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Ny registerforordning – der er håb 
forude….gælder fra 2021
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1



Ny vejledning til regler om CO2-
kvoteregisteret

Erhvervsstyrelsen 2
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Ny registerforordning
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Forordningen er i EU-høring frem til 6. februar 2019
Den vil være gældende fra 1. januar 2021.
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Flere beslutninger bliver lagt ud til jer
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Sikkerhedsniveau i forhold til transaktioner
Set-up af registeret: Nye roller for kontorepræsentanter og nye transaktionsregler
EUA og AEUA sidestilles og kreditter forsvinder
Forenklede dokumentationskrav og nyt krav for koncerner

4



Kontohaver skal selv beslutte 
sikkerhedsniveauet
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Erhvervsstyrelsen 6

Kontohaver kan fravælge 4-øje princip for transaktioner til betroede konti. 

Kontohaver skal beslutte om der skal kunne overføres til ikke-betroede konti. Dette 
gælder kun for driftsledere og flyoperatører
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Ændringer i registerets funktioner
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Nye roller for kontorepræsentanter

Starte transaktioner

Godkende transaktioner

Starte eller godkende 
transaktioner
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Den nye rolle er en kontorepræsentant, som kun må starte transaktioner.
Det bliver lettere rent teknisk at skifte mellem rollerne
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Transaktioner
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X

Transaktioner til ikke-betroede konti fra alle kontotyper
Mærkning om transaktion er bilateral
Alle typer kvoter (EUA og AEUA) kan bruges til returnering
Kreditter kan ikke længere bruges til returnering
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Forsinkelser på transaktioner

Betroede konti
- Ingen forsinkelse mellem 10 og 16

Ikke-betroede konti
- kl. 12 dagen efter eller 2 dage efter

Tilføjelse til betroet liste
- 4 dage
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Dokumentation
Både lettelser og ekstra krav
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Nye dokumentationskrav
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Hjælp fra andre MS

Koncernoplysninger

Genbrug af dokumentation
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Hvad så nu?

Erhvervsstyrelsen 13
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6. februar 2019.

2020

1. Januar 2021
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I skal indtil videre ikke gøre noget

Høring til 6. februar 2019

Vi kontakter jer i løbet af 2020 med oplysning om, hvad I skal

Reglerne gælder fra 2021
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Spørgsmål?
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Susanne Petersen

CO2register@erst.dk
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