver göra något mer, utan "den som tiger
samtycker". Skulle uppgifterna inte vara korrekta så ber vi er
att påbörja arbetet med att korrigera det som är fel, behöver
uppdateras eller saknas.

Ändringar måste vara genomförda senast 31 december
varje år.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats.
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