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Förord 

Registreringsplikt i CEREMP-registret 

Enligt artikel 9.1 REMIT krävs registrering av marknadsaktörer som utför 

transaktioner som skall rapporteras till Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (ACER) enligt artikel 8.1 REMIT. 

Det är de marknadsaktörer som ingår transaktioner som måste rapporteras till 

ACER enligt artikel 8.1 som ska registrera sig hos Energimarknadsinspektionen 

(Ei). Exempel på sådana transaktioner är handel med grossistenergiprodukter på 

en organiserad marknadsplats eller bilateralt. 

Vägledning avseende rapporteringspliktiga avtal, det vill säga vilka transaktioner 

ska rapporteras till ACER, finns i artikel 8 REMIT samt i artikel 3 och 4 

genomförandeförordningen. 

Det finns även undantag där transaktionerna inte är rapporteringspliktiga men där 

registreringsplikt i CEREMP ändå gäller.  

Registreringsplikt gäller även för 

• marknadsaktörer som endast handlar koncerninternt med 

grossistenergiprodukter, oavsett hur små kvantiteter som handlas. 

• marknadsaktörer som enbart handlar med finansiella grossistenergiprodukter 

som rapporteras enligt finansiell lagstiftning. 

• marknadsaktörer som enbart ingår avtal som rör balanstjänster för el eller 

naturgas 

Kom ihåg att det är marknadsaktörernas ansvar att registrera sig och även att hålla 

uppgifterna uppdaterade. 

• Länk till REMIT-förordningen 

• Länk till Genomförandeförordningen för REMIT 

Ver.nr Datum Ansvarig Ändring/Kommentar 

1.5 2023-01 Energimarknadsinspektionen Handboken är flyttad till ny mall och är 

tillgänglighetsanpassad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1227&from=EN
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FSV%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32014R1348%26from%3DEN&data=04%7C01%7C%7C061d6189d6b14d1d7bfd08d963bac3e0%7C834c9d4237e54955865e1e573f4735c8%7C0%7C0%7C637650476077522273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HWgKR9dALv4JnP9l30k%2Bdkksne0Zqk%2BkC2JR%2F4S7Yfg%3D&reserved=0
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1 Registrering av ny användare 

1 För att registrera en ny användare i CEREMP, var vänlig gå in på denna länk:  

Registrering användare CEREMP 

2 Klicka sedan på ”Registrera ny användare” 

3 Fyll i de uppgifter om användaren som begärs i CEREMP 

4 För att slutföra begäran om ny registrering av användare tryck på ”Skicka” 

längst ner till höger 

När Ei har godkänt användaren får du ett mejl som innehåller en säkerhetskod (6 

siffror) som också är ditt användarnamn. Mejlet innehåller länken för att aktivera 

ditt konto. När din användare är aktiverad kan du logga in i CEREMP. 

Användarkontot ger dig behörighet att registrera marknadsaktörer i CEREMP-

registret.  

Din användare är personlig. Om ytterligare en medarbetare behöver kunna 

administrera i CEREMP behöver denna ha en egen användare.  

En användare kan kopplas till en eller flera marknadsaktörer i CEREMP. 

https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=26&lang=sv_SE
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2 Registrering av marknadsaktör 

1 För att registrera en ny marknadsaktör i CEREMP, logga in i CEREMP med ditt 

användarnamn (6 siffror) 

2 Börja registreringen av marknadsaktören genom att klicka på ”Ny 

marknadsaktör” 

3 Fyll i företagsuppgifter 

Avsnitt 1: Basuppgifter om marknadsaktören. Var noga med att fylla i korrekta 

uppgifter såsom företagets fullständiga namn och momsregistreringsnummer. 

OBS. För att bli godkänd som marknadsaktör i CEREMP behöver du fylla i en 

godkänd ”Insider information platform” (IIP) i fältet "webbplats för 

insiderinformation”. De IIPs som är godkända finner du på https://www.acer-

remit.eu/portal/list-inside-platforms.  

Fyll i plattformens namn som det står i listan. Om en tredje part publicerar 

marknadsaktörens insiderinformation ska den plattform som används av den 

tredje parten anges. I undantagsfall kan små marknadsaktörer undantas från 

kravet på att använda en godkänd IIP, i sådana fall går det bra att skriva ”NA” i 

fältet och sedan inkomma med en motivering via mejl till remit@ei.se. Att uppge 

marknadsaktörens egen hemsida kommer inte att godkännas.  

Avsnitt 2: Kontaktpersoner med koppling till marknadsaktören 

Fyll i samtliga tre rader med kontaktuppgifter. Samma kontaktperson kan anges i 

flera roller. Ei använder i första hand ”Contact of communications” när vi behöver 

ta kontakt med marknadsaktören vid REMIT-frågor. 

Avsnitt 3: Slutlig ägare/förmånstagare 

https://www.acer-remit.eu/casmp/login?service=https%3A%2F%2Fwww.acer-remit.eu%2Fceremp%2Fj_spring_cas_security_check
https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms
https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms
mailto:remit@ei.se
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Avsnitt 4: Företagsstruktur 

Avsnitt 5: Information om ombud som rapporterar transaktionsdata för    

marknadsaktörens räkning (valfri) 

4 Kontrollera angivna uppgifter och tryck på ”skicka” längst ner till höger för att 

slutföra begäran om ny registrering av marknadsaktör. 

Om marknadsaktörens uppgifter behöver justeras skickar Ei en begäran om 

ändring via CEREMP-registret till användaren som registrerat marknadsaktören. 

När Ei har godkänt ansökan om registrering kommer användaren att få ett mejl 

med marknadsaktörens ACER-kod. 
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3 Uppdatering av uppgifter 

Det är aktören själv som är ansvarig att hålla uppgifterna i CEREMP-registret 

uppdaterade enligt artikel 9 i REMIT-förordningen. Användare kopplade till 

marknadsaktören ska ändra uppgifter vid behov. 

3.1 Marknadsaktörens uppgifter  

1 För att kontrollera och eventuellt ändra marknadsaktörens uppgifter i 

CEREMP, logga in i CEREMP med ditt användarnamn (6 siffror) 

2 Välj sedan den marknadsaktör du vill uppdatera/ändra för 

3 Välj sedan ”Marknadsaktör” – ”Registreringsform” och kontrollera uppgifterna 

4 Ändra eventuella uppgifter och spara sedan längst ner till höger. Ta gärna 

tillfället i akt och se över att all övrig information som är registrerad på 

marknadsaktören är uppdaterad 

3.2 Användarens uppgifter 

1 För att kontrollera och eventuellt ändra dina användaruppgifter i CEREMP, 

logga in i CEREMP med ditt användarnamn (6 siffror). 

2 Välj sedan ”Användarprofil” – ”Redigera konto” 

https://www.acer-remit.eu/casmp/login?service=https%3A%2F%2Fwww.acer-remit.eu%2Fceremp%2Fj_spring_cas_security_check
https://www.acer-remit.eu/casmp/login?service=https%3A%2F%2Fwww.acer-remit.eu%2Fceremp%2Fj_spring_cas_security_check
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3 Uppdatera och spara sedan längst ner till höger.  

Ta gärna tillfället i akt och se över att övrig information också är uppdaterad. 
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4 Koppla ihop användare med 

marknadsaktör 

1 För att koppla din användare till en befintlig marknadsaktör i CEREMP, logga 

in i CEREMP med ditt användarnamn (6 siffror) 

2 Välj sedan ”Användarkoppling” – ”Ny användarkoppling till marknadsaktör” 

3 Sök reda på marknadsaktören som du önskar koppla dig till 

4 För att slutföra begäran om användarkoppling till marknadsaktör tryck på 

”Skicka” längst ner till höger 

När Ei har godkänt användarkopplingen till marknadsaktören får du ett mejl om 

godkänd ny användarkoppling och har vid nästa inloggning i CEREMP tillgång till 

aktörens uppgifter. 

https://www.acer-remit.eu/casmp/login?service=https%3A%2F%2Fwww.acer-remit.eu%2Fceremp%2Fj_spring_cas_security_check
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5 Avregistrering 

1 För att avregistrera en marknadsaktör i CEREMP, logga in i CEREMP med ditt 

användarnamn (6 siffror) 

2 Välj sedan ”Marknadsaktör”– ”Ta bort marknadsaktör” 

3 Ange motivering för avslutande 

4 För att slutföra begäran om avregistrering av marknadsaktör tryck på ”Skicka 

begäran” längst ner till höger 

När Ei har godkänt avregistreringen kommer marknadsaktören att plockas bort 

från CEREMP-registret. 

https://www.acer-remit.eu/casmp/login?service=https%3A%2F%2Fwww.acer-remit.eu%2Fceremp%2Fj_spring_cas_security_check
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6 Övrigt 

6.1 Ta bort koppling till en marknadsaktör  

För att ta bort en användares koppling till en marknadsaktör behöver du mejla 

remit@ei.se från mejladressen som är kopplad till din användare i CEREMP. 

Uppge ditt namn och ACER-koden för marknadsaktören som du önskar kopplas 

bort från. Du kan även använda mejladressen om du vill ta bort en användare. 

6.2 Glömt användarnamn 

Mejla till remit@ei.se med ditt namn och vilken marknadsaktör det gäller så 

återkommer vi med ditt användarnamn. 

6.3 Glömt lösenord 

Använd ”Forgotten Password” som finns på inloggningssidan CEREMP.  

Om funktionen inte fungerar, testa igen efter en timme. 

Hoppas att du har hittat den information du behöver! 

Vid ytterligare frågor är du välkommen att mejla remit@ei.se. 

mailto:remit@ei.se
mailto:remit@ei.se
https://www.acer-remit.eu/casmp/login?service=https%3A%2F%2Fwww.acer-remit.eu%2Fceremp%2Fj_spring_cas_security_check
mailto:remit@ei.se
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