Naturvårdsverkets informationsutskick om EU ETS den 16
september 2020
Den nya handelsperioden för EU ETS som inleds den 1 januari 2021 innebär flera
förändringar som ni som verksamhetsutövare och oberoende ackrediterade kontrollörer
behöver hålla er informerade om och förhålla er till. I detta utskick vill vi informera er om
följande:
-

Nya regler för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp från den 1 januari

-

Ny svensk lag, förordning och föreskrift från den 1 januari 2021

-

Uppdatering om tilldelningsprocessen

-

Rapportering och verifiering av verksamhetsnivåer senast 31 mars 2021

-

Nya IT-system som lanseras med start under hösten 2020

Naturvårdsverket vill också passa på att tacka alla er verksamhetsutövare som sökt gratis
tilldelning och som snabbt svarat på frågor och inkommit med kompletteringar, ibland med
kort varsel och i vissa fall under sommaren. Tack!

Informationsdag för verksamhetsutövare den 1 december och andra
informationsinsatser
Den 1 december är det informationsdag för verksamhetsutövare som i år genomförs helt
digitalt. Vi och Energimyndigheten återkommer om agenda, anmälningsinformation och
andra praktiska frågor.
Naturvårdsverket kommer vid flera olika tillfällen och i olika former under hösten att fördjupa
informationen i flera olika aktuella frågor. Uppdaterade hemsidor, fler informationsbrev,
informationsdagen för verksamhetsutövare, webbinarier och nya vägledningar är exempel på
sätten vi kommer att kommunicera med er.
Håll er uppdaterade på www.utslappshandel.se!

Nya regler för övervakning och rapportering av utsläpp från 1 januari 2021
Många verksamhetsutövare kommer behöva uppdatera sina övervakningsplaner på grund av
nya regler för övervakning och rapportering som träder i kraft den 1 januari 2021.
Från 1 januari 2021 kommer den nuvarande EU-förordningen om övervakning och
rapportering av utsläpp (MRR) med nr 601/2012 att ersättas med en omarbetad förordning
med nr 2018/2066. Majoriteten av förändringarna har redan beslutats och kommer börja
gälla från 1 januari 2021. EU-kommissionen planerar att besluta om ett antal ytterligare
förändringar, varav vissa enligt förslaget också kommer träda i kraft 1 januari 2021 men
andra först 2022.
När EU-kommissionen har beslutat om alla ändringar kommer Naturvårdsverket utförligare
redogöra för vad som ändrats och tydliggöra hur du som verksamhetsutövare kan avgöra om
du måste uppdatera övervakningsplanen.
Från och med den 1 januari 2021 ska ändringar i övervakningsplaner lämnas in till
Naturvårdsverket i ett nytt IT-system (se separat avsnitt nedan).

Nya regler för ackreditering och verifiering av utsläpp från 1 januari 2021
EU-förordningen om ackreditering och verifiering (AVR) med nr 600/2012 ersattes av en
omarbetad förordning med nr 2018/2067 den 1 januari 2019. EU-kommissionen planerar att
besluta om ett antal ytterligare förändringar som ska börja gälla den 1 januari 2021, vilka
framför allt relaterar till verifieringen av den årliga rapporteringen av verksamhetsnivåer.

Ny svensk lag, förordning och föreskrift från den 1 januari 2021
Planen är att en ny lag och förordning som ersätter nuvarande lag (2004:1199) respektive
förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter ska träda i kraft 1 januari 2021.
Regeringen lämnade nyligen en lagrådsremiss till Lagrådet. Regeringen planerar att
överlämna en proposition till riksdagen den 6 oktober vad gäller den nya lagen och besluta
om den nya förordningen senare under hösten. Naturvårdsverket planerar att besluta om nya
föreskrifter som också ska träda i kraft 1 januari 2021 och som kommer att remitteras senare
i höst.
Mer information kommer under hösten.

Uppdatering om tilldelningsprocessen
Informationen här nedan finner ni också på Naturvårdsverkets webbplats som nu
uppdaterats med vägledning och information om gratis tilldelning av utsläppsrätter för fas 4
(2021-2030):
 Om gratis tilldelning, fas 4 (2021-2030) på Naturvårdsverkets webbplats
Tilldelningsbesluten – hur går det och vad kvarstår?
Naturvårdsverket kan fatta beslut om den initiala tilldelningen för perioden 2021-2025 när
EU-kommissionen är färdig med hela processen, vilket de enligt nuvarande plan förväntas
vara i februari 2021. Vi vet ännu inte när utfärdandet av utsläppsrätterna därefter kan ske,
men vill påminna er om att dessa utsläppsrätter inte kan användas för överlämnandet
avseende 2020 års utsläpp, eftersom utsläppsrätter utfärdade under den fjärde
handelsperioden endast kommer vara giltiga för utsläpp från år 2021 och framåt.
Tills vidare pågår EU-kommissionens granskning och Naturvårdsverket kan fortsatt komma
att behöva ställa frågor till eller begära kompletteringar av verksamhetsutövare med kort
varsel.
De centrala hållpunkterna i EU-kommissionens plan är följande:
-

Kvartal 4 2020: Beslut om att anta en genomförandeförordning om uppdaterade
riktmärken.
Kvartal 1 2021: Kommissionsbeslut om den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn
(CSCF).
Kvartal 1 2021: Kommissionsbeslut om den initiala tilldelningen per anläggning, efter
att ovanstående är färdigt.

Övervakningsmetodplaner
Naturvårdsverket ska under 2020 godkänna de övervakningsmetodplaner som lämnats in
tillsammans med ansökan om tilldelning och som ska ligga till grund för den årliga
rapporteringen av verksamhetsnivåer. Vi är inne i slutskedet av granskningen och vi hoppas
kunna meddela beslut i en stor andel av ärendena i oktober.

 På Naturvårdsverkets webbplats finns uppdaterad vägledning om övervakning av
tilldelningsrelaterade uppgifter

Rapportering och verifiering av verksamhetsnivåer senast 31 mars 2021
Med start år 2021 ska verksamhetsutövare som ansökt om fri tilldelning för fas 4 senast den
31 mars årligen lämna en verksamhetsnivårapport för det föregående kalenderåret till
Naturvårdsverket. År 2021 ska rapporten innehålla uppgifter om både år 2019 och 2020.
Rapporten ska verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör.
Naturvårdsverket kommer publicera de Excel-mallar som ska användas; en mall för
rapporten om verksamhetsnivåer och en mall för verifieringsrapporten. Detta gör vi så snart
EU-kommissionen fastställt mallarna och vi hunnit gå igenom de svenska versionerna. I
samband med det kommer ytterligare vägledning. Som nämnts nedan kommer vi också
lansera ett IT-system för inlämnandet av rapporterna och återkommer med mer information
även om det.
 På Naturvårdsverkets webbplats finns uppdaterad vägledning om rapportering av
tilldelningsrelaterade uppgifter

Nya IT-system som lanseras med start under hösten 2020
I samband med starten av den nya handelsperioden kommer nya IT-system att lanseras för
de ärenden som ska lämnas in till Naturvårdsverket. Övergången kommer ske successivt
och handlingar som avser den tredje handelsperioden ska även fortsatt lämnas in i befintliga
system.
Följande IT-system kommer lanseras i närtid:
•

Oktober 2020: E-tjänst för inlämnande av fullmakt och ansökan om behörighet till de
nya IT-systemen – alla verksamhetsutövare kommer behöva förnyade fullmakter

•

Januari 2021: E-formulär för tillståndsansökningar och övervakningsplaner i EUkommissionens nya system (engelskt namn ”MRV Reporting Tool”) –
övervakningsplaner kan behöva uppdateras till följd av nya regler från 1 jan 2021 (se
separat avsnitt)

•

Januari 2021: E-tjänster för de inlämnande av Excel-formulär som rör tilldelning av
utsläppsrätter avseende nya handelsperioden – inklusive inlämnande av verifierade
verksamhetsnivårapporter som ska lämnas senast 31 mars 2021 (se separat avsnitt)

Vi återkommer med mer detaljerad information om övergången samt om framtagna
vägledningar och informationstillfällen inför varje lansering enligt ovan.
Inlämnande av utsläppsrapporter och förbättringsrapporter som rör år 2020
Observera att utsläppsrapporter och förbättringsrapporter avseende år 2020 ska lämnas in i
befintliga system (E-CO2 och ETS-portalen) enligt gängse rutiner.
Angående uppdateringar av övervakningsplaner inför lansering av MRV Reporting Tool
Som en del av er känner till så har Naturvårdsverkets ambition varit att ta det nya IT-stödet
avseende övervakningsplaner i drift under hösten 2020. Huvudsyftet med detta vore att
underlätta för de verksamhetsutövare som behöver uppdatera sina övervakningsplaner i
närtid (till följd av planerade ändringar eller de nya regelverken). Vi har tyvärr tvingats inse att
lansering inte kan ske tidigare än januari 2021 eftersom det nya svenska regelverket måste
komma på plats först.

Gällande planerade ändringar av övervakningsplaner som avses införas under hösten 2020
kvarstår er skyldighet att anmäla utan onödigt dröjsmål. Dessa ändringar behöver anmälas
enligt befintliga rutiner (befintligt Excel-formulär som lämnas in via ETS-portalen). Det finns
dock fördelar med att vänta med att anmäla ändringar till januari 2021 när ändringarna inte är
betydande, alternativt är möjliga att skjuta på framtiden (t.ex. om det gäller ett planerat byte
av bränsle). Gällande icke betydande ändringar kommer Naturvårdsverket inte att kräva att
dessa anmäls senast 31 december 2020 (såsom föreskrivs i artikel 15 MRR).

