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Nye funktioner i CO2-kvoteregisteret

Erhvervsstyrelsen 2

Fra 1. april vil der komme forskellige pop ups, når I går ind på en konto. Formålet med 
dem er at guide jer igennem compliance og de vil indeholde forskellige beskeder og 
funktioner, afhængigt af hvor I er henne i processen.
Der vises eksempler på to af disse pop ups i denne præsentation. For at se flere 
eksempler henviser vi til vores vejledning: Hjælp til compliance, som I finder på 
www.erst.dk
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Gammel proces
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Påmindelse om at igangsætte returnering
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Fra 1. april vil blandt andet, denne pop up komme frem, når I går ind på en konto.
Ved at klikke på ”Foreslå returnering” kommer I direkte ind på siden, hvor I kan 
igangsætte returneringen.
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Skip 1,2,3 step 
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Igangsat returnering skal godkendes
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Når returnering er igangsat for en konto, får I denne pop up, så snart I går ind på 
kontoen. Ved at klikke på ”Til opgavelisten” kommer I direkte der hen.
Hvis I selv har igangsat returneringen får I en anden pop up med samme besked, men 
hvor I bliver bedt om, at bede en anden kontorepræsentant om at godkende 
returneringen.

6



Er du i compliance?
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Fra 1. april 2019 bliver skriften på fanebladet ”Overholdelse” rød og det bliver den indtil 
kontoen er i Compliance, så skifter den til grøn.
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Frister i forbindelse med compliance 2019
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31. Marts 
Officiel frist for 
rapportering i EDO 

25. Marts 
Anbefalet frist for 
rapportering i EDO
For driftsledere og 
rapportering til 
luftfart@ens.dk
For luftfartøjsoperatører

23. April 
Anbefalet frist for 
returnering af kvoter i 
CO2-kvoteregisteret

30. April 
Officiel frist for 
returnering af kvoter 
i CO2-kvoteregisteret

4. April 
Frist for sælgere til 
at tilknytte købers 
konto til listen over 
betroet konti

16. April 
Frist for køb af kvoter 
eller kreditter til veksling 
fra Handelskonto eller 
anden konto, der har din 
konto på deres liste over 
betroet konti

17. April 
Frist for veksling af 
Kreditter til kvoter, til
brug for returnering

8



Find vejledning til compliance og tilmeld jer 
vore nyhedsbrev på:
https://erhvervsstyrelsen.dk/eus-co2-kvoteregister-og-
det-danske-kyoto-register

Og husk at påsken ligger 
midt i compliance
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Digitale processer
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Forventes lanceret i løbet af 2019.
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Nemt og sikkert
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Lettere at indberette

Sikkert at sende

Vi forventer at gå i luften med de digitale processer i løbet af 2019.
Når det sker får I:
Bedre vejledninger under udfyldelse af blanketterne.
Blanketter udfyldes og indsendes et sted.
Tegningsberettede og anmelder underskriver digitalt.
Sikkert at sende personfølsomme oplysninger.
Hurtigere sagsbehandling.
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Spar tid og vær sikker
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Genbrug pasverifikation

Vejledning i 
pasverificering

Husk altid at fratrådte kollegaer skal slettes i CO2-kvoteregisteret. De kan have adgang til 
kontoen indtil deres adgang er suspenderet.
Ikke spilde til på gamle links, som oftest er forældede.
Hvis I, i forvejen er registreret i CO2-kvoteregisteret, kan vi genbruge jeres 
pasverifikation. Også hvis I skal tilknyttes en ny kontohaver.
Husk at tage vores vejledning til pasverificering med til Borgerservice eller advokaten. 
Den finder I på www.virk.dk, ved at søge på: CO2-kvoteregisteret - Bekræft pas eller 
legitimationskort
Ring altid selv til os, ikke få en kollega til at ringe. 
Husk at din adgang er fortrolig og må under ingen omstændigheder videregives til andre.
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Eydis Ingimundardottir

CO2register@erst.dk
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