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Hva er klimakvoteregisteret?
 Union Registry er kvoteregisteret for alle land som deltar i EUs kvotehandelsystem
• EU-Kommisjonen eier og drifter systemet
• Hvert land har egen «inngang» til registeret som administreres nasjonalt
• I Norge administreres registeret av Miljødirektoratet
 I kvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige
virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for
kjøp/salg av kvoter skjer utenfor kvoteregisteret.

 Det finnes ulike typer klimakvoter:
• EU-kvoter:
• European Union Allowance (EUA)
• Aviation EUA (EUAA) - luftfartskvoter
• FN-godkjente kvoter (CER og ERU)
1 kvote = 1 tonn CO2

Kontotyper
 Driftskonto for kvotepliktige = Operator Holding Account (OHA) og Aircraft Operator Holding
Account (AOHA)

 Handelskonto = Trading Account (TA)
• Transaksjoner med kvoter uten forsinkelse
 Personkonto = Person Holding Account (PHA)
• For ikke-kvotepliktige

Tilgang til registeret
 Krav om minst 2 kontorepresentanter – Account Representative (AR)
• Kan også ha tilleggsrepresentanter – Additional Account Representative (AAR)

 En av kontorepresentantene (AR) må være norsk statsborger
 Dokumentasjonskrav
1. Fullmakt til kontorepresentanter fra signaturberettiget/prokurist eller daglig leder/adm.
dir.
2. For alle kontorepresentanter:
1. Kopi av pass (attestert av politi/tingrett)
2. Politiattest
3. Utfylt opplysningsskjema for virksomhet og kontorepresentanter

Valg av antall AR og AAR
 Vi anbefaler å kun bruke AR-rollen. Det må utnevnes minst 2 AR.

 Ved å utnevne en eller flere AAR (ikke obligatorisk) vil man i større grad låse
godkjenningsfunksjonen (se tabell på neste side).

 Ved å kun ha AR-er blir bruken mer fleksibel.
• Alle ARer kan initiere prosesser i registeret, og alle kan godkjenne.
• Det er alltid en annen person enn den som har initiert en prosess som godkjenner.

Godkjenningsmatrise ved valg av AR/AAR
Overføring fra

Kontorepresentanter

Overføring til
konto på Trusted
Account List

Overføring til konto
som ikke er på
Trusted Account
List

Innlevering til
oppgjør, veksling av
CER/ERU, sletting

Drifts- eller
personkonto
(holding account)

Konto har ikke AAR

Ingen godkjenning
nødvendig

Ikke mulig

AR må godkjenne

Konto har minst én
AAR

AAR må godkjenne

Ikke mulig

AAR må godkjenne

Konto har ikke AAR

Ingen godkjenning
nødvendig

Ikke mulig

AR må godkjenne

Konto har minst én
AAR

AAR må godkjenne

AAR må godkjenne

AAR må godkjenne

Handelskonto
(trading account)

Nyttige lenker


Kvoteregister.no = Miljødirektoratets informasjonsside
– Brukeravtalen: dokumentasjonskrav
– Opplysningsskjema: informasjon om virksomheten og representantene,
fullmaktsskjema og veiledning
– Informasjon om nedetid/problemer/meldinger om registeret
– Presentasjoner



EU Kommisjonens side om registeret:
– http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Kontaktinformasjon
E-post: kvoteregister@miljodir.no
Telefon: 952 04 667 mellom kl 9 og 15 på hverdager
www.kvoteregister.no

Oppdatert informasjon i registeret


Det er virksomhetens ansvar at vi har korrekt og oppdatert informasjon



Kontorepresentanter kan selv oppdatere informasjon i registeret
– AR kan foreslå endringer knyttet til kontoinnehaver, godkjennes av
registeradministrator (Miljødirektoratet)
– Både AR og AAR kan oppdatere sine personlige opplysninger



Viktig å varsle registeradministrator (Miljødirektoratet) ved endringer
– Representanter som skifter jobb (skal ikke ha tilgang!)
– Ny eier eller navnebytte



Årlig oppdatering av informasjon i registeret og større kontroll av dokumentasjon hvert 3.
år

www.miljødirektoratet.no

