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Information till verksamhetsutövare inom systemet för handel med utsläppsrätter

Förkortningar
MRR = EU-förordning (2018/2066) om övervakning och rapportering av utsläpp
AVR = EU-förordning (2018/2067) om ackreditering och verifiering
1. Inbjudan till digital informationsdag den 1 december – nu med agenda
Den 1 december kl. 9.30-15.30 är det informationsdag för verksamhetsutövare vilken i
år genomförs helt digitalt. Ni behöver inte anmäla er till konferensen utan det räcker
att klicka på länken till sändningen.
Ni hittar sändningslänken samt agendan för dagen under Viktiga datum på
www.utslappshandel.se. Det kommer gå att titta på sändningen i efterhand.
Vi tar gärna emot frågor ni vill få besvarade i förväg till vår funktionsbrevlåda
EUETS@naturvardsverket.se. Skriv Fråga till infodag i ämnesraden. Det kommer även
gå att ställa frågor under dagen.
Ett antal webbinarier kommer hållas med start i december som komplement till
konferensen, företrädesvis för att gå igenom mallar och nya IT-stöd.
2. Snart ändras strukturen för Naturvårdsverkets webbsidor om EU ETS
Naturvårdsverkets webbsidor om EU ETS struktureras under v.49 delvis om, med mer
målgruppsanpassade sidor. Förhoppningen är att det därmed ska bli lättare att hitta
vår vägledning. Samtidigt läggs ny information och nya mallar ut.
Förändringarna berör våra vägledningssidor om EU ETS. Det kommer även fortsatt gå
att hitta all vår information om EU ETS via www.utslappshandel.se.
3. Mallar och IT-stöd för handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter
Ny mall och vägledning om verksamhetsnivårapportering
Mallen för årlig rapportering av verksamhetsnivåer kommer senast under v.49 att
publiceras på Naturvårdsverkets webbplats, tillsammans med en översatt version av
EU-kommissionens vägledning nr.7 som handlar om denna rapportering. Förutom
detta kommer vi vid ett senare tillfälle publicera en instruktionsfilm som visar hur
mallen ska fyllas i.
När publicering skett hittas materialet här. Vi påminner även om den information som
skickades ut tidigare under hösten i ett separat informationsbrev.
Naturvårdsverket anordnar ett webbinarium om tilldelning av utsläppsrätter den 16
december kl.9.30-11.30, med möjlighet att ställa frågor. Detta är ett komplement till
informationsdagen den 1 december då mer allmän information ges.
Länken till webbinariet kommer att publiceras på www.utslappshandel.se. Det
kommer gå att titta på sändningen i efterhand.
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Nya IT-stöd för inlämnande av handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter
Naturvårdsverket håller på att ta fram två nya e-tjänster för inlämnande av handlingar
som rör tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2030. E-tjänsterna kommer
använda bank-ID för inloggning och inskickande, vilket är en säkerhetsmässig
förbättring jämfört med ETS-portalen. Kommissionens Excel-mallar laddas i övrigt upp
och skickas in via e-tjänsterna på liknande sätt som i ETS-portalen.
E-tjänsterna kommer att lanseras våren 2021, i god tid innan att de första årliga
verksamhetsnivårapporterna ska lämnas in.
Eventuella kvarvarande ärenden som rör tilldelning för perioden 2013-2020 ska lämnas
in via ETS-portalen. De flesta verksamhetsutövare har redan lämnat de handlingar som
krävs för denna period.
4. Stegvis övergång till nytt IT-stöd för handlingar som rör tillstånd och utsläpp
EU ETS Reporting Tool införs i januari 2021 – för tillstånd och övervakningsplaner
EU-kommissionen håller på att ta fram ett IT-system för de handlingar som rör tillstånd
samt övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp som ingår i EU ETS. Systemet
kommer införas i Sverige från januari 2021 och ersätter då ETS-portalen gällande
inlämnande av tillståndsansökningar och övervakningsplaner för utsläpp. Det nya
systemet innehåller e-formulär istället för de Excel-formulär som hittills använts.
Det finns inget allmänt krav om att omedelbart lägga in en ny övervakningsplan i det
nya systemet i januari. Vi vill dock uppmärksamma att kraven i MRR och AVR håller på
att ändras vilket kan innebära att en anmälan om ändring krävs (se relaterad nyhet
nedan). Det finns därtill fördelar med att ha sin övervakningsplan i det nya systemet
och vi rekommenderar alla verksamhetsutövare att lägga in den där. När detta görs
kommer Naturvårdsverket granska och på nytt besluta om övervakningsplanen.
Få tillgång till EU ETS Reporting Tool
Verksamhetsutövare behöver skicka en ansökan om behörighet till Naturvårdsverket
för att få tillgång till EU ETS Reporting Tool. Information om hur detta ska gå till
kommer ges vid informationsdagen den 1 december samt publiceras på vår webbplats.
Befintliga IT-system vid rapportering av 2020 års utsläpp och vid relaterad
förbättringsrapportering
Den verifierade utsläppsrapporten för år 2020 ska lämnas in senast den 31 mars 2021
via vår e-tjänst E-CO2. Du hittar e-tjänsten samt manualer på denna sida.
De verksamhetsutövare som träffas av kravet i artikel 69 MRR om att lämna en
förbättringsrapport till Naturvårdsverket senast den 30 juni 2021 ska göra detta via
ETS-portalen. Du hittar portalen samt manualer på denna sida (uppdateras v.49).
Både E-CO2 och ETS-portalen kommer ersättas av EU ETS Reporting Tool från och med
rapportering av 2021 års utsläpp vilken ska ske våren 2022.
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5. Nya rutiner för hantering av fullmakter
I samband med införandet av de nya IT-stöden ändras rutinerna för hantering av
fullmakter gällande ärenden som rör EU ETS och som Naturvårdsverket hanterar.
Ändringarna består i att:
- Alla ombud som företräder en verksamhetsutövare ska inneha en giltig
ombudsfullmakt*
- Ombudsfullmakter ska dock inte skickas till Naturvårdsverket (såvida vi inte
begär detta i det enskilda fallet)
- Vid ansökan om behörighet till EU ETS Reporting Tool samt inlämnade av
handlingar i övriga IT-stöd behöver uppgiftslämnaren bekräfta att alla ombud
innehar giltig fullmakt
*Fullmakten ska omfatta hantering av de ärenden som gäller EU ETS som ombudet ska hantera och för
vilka Naturvårdsverket är ansvarig myndighet. Det är fullmaktsgivaren som avgör den exakta
omfattningen av fullmakten. Information om vad som minst behöver ingå kommer publiceras på vår
webbplats.

6. Möjlighet till virtuella platsbesök i samband med verifiering på grund av covid-19
Under rådande omständigheter med covid-19 finns möjlighet att få undantag från
kravet om att genomföra ett fysiskt platsbesök i samband med verifiering. Ett virtuellt
besök ska i så fall utföras istället. Det är den ackrediterade kontrollören som baserat
på sin riskbedömning ska göra en bedömning av om undantaget kan tillämpas.
Naturvårdsverket har informerat kontrollörerna samt publicerat en vägledning med
exempel på tänkbara aktiviteter och risker med distansverifiering, hämtade ur ett
utkast till ny vägledning från kommissionen. Du hittar informationen här.
7. Nya hänvisningsvärden för blandat avfall
Naturvårdsverket kommer inom kort att publicera nya hänvisningsvärden för blandat
avfall. Värdena läggs ut i samband med den omstrukturering som nämns ovan och ska
användas av de verksamhetsutövare som tillämpar nivå 2a för övervakningen.
8. Röstning om ändringar i EU-förordningarna MRR och AVR
EU-förordningarna om övervakning och rapportering (MRR) respektive ackreditering
och verifiering (AVR) kommer att förändras ytterligare inför den 4:e handelsperioden
(2021-2030). EU-kommissionen har lagt fram ett slutligt förslag som nu är under
omröstning av medlemsstaterna via så kallat skriftligt förfarande. Röstningen avslutas
den 25 november.
Du hittar mer information här.

