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Beretning nr. 9/2011 til Statsrevisorerne om administrationen af CO2-

kvoteregisteret 
 
Med brev af 22. marts 2012 har Statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 9/2011 
om administration af CO2-kvoteregisteret. Jeg vil nedenfor redegøre for de for-
anstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til, jf. § 18, stk. 
2, i lov om revision af statens regnskaber m.m. 
 
I bemærkningerne til beretningen kritiserer Statsrevisorerne administrationen af 
Kvoteregistret i Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i peri-
oden fra 2005 til december 2009. Jeg finder det selvfølgelig meget beklageligt, 
at administrationen har været utilfredsstillende. De administrative fejl er blevet 
beklaget flere gange af min forgænger over for Folketinget. Desuden er der lø-
bende taget skridt til at rette op på de administrative fejl. 
 
Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne ikke finder det tilfredsstillende, at kli-
ma- og energiministeren ikke i alle tilfælde har givet Folketinget dækkende og 
korrekte oplysninger. Jeg tager kritikken til efterretning. Samtidig vil jeg dog 
nævne, at orienteringerne til Folketinget blev givet på basis af de oplysninger, 
som man havde på det pågældende tidspunkt. Oplysningerne er efterfølgende 
blevet præciseret over for Folketinget, straks ministeriet blev opmærksom på, at 
de ikke var tilstrækkeligt præcise. 
 
Siden slutningen af 2009 har Energistyrelsen rettet op på de tidligere problemer 
med utilstrækkelig identitetsdokumentation for personkonti og i øvrigt haft 
skærpet fokus på administrationen af Kvoteregisteret. Jeg har med tilfredshed 
noteret mig, at Statsrevisorerne ikke kritiserer administrationen efter december 
2009. I dag har Kvoteregisteret nogle meget stramme dokumentationskrav, som 
er betydeligt skrappere end, hvad der følger af EU’s minimumskrav. Det viser, 
at man har taget sagen alvorligt og har rettet op på de tidligere problemer. Sam-
tidig har Energistyrelsen indgået samarbejdsaftaler med Statsadvokaten for 
Særlig Økonomisk Kriminalitet og SKAT Økokrim; ligesom styrelsen har deltaget 
aktivt i samarbejdet med Europa-Kommissionen og de andre medlemslande om 
at fastsætte bindende regler, som søger at komme de tidligere problemer til livs. 
 
Jeg kan oplyse, at regeringen har besluttet, at Kvoteregisteret i fremtiden skal 
administreres af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Er-
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hvervsstyrelsen har bred erfaring med drift af registre, indberetninger og kontrol 
af virksomhedsoplysninger og lignende. Jeg vil sørge for at informere erhvervs- 
og vækstministeren om beretningen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Lidegaard 


