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Kommande webbinarium om förbättringsrapportering den 20 maj
Nedan finns information om ett kommande webbinarium med fokus på
förbättringsrapportering.
1. Skyldighet att lämna förbättringsrapport
En förbättringsrapport ska lämnas senast den 30 juni 2021 av de
verksamhetsutövare som omfattas av rapporteringskraven i artikel 69
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 (MRR). Du kan läsa
om rapporteringskraven på Naturvårdsverkets webbplats.
Om en förbättringsrapport krävs så ska den lämnas in i Excel-format via ETSportalen. Nästkommande år kommer dessa rapporter istället lämnas in via EU
ETS Reporting Tool.
2. Kommande webbinarium den 20 maj kl.9.30
Naturvårdsverket kommer hålla ett webbinarium om förbättringsrapportering.
Syftet är att informera om de krav som gäller samt ge verksamhetsutövare
möjlighet att ställa frågor.
Datum:
Tid:
Plats:

20 maj
kl.9.30-11.30 (som senast)
Digitalt via Skype for business

Vid webbinariet kommer en presentation att hållas och därefter finns möjlighet
att ställa frågor. Observera att mötet kommer att avslutas när frågorna tar slut
så räkna inte med att det pågår till 11.30. Vi kommer att publicera en inspelning
en tid efter mötet, alternativt en instruktionsfilm med motsvarande innehåll.
Ni hittar länken till mötet på www.utslappshandel.se samt här nedan.
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3. Länk till frågestunden och teknisk information
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.
.........................................................................................................................................

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 Mentimeter, vilket är helt anonymt.

Med vänliga hälsningar
Naturvårdsverket

