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Abstract 

In Rio De Janeiro, 1992, was the first document signed that meant a responsibility for industrial 

countries to decrease their emissions, United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC). Thirteen years later was the first legal binding document signed, the Kyoto protocol, and 

for the first time industrial countries all over the world was bound to decrease their emissions on 

greenhouse gases. Within the framework of this commitment, three flexible mechanisms (Clean 

Development mechanism, Joint Implementation and Emission trading) were introduced with the 

function to reduce the economical costs of the commitment. The flexible mechanisms Emission 

Trading (ET) is what this report is about.  

 

The report starts with a description of carbon dioxide and it’s effect on the environment, 

thereafter comes a background review of the national agreements who lies as a ground to the 

implementation of emission trading as a management control measure in Sweden and the rest 

of the world. 

 

    

Keywords: United Framework Convention on Climate Change, Kyoto protocol, Flexible 

mechanisms, Emission trading, carbon dioxide 
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Sammanfattning 

Under de senaste hundra åren har medeltemperaturen på jorden ökat med ca 0,7 oC, eniga 

forskare anser att orsak till detta är de utsläpp av växthusgaser som sker runtom i världen 

dagligen. De ämnen som klassas som s.k. växthusgaser är koldioxid, metan, dikväveoxid, 

fluorkolväten, perfluorkolväten samt svavelhexafluorid. Koldioxiden är den av gaserna som 

anses ha störst miljöpåverkan.  Detta beror till stor del på att koldioxid till stor del är en 

oförstörbar gas som med största sannolikhet kommer cirkulera mellan havet och atmosfären 

under tusentals år.  

 

Diskussionerna angående koldioxidens effekt på klimatet startade redan under 1970-talet, 

sedan dröjde det till och med 1990-talet innan politikerna var redo att underteckna ett 

åtagande om utsläppsminskningar. 1992 i Rio de Janeiro undertecknades FN: s 

klimatkonvention, som innebar utsläppsminskningar för industriländerna runt om i världen. 

Tretton år senare, 2005, kom det första juridiskt bindande dokumentet att gälla för alla 

undertecknande länder, Kyotoprotokollet.  Protokollet innebar utsläppsminskningar av de sex 

växthusgaserna för alla berörda länder, s.k. Annex-1 länder. Protokollet fastställer även att alla 

växthusgaser ska omvandlas till koldioxidekvivalenter.  

Inom ramarna för protokollet infördes tre flexibla mekanismer (Clean Development 

Mechanism CDM, Joint Implementation JI och Emission Trading ET), med syftet att minska de 

ekonomiska kostnaderna för åtagandet.  

 

Handel med utsläppsrätter har som mål, att med hjälp av ekonomiska styrmedel, minska 

mängden växthusgaser som släpps ut till atmosfären. Främsta tillvägagångssättet för detta är 

att sätta upp ett tak där antalet växthusgaser begränsas. I Sverige är taket satt till 22,6 miljoner 

ton per år.  

Inom EU: s gränser har det s.k. handelsdirektivet upprättats, med syftet att fungera som grund 

för medlemsländernas implementering av handel med utsläppsrätter. Direktivet anger att 

tillhandahållandet av en utsläppsrätt ger verksamheten rätt att släppa ut ett ton koldioxid.  

I enlighet med direktivet har Sverige inrättat ett register där alla transaktioner av 

utsläppsrätter registreras, SUS, Svenskt utsläppsrättssystem.  

 

Då styrmedlet handel med utsläppsrätter fortfarande är under utveckling, har man valt att dela upp 

år i handelsperioden, där den första handelsperioden sträckte sig mellan år 2005-2007 och den andra 

perioden mellan 2008-2012. Under den första handelsperioden delades det ut utsläppsrätter värde 
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22,6 miljoner ton till ca 720 verksamheter.  Under den andra perioden var det ca 750 verksamheter 

som fick dela på 22,6 miljoner ton i utsläppsrätter.  

Tilldelning och fördelning av utsläppsrätter sker dels med hjälp av EU: s handelsdirektiv, dels av lagen 

om handel med utsläppsrätter, som är gällande svensk lagstiftning.  

 

2007 tog den första handelsperioden slut och siffror från denna visar på att utsläppen totalt 

sett har minskat. Utsläppen under år 2007 låg på 19,04 miljoner ton, det är en minskning med 

ca 870 000 ton jämfört med 2006. Totalt så visar siffrorna på att systemet fungerar. 
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Ordförklaringar 

Annex 1-länder – De länder som har godkänt Kyotoprotokollet och åtagit sig att minska sina utsläpp 

av växthusager. 

CDM - Clean Development Mechanism, mekanismen för ren utveckling. 

CER - Certified Emission Reductions, Utsläppsreduktioner. 

COP1 - Conferens of the parties, det första mötet efter undertecknandet av Kyotoprotokollet.  

ECCP - European Climate Change Programme, EU: s egna handlingsprogram för klimatförändringar. 

ERU – Emission Reduction Units, utsläppsreduktionsenheter.  

ET – Emission Trading, handel med utsläppsrätter. 

EU – Europeiska Unionen. 

EUA - European Union Allowance, utsläppsrätter.  

EU ETS – European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme, EU: s system för handel med 

utsläppsrätter. 

GWP- Global Warming Potential eller växthusgaspotential. 

Icke Annex 1-länder – De länder som har godkänt Kyotoprotokollet men inte gjort några åtaganden.  

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, FN: s vetenskapliga panel som har till uppgift att 

utvärdera all klimatrelaterad forskning runt om i världen.  

JI - Joint Implementation, gemensamt genomförande. 

NUTEK – verket för näringslivsutveckling, en statlig myndighet. 

OECD länder - Organisation for Economic Co-operation and Development, ett ekonomiskt samarbete 

länder emellan. 

ppm – parts per million, miljondelar. 

SWEDAC – en statlig myndighet som har både en myndighetsutövande roll och en rent 

uppdragsbaserad verksamhet. 

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change, FN: s klimatkonvention. 
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1. Inledning 

Miljöproblemen har på senare år fått en allt större roll i den internationella debatten. De utsläpp som 

sker av växthusgaser i dagens samhälle håller på att rubba jordens klimat. Detta härrör från 1800-

talet då industrialismen tog sin början. Då började människan använda sig av bl.a. fossila bränslen för 

uppvärmning. Sedan industrialismens början har medeltemperaturen på jorden ökat med 0,7 oC.  

Detta medför att isar smälter, världshaven höjs, ekosystem förstörs och djurarter dör ut. Ett av de 

största problemen anses dock vara de smältande isarna och de förhöjda världshaven. Det är något 

som hotar alla människors existens på planeten jorden. Allt antas beror på den förhöjda 

växthuseffekt som vi upplever just nu. Frågan är om det finns någon lösning på problemet? 

 

1.1. Problemformulering 

Handel med utsläppsrätter, en lösning på den globala uppvärmningen? 

 

1.2. Syfte 

Det svenska utsläppsrättssystemet är ett styrmedel som har som syfte att åstadkomma en minskning 

av koldioxidutsläpp. Syftet med arbetet är att identifiera de olika aspekterna som finns med handel 

med utsläppsrätter. Frågorna som ställs är: 

- Hur väl fungerar det som styrmedel? 

- Vilka begränsningar finns det med svenska utsläppsrättssystemet? 

- Hur fungerar handeln? 

- Vad är bakgrunden till lagstiftningen? 

 

1.3. Mål 

Målet med arbetet är att få en större inblick i det svenska utsläppsrättssystemet och därigenom 

erhålla en större förståelse för begreppet som styrmedel och dess effektivitet på den svenska 

marknaden.  

Målet har även varit att skaffa en större förståelse för meningen med Kyotoprotokollet och vad 

implementeringen av dokumentet har medfört. 

 

1.4. Avgränsning 

På grund av arbetets tidsramar har vissa större avgränsningar gjorts. De tre synvinklar som 

utsläppsrättssystemet involverar är ekonomiska, juridiska samt miljövetenskapliga.  
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Det här arbetet ska till största del behandla handel med utsläppsrätter ur en miljövetenskaplig 

synvinkel, men även behandla den miljörättsliga biten, till den grad att jag har utbildning.  

 

Arbetet kommer inte att behandla de ekonomiska synvinklar som ligger bakom införandet av 

systemet. För sammanhangets skull kommer det dock att finnas med vissa delar ekonomi. 

Inom EU planeras det att utvidga systemet för handel med utsläppsrätter till att även involvera 

transporter och fler växthusgaser. Detta är ingenting som kommer behandlas i denna rapport då inga 

beslut ännu har tagits angående detta.  

 

Inom EU: s ramar har handelsdirektivet uppkommit, det är under detta direktiv som handel med 

utsläppsrätter är reglerat för medlemsländerna i EU. Implementering av dessa till nationella lagar ser 

därmed ut på olika sätt. Avgränsning kommer därför även att ske gentemot Sverige och jag kommer 

därmed inte analysera andra länders behandling av utsläppsrätter.  

 

Kyotoprotokollet vill reglera utsläppen av sex olika växthusgaser. I det här arbetet kommer endast 

koldioxid behandlas, av den orsaken att det är den gas som släpps ut mest samt uppehåller sig längst 

tid i atmosfären.  

 

Arbetet ska i första hand handla om utsläppsrätter inom Sveriges gränser. Delen av uppsatsen som 

behandlar koldioxidutsläpp kommer däremot att handla om koldioxidens effekt globalt, eftersom det 

inte spelar någon roll vart i världen utsläppen sker, de påverkar hela planeten lika mycket ändå.  

 

1.5. Metod  

I arbetet har litteraturstudier och intervjuer använts för att på ett effektivt och rättvist sätt ta reda på 

hur handel med utsläppsrätter fungerar. Den högsta positionen i arbetet innehar Kyotoprotokollet, 

handelsdirektivet samt FN: s klimatkonvention, därmed kommer dessa granskas för underlag till 

arbetet.  

 

Olika organisationers hemsidor har fått stå till förfogande för insamling av sådan information som 

inte finns i tryckt form.  

 

Slutligen har även intervjuer använts, då examensarbetet inte har utförts på ett företag, men det 

ändå är relevant att ta reda på hur en stor organisation ställer sig till frågan. Intervjuerna har gjorts 

på Naturvårdsverket i Sverige.  
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2. Koldioxidens effekt på miljön 

Klimatet på vår jord blir allt varmare, detta beror med största sannolikhet på växthuseffekten. Det 

finns både naturlig och av människan påverkad växthuseffekt. Den naturliga växthuseffekten har 

alltid funnits på vår planet och beror på de gaser som finns i atmosfären, växthusgaserna, framförallt 

vattenånga och koldioxid. Det har även hänt att växthuseffekten har förändrats och blivit mer 

intensiv under en period, för att sedan stanna av igen.1  

Solen bidrar till allt liv på jorden, när strålarna tränger igenom atmosfären och reflekteras på jorden, 

på väg tillbaka ut i rymden hålls delar av strålningen kvar av växthusgaserna och dessa studsar 

återigen ner på jorden och håller därmed medeltemperaturen på en jämn nivå. Växthuseffekten 

medför att medeltemperaturen på jorden är 15 grader, utan den skulle medeltemperaturen vara 

ungefär -18 grader.2 Figur 2 och 3 beskriver de aktiviteter utförda av mänskligheten som ger upphov 

till koldioxidutsläpp.  

 

Figur 2. Koldioxidutsläpp från mänsklig verksamhet i hela världen.
3
 

                                                 
1
 Växthuseffekten, SMHI Meteorologi nr 119 s. 9  

2
 http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-

egentligen/plonearticle_image_popup?image_id=5d3c72046f4a248f0d66d961f9aee846 Hämtat 2009-03-18 
3
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/Publikationer/En-varmare-varld--OH-

material/Kallor-och-sankor-for-vaxthusgaser/ hämtat 2009-03-05 

http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen/plonearticle_image_popup?image_id=5d3c72046f4a248f0d66d961f9aee846
http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen/plonearticle_image_popup?image_id=5d3c72046f4a248f0d66d961f9aee846
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/Publikationer/En-varmare-varld--OH-material/Kallor-och-sankor-for-vaxthusgaser/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/Publikationer/En-varmare-varld--OH-material/Kallor-och-sankor-for-vaxthusgaser/
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Figur 3. Koldioxidutsläpp från mänsklig verksamhet i Sverige.
4 

 

På senare år har dock växthuseffekten förstärkts och i sin tur medfört att medeltemperaturen på 

jorden har ökat med ungefär 0,7 oC under en 100 års period.5 Detta beror på att halterna av 

växthusgaser har ökat i atmosfären.6 Främst handlar det om den mängd koldioxid som tillförs 

atmosfären varje dag. Under 1990-talet tillfördes stora mängder koldioxid till luften genom 

förbränning av fossila bränslen samt avskogning.7 Avskogningens bidrag till växthuseffekten handlar 

främst om att träd binder kol när de lever, när de sedan huggs ned släpps kolen ut som koldioxid till 

luften. De träd som huggs ned runt om i världen, framförallt i regnskogarna har bundit stora mängder 

kol, som vid avskogning släpps ut i stora mängder koldioxid.8 Halten koldioxid i atmosfären ligger idag 

på ca 380 ppm, under förindustriell tid var halten ungefär 280 ppm. Man räknar med att halten har 

ökat med ca 2 ppm per år.9  De resterande gaserna som tros ge upphov till förstärkt växthuseffekt är 

metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten samt svavelhexafluorid.10 Ungefär en fjärdedel 

av koldioxiden tas upp av havet, lika stora delar tas även upp av mark samt vegetation.11Det tar 

                                                 
4
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/Publikationer/En-varmare-varld--OH-

material/Kallor-och-sankor-for-vaxthusgaser/ hämtat 2009-03-05 
5
 State of the world 2009, the world watch institute, 2009, kapitel 2 

6
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/ 

hämtat 2009-03-02 
7
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-

varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/ hämtat 2009-03-12 
8
 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/vaxthuseffekten/de-stora-

klimatbovarna?mode=send hämtat 2009-07-20 
9
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utmaning-for-politiken/ hämtat 

2009-03-18 
10

 Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet, SOU 1999:111 s. 9 
11

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-
varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/ hämtat 2009-03-02 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/Publikationer/En-varmare-varld--OH-material/Kallor-och-sankor-for-vaxthusgaser/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/Publikationer/En-varmare-varld--OH-material/Kallor-och-sankor-for-vaxthusgaser/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/vaxthuseffekten/de-stora-klimatbovarna?mode=send
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/vaxthuseffekten/de-stora-klimatbovarna?mode=send
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utmaning-for-politiken/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
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ungefär 100 år för ett normalstort träd att växa upp till sin slutliga storlek. Sett ur det perspektivet 

kan man säga att det inte sker något nettotillskott av koldioxid till atmosfären under ett 

hundraårsperspektiv då ett träd förbränns, eftersom trädet vid sin fotosyntes tar upp lika mycket 

koldioxid som släpps ut då det förbränns.12 

Orsaken till problemet med förbränning av fossila bränslen ligger i att kol frigörs som har legat 

bundet i rester från djur och växter som levde för miljontals år sedan. På väldigt kort tid har vi 

hämtat upp och förbränt extrema mängder fossila bränslen som det har tagit många miljoner år för 

djur och växter att binda. De mängder som frigörs har de nu levande växterna ingen möjlighet att 

kunna binda, när de endast kan binda en liten procent av dagens utsläpp.13Om de fossila bränslena 

skulle förbrännas i samma takt som det tog för dem att återbildas, skulle det inte ske någon ökning 

av koldioxid i atmosfären, det är viktigt att komma ihåg vid diskussionen om fossila bränslen.14 

 

Trots alla konferenser och att medvetenheten kring vad förbränning av fossila bränslen och 

utsläppen av koldioxid medför, har mängden koldioxid i atmosfären ökat snabbare de senaste 10 

åren än det gjorde 1960, då mätningarna började.15 Det är I-länderna som står för de största 

utsläppen av koldioxid i världen. De länder som står under Kyotoprotokollets reduktioner (I-länder) 

beräknas öka sina utsläpp av koldioxid med ca 10 procent mellan åren 1990-2010. Men Sverige 

påvisar en omvänd trend, där man har lyckats minska sina utsläpp under de senaste åren. Problemen 

med utsläpp av koldioxid är alltså större än tidigare förutsett för de flesta länder. 16 Det har visat sig 

att koldioxid till största del är oförstörbart. Risken finns att den koldioxid som har släppts ut till luften 

kommer att cirkulera mellan atmosfären och havet i flera tusen år.  Växthuseffekten skulle med 

största sannolikhet fortgå även om utsläppen slutade tvärt.17 

 

När det kommer till klimatet spelar det ingen roll varifrån utsläpp av växthusgaser kommer, om 

utsläppen sker i Sverige eller Indien är irrelevant. Därmed skulle en minskning av växthusgaser ge 

effekt, oberoende av vart i världen det sker.18   

 

                                                 
12

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 148 
13

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-
varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/ hämtat 2009-03-02 
14

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s.148 
15

 State of the world 2009, The World watch institute, 2009, kapitel 2  
16

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utmaning-for-politiken/ hämtat 
2009-03-18 
17

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-
varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/ hämtat 2009-03-02 
18

 Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet, SOU 1999:111 s. 43 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utmaning-for-politiken/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/
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Olika växthusgaser har olika stor klimatpåverkan, det som är avgörande är gasens förmåga att 

absorbera värmestrålning, hur länge gasen uppehåller sig i atmosfären samt hur stora mängder gas 

som tillförs atmosfären.19Alla växthusgaser har olika s.k. GWP-värden (Global Warming Potential), på 

Naturvårdsverkets hemsida beskrivs GWP-värdet som följande:” GWP-faktorn anger hur mycket ett 

kilo av växthusgasen påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. På grund av att 

växthusgaserna har olika livslängd i atmosfären skiljer sig faktorn åt beroende på vilket tidsperspektiv 

man utgår ifrån. Vanligtvis används ett hundraårsperspektiv, GWP100.” För att kunna mäta effekten 

av olika växthusgaser med GWP-värde, används en gemensam enhet, koldioxidekvivalenter. Varje 

gas multipliceras med sitt GWP-värde och man får då fram hur stor klimatpåverkan gasen har jämfört 

med koldioxid, den erhållna enheten är koldioxidekvivalent.20 I Tabell 1 går det att se att ett ton 

koldioxid motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter, medan till exempel ett ton metan motsvarar 21 

ton koldioxidekvivalenter.21 

 

 

Gas GWP-Värde (100 år) 

Koldioxid, CO2 

Metan, CH4 

Dikväveoxid, N2O (lustgas) 

Ofullständigt halogenerande fluorkarboner 

(värdet gäller för HFC 134a) 

Fluorkarboner, (Värdet för CF4 gäller) 

Svavelhexafluorid, SF6 

1 

21 

310 

1300 

 

6500 

23900 

Tabell 1. GWP-värdet under en 100-års period för vissa växthusgaser.
22

 

 

I rapporten ”State of the world 2009”, som är skriven av “The world Watch institute” liknas planeten 

jorden vid ett flygplan: “The jet aircraft, provides a telling metaphor for what the world faces in terms 

of climate change. Jet aircraft burn prodigious quantities of fossil fuels in order to move passengers 

and freight across vast distances in relative safety and luxury. Yet like the climate system, the rules of 

operating these machines are not widely understood by anyone except the few people whose job it is 

to know about such things. The climate system is like a jet aircraft that has become airborne safely 

but is now facing grave difficulty and must land as a matter of urgency before disaster becomes 

                                                 
19

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 147 
20

 Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet, SOU 1999:111 s. 37 
21

 http://www.klimatkampen.se/fakta/koldioxidekvivalenterochgwp.4.360a0d56117c51a2d30800026715.html 
hämtat 2009-03-05 
22

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 148 

http://www.klimatkampen.se/fakta/koldioxidekvivalenterochgwp.4.360a0d56117c51a2d30800026715.html
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inevitable. If we do not reduce emissions fast enough and bring the warming of the climate system to 

a halt, we risk a major catastrophe.” Översatt innebär det kortfattat att mänskligheten måste sluta 

med utsläpp av växthusgaser, annars kommer det leda till en katastrof.23 

3. Historisk utveckling 

I detta avsnitt ges den historiska bakgrundsbeskrivningen till handel med utsläppsrätter, både 

internationellt och i Sverige. Vilka dokument som har haft en betydande roll i implementeringen 

samt vilka möten som har hållits i syftet att ta ett beslut.  

3.1. Internationellt  

År 1979 hölls den första världsklimatkonferensen med syftet att samla forskare för en diskussion om 

klimatförändringarna och hur dessa skulle kunna påverka mänskligheten. Under det kommande 

decenniet kom det att hållas ett antal internationella konferenser angående klimatförändringar. År 

1988 bildades IPCC (Intergovernmental Panel on Climat Change), den internationella klimatpanelen, 

och 1990 gavs den första klimatutvärderingsrapporten ut (First Assessment Report). I rapporten 

redovisades möjliga ekonomiska, sociala och miljömässiga följder av klimatförändringarna. Den 

redovisade även de vetenskapliga kunskaper som fanns samt möjliga åtgärdsstrategier.24 

 

År 1990 hölls den andra världsklimatkonferensen, under konferensen valde IPCC att utpeka 

klimatförändringarna som ett övergripande problem för mänskligheten. Vid världstoppmötet som 

hölls 1992 i Rio de Janeiro valde 154 stater att underteckna klimatkonventionen (UNFCCC) och 1994 

trädde konventionen i kraft.25 Energimyndigheten beskriver vad undertecknande av 

klimatkonventionen innebär: ”Konventionen innebär bland annat att alla industriländer ska vidta 

åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser samt öka upptagningen och lagringen av gaserna. 

Länderna ska även rapportera om utsläppens utveckling och de åtgärder som vidtagits till FN.” I och 

med ett undertecknande av konventionen åtar sig länderna att upprätta nationella strategier samt 

vidta åtgärder som medför en minskning av utsläpp av växthusgaser.26 

 

1995 hölls det första mötet (COP1 – Conferens of the parties) i Berlin, för staterna som undertecknat 

klimatkonventionen. Under mötet konstaterades det att ett juridiskt bindande dokument behövde 

upprättas för att få en bättre slagkraft, så började processen med att ta fram Kyotoprotokollet.27  

                                                 
23

 State of the World s. 14 
24

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s.150 
25

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s.150 
26

 Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet, SOU 1999:111 s. 17 
27

 http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-klimatsamarbete/ hämtat 20090226 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-klimatsamarbete/
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Vid klimatkonventionens tredje partsmöte 1997 i Kyoto i Japan undertecknades det så viktiga 

protokollet, Kyotoprotokollet. Vid mötet kunde parterna inte riktigt komma överens om 

protokollstexten och denna blev i flera fall därför inte helt komplett. År 1998 hölls därför det fjärde 

partsmötet i Buenos Aires. Där enades de olika sidorna om en handlingsplan (Buenos Aires Plan of 

Action). Handlingsplanen angav hur arbetet med protokollet skulle fortgå fram till det sjätte 

partsmötet som hölls i Haag år 2000 men som fick sluta i förtid och återupptas i Bonn år 2001. 

Orsaken till ett för tidigt slut på mötet var att förhandlingarna blev för hårda. Målet med mötena i 

Haag och Bonn var att klimatkonventionens parter skulle godkänna protokollet efter detta. Vid mötet 

i Bonn kunde en uppgörelse göras angående de större politiska frågorna från Buenos Aires Plan of 

Action.28  

År 2000 presenterades det Europeiska rådet det europeiska programmet för klimatförändringar 

(ECCP). Syftet med programmet är att urskilja de mest slagkraftiga samt kostnadseffektiva 

lösningarna ur miljösynpunkt, som gemensamt inom EU kan vidtas för att unionen ska kunna nå sitt 

åtagande enligt Kyotoprotokollet.29 Med avsikten att inleda en samrådsprocess inom EU angående 

handel med utsläppsrätter som en kostnadseffektiv lösning begränsa utsläppen av koldioxid, 

presenterade kommissionen år 2000 en grönbok. Med grönboken och diskussionerna som följde av 

denna, som underlag lade kommissionen fram ett förslag till direktiv för handel med utsläppsrätter 

för växthusgaser.30  

Med syftet att rätta sig efter åtagandena under Kyotoprotokollet antog Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd den 22 juli 2003 ett direktiv som fastslog ett system för handel med 

utsläppsrätter med växthusgaser 31inom EU samt en ändring av rådets handelsdirektiv32.33 

 

År 2001 valde USA: s president George W. Bush att deklarera att USA tog avstånd från 

Kyotoprotokollet, men att USA fortfarande kommer vara en del av FN: s klimatkonvention 

(UNFCCC).34   

 

I Marrakech hölls det sjunde partsmötet år 2001, detta ledde till den s.k. 

Marrakechöverenskommelsen. Överenskommelsen innebar att det gjordes en förklaring till det som 

bestämdes under mötet som hölls i Bonn. År 2003 hade så många länder godkänt protokollet att de 

                                                 
28

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 151-152 
29

 Handel med utsläppsrätter II, s. 25 
30

 Handel med utsläppsrätter II, s. 25-26 
31

 2003/87/EG, Handelsdirektivet 
32

 96/61/EG, Rådet direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
33

 Handel med utsläppsrätter II, s. 25-26 
34

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 152 
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tillsammans stod för 42,9 procent av Annex 1-ländernas utsläpp. I enlighet med protokollet börjar 

detta inte gälla förrän tillräckligt många Annex 1-länder har skrivit på så det uppgår i 55 procent av 

utsläppsnivån jämfört med år 1990.35 År 2004 blev allting verklighet, Ryssland valde att med 17,4 

procent av CO2-utsläppen år 1990, godkänna Kyotoprotokollet och den 16 februari 2005, trädde 

protokollet i kraft.36 

 

Det första partsmötet för Kyotoprotokollet hölls i slutet av 2005, där ett detaljerat regelverk antogs 

som preciserade hur genomförandet av protokollet skulle gå till. Det omfattar bland annat de flexibla 

mekanismerna, handel med utsläppsrätter samt vilka åtgärder som ska tas då länder underlåter sig 

att leva upp till sina åtaganden.37  

 

Den senaste utvecklingen har gått mot att EU har valt att anta målet att temperaturen i världen inte 

får öka, jämfört med förindustriell tid, med mer än 2 oC. För att ett sådant mål ska kunna uppfyllas 

krävs det att omfattande utsläppsminskningar görs under endast ett antal år. U-länderna måste 

snarast påbörja arbete med att minska sina utsläpp och I-länderna måste minska sina utsläpp med 

mer än 50 procent under en 50 års period. Ännu mer långsiktiga mål, är något som diskuteras av 

miljöministrarna inom EU. Där målet är att I-länderna ska minska sina utsläpp med 15-30 procent 

fram till år 2020 och med 60-80 procent fram till 2050.38  

3.2. Sverige 

Arbete med att minska utsläpp av växthusgaser har pågått sedan 1980-talet i Sverige. Redan 1987 

gavs utsläpp av koldioxid i samband med förbränning av fossila bränslen, en stor uppmärksamhet. 

1993 antogs ett betydande program där målet var att år 2000 skulle utsläppen av koldioxid från 

fossila källor, stabiliseras på den nivå det låg 1990. Därefter skulle utsläppen minska. 39I utredningen 

Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 anges vidare vad som angavs i programmet ”… att satsningar 

från svensk sida på att utveckla sänkor borde ses som en kompletterande åtgärd till huvudstrategin 

att minska utsläppen av koldioxid”.40En viktig del av utredningen var fastställandet av utformningen 

på klimatpolitiken. Där konstaterades att politiken borde ha en internationell inriktning samt att 

Sverige som enskilt land inte ska behöva få en större ekonomisk påfrestning i arbetet i jämförelse 

                                                 
35

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 152 
36

 http://www.regeringen.se/sb/d/2985/a/17641#17641 hämtat 2009-03-06 
37

 http://www.regeringen.se/sb/d/2985/a/17641#17641 hämtat 2009-03-06 
38

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utmaning-for-politiken/ hämtat 
2009-03-18 
39

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 169 
40

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 169 

http://www.regeringen.se/sb/d/2985/a/17641#17641
http://www.regeringen.se/sb/d/2985/a/17641#17641
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utmaning-for-politiken/
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med andra länder.  Ett internationellt instrument i detta arbete ansågs vara handel med 

utsläppsrätter och ett program för gemensamt genomförande för industriländerna infördes.41 

 

1998 fick miljödepartementet i uppgift av Regeringen att sammansätta en kommitté som hade till 

uppgift att ”… presentera förslag till en samlad svensk strategi och ett åtgärdsprogram på 

klimatområdet”. Två år senare, år 2000 hade en kommitté sammanställts, klimatkommittén, och ett 

strategi och åtgärdsprogram kallat: förslag till svensk klimatstrategi, hade lagts fram. I denna 

föreslogs att under perioden 2008-2012 skulle Sverige släppa ut 2 % mindre växthusgaser jämfört 

med de utsläpp som skedde under 1990.42 År 2001 kom den proposition som hade Förslag till svensk 

klimatstrategi som bakgrund, Sveriges klimatstrategi 43, denna godkändes av riksdagen år 2002. I 

utredningen handla för bättre klimat, SOU 2003:60 anges vad beslutet innebär ”Enligt 2002 års 

klimatpolitiska beslut skall som nationellt klimatmål gälla att de svenska utsläppen av växthusgaser 

skall som ett medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990”. 44 

 

Propositionen Nationell Klimatpolitik i global samverkan godkändes av riksdagen i juni 2006. I 

propositionen slår man fast det nationella klimatmålet, begränsad klimatpåverkan,45 som lades upp 

till förslag i Sveriges Klimatstrategi. Målet definieras som följande:  Halten av växthusgaser i 

atmosfären skall i enlighet med FN: s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå 

som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett 

sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 

länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”46 Regeringen anser i propositionen att 

Sverige bör kunna minska sina utsläpp med 25 procent jämfört med nivån år 1990. Vart femte år 

kontrolleras hur nära Sverige är att uppnå målet.47 

 

De utsläpp som sker idag kommer att fortsätta att påverka vår planet i mer än 100 år framåt i tiden. 

Det finns därför ingen möjlighet att ta reda på om miljökvalitetsmålet kommer att nås förrän om 50-

100 år.48  

                                                 
41

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s.169 
42

 Förslag till svensk klimatstrategi, SOU 2000:23 s. 362 
43

 Förslag till svensk klimatstrategi, SOU 2000:23 s. 362 
44

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 60 
45

 Prop. 2005/06:172 s. 30 
46

 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal1.php hämtat 2009-03-11 
47

 Prop. 2005/06:172 s. 1 
48

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Sveriges-
miljomal/Miljomalssystemet/De-nationella-miljokvalitetsmalen/Begransad-klimatpaverkan/ hämtat 2009-03-
11 
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I generationsperspektivet enligt prop. 2001/02:55 går det att läsa följande om miljökvalitetsmålet ” 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten, räknat som koldioxidekvivalenter 

av de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC: s definitioner tillsammans ska stabiliseras 

på en halt lägre än 550 ppm i atmosfären. Sverige ska internationellt verka för att det globala arbetet 

inriktas mot detta mål. År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton 

koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska ytterligare. Målets uppfyllande är 

till avgörande del beroende av internationellt samarbete och insatser i alla länder.”49 

 

4. Kyotoprotokollet 

I detta avsnitt beskrivs åtagandena som görs i och med undertecknandet av protokollet, vilka de tre 

flexibla mekanismerna är och vad de går ut på. 

4.1. Protokollet 

Kyotoprotokollet undertecknades den 11 december 1997 i staden Kyoto i Japan. De länder som 

undertecknade protokollet och åtog sig att göra utsläppsbegränsningar i enlighet med protokollet, 

kallas Annex 1-länder. Syftet med Kyotoprotokollet är att fungera som ett underdokument till FN: s 

klimatkonvention (UNFCCC). Protokollet börjar gälla 90 dagar efter det att minst 55 länder, vars 

utsläppsandel motsvarar minst 55 procent av Annex 1-ländernas utsläpp jämfört med år 1990, har 

godkänt protokollet i sina nationella parlament.50 EU valde att godkänna Kyotoprotokollet den 31 

maj 2002.51 För utvecklingsländer såsom Indien och Kina innebär inte undertecknandet av protokollet 

att de åtar sig att göra några begräsningar i sina utsläpp, så kallade Icke Annex 1-länder. USA och 

Australien är de två länder i världen som genererar mest växthusgaser till atmosfären, dessa har valt 

att inte godkänna protokollet och därmed har de inte åtagit sig att genomföra några åtgärder.52  

 

Annex 1-länderna har åtagit sig, att under perioden 2008-2012, minska utsläppen av de sex 

växthusgaserna (koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten samt 

svavelhexafluorid) med minst fem procent, jämfört med utsläppsnivån landet låg på 1990. En kvot 

sätts alltså för hur mycket koldioxid ett land får släppa ut under en viss tid. Detta visas tydligt i Figur 

1, där varje siffra representerar antalet procent varje land ska minska sina utsläpp med alternativt får 

öka sina utsläpp med.  

                                                 
49

 Prop. 2001/02:55 s. 1 
50

 Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet, SOU 1999:111 s. 10 
51

 http://europa.eu/scadplus/glossary/kyoto_protocol_sv.htm hämtat 2009-03-05 
52

 De projektbaserade mekanismerna ur ett kostandsperspektiv s. 8 
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Figur 1. Antalet procentenheter som länderna som godkänt Kyotoprotokollet har åtagit sig att minska utsläpp av 

växthusgaser med. 
53

 

 

I Kyotoprotokollets kapitel 3 regleras vilka växthusgaser som länderna ska minska sina utsläpp av 

samt hur dessa ska klassas med koldioxidekvivalenter. Vid det tredje partsmötet i Kyoto beslutades 

att alla länder ska använda sig av IPCC: s metodik (koldioxidekvivalenter samt GWP-värde) när 

rapportering om hur arbetet med minskning av utsläpp sker. I tredje kapitlet redovisas även att alla 

länder ska kunna visa att ”påvisbara framsteg” med arbetet för minskning av utsläpp av växthusgaser 

har skett, senast år 2005.54 
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De olika industriländerna förbinder sig med olika procentenheter som de ska minska utsläppen med. 

Länderna i EU förbinder sig t.ex. att minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent.  

Innanför EU: s gränser har de olika länderna fått förhandla sig fram till olika procentenheter.55 Som 

går att se i Figur 1 så får Sverige öka sina utsläpp med 4 procent, medan t.ex. Tyskland måste minska 

sina utsläpp med 21 procent.  

 

I mars 2007 höll Europeiska rådet ett möte där EU valde att deklarera att de ensidigt ska minska sina 

koldioxidutsläpp med 20 procent före år 2020. Vid mötet uppmanade EU även andra industriländer 

att ingå ett internationellt avtal för att minska de totala utsläppen i världen med 30 procent före 

2020.56 

4.2. Flexibla mekanismer 

För att underlätta åtagandet med Kyotoprotokollet har tre flexibla mekanismer införts. Dessa tre är 

CDM (Clean Development Mechanism) och JI (Joint Implementation) som är två projektbaserade 

mekanismer, samt ET (Emission trading).57 Det övervägande syftet med mekanismerna är att dessa 

ska leda till att kostnaderna, som annars skulle kunna bli stora för införandet av 

utsläppsbegränsningar, blir mindre.58De flexibla mekanismerna ska även fungera som komplement 

till minskning av utsläpp inom de egna gränserna. Dock får endast delar av åtagandet lösas genom 

flexibla mekanismer, den största delen ska fortfarande ske genom nationella åtgärder.59 

 

De två projektbaserade mekanismerna CDM och JI, innebär att en investering görs i projekt som har 

till uppgift att minska utsläpp av växthusgaser. Syftet är att det ska ske en tekniköverföring och 

därmed stödja mottagarlandet med modernisering och effektivisering av både industri och 

energiproduktion.60 JI (Joint Implementation) står för gemensamt genomförande och går ut på att ett 

land som har utsläppsåtaganden enligt Kyotoprotokollet kan investera i olika projekt i ett land som 

också har utsläppsåtaganden och därigenom få s.k. ERU.61  

CDM (Clean Development Mechanism) står för mekanismen för ren utveckling och påminner om JI-

projekt. Det handlar om att länder som har utsläppsåtaganden enligt Kyotoprotokollet kan investera i 

olika projekt i ett land som inte har några utsläppsåtaganden och därigenom få s.k. CER.  
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ERU och CER är s.k. utsläppsreduktioner som företag får tillgodoräkna sig när de investerar pengar i 

CDM- eller JI-projekt. CER står för certifierade utsläppsminskningar och syftar till att företag som 

investerar i CDM projekt får utsläppsrätter utfärdade mot verkliga utsläppsminskningar. ERUs har 

samma principer som CERs men istället är det länder som får dessa tilldelade sig.62 

 

Handel med utsläppsrätter kan endast bedrivas av länder som har gått med på utsläppsåtagande i 

Kyotoprotokollet. Utsläppsrätterna innefattas bland de fem procenten som är det totala 

utsläppstaket av de globala växthusgasutsläppen jämfört med år 1990.63 

5. Handel med utsläppsrätter 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av handel med utsläppsrätter göras, hur det fungerar, på vilket 

sätt en tilldelning går till, vilka begränsningar som finns med styrmedlet och vad som egentligen har 

hänt efter den första handelsperioden.  

5.1 Utsläppshandel 

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser är stort, så var fallet speciellt 

under industrialiseringen64. Handel med utsläppsrätter har som grundsten att sätta upp ett tak för 

dessa utsläpp.65 I Sverige ligger taket på 22,6 miljoner ton per år.66 Varje enskilt företag har däremot 

inte något tak för hur mycket de ska släppa ut.67 Det är upp till naturvårdsverket som fungerar som 

det organ där beslut tas om antalet utsläppsrätter till varje enskilt företag.68 De utsläpp en 

verksamhet genererar ska kompenseras med nödvändigt antal utsläppsrätter. Möjligheterna med 

handeln är att varje enskilt företag har valmöjligheten att antingen minska sina egna utsläpp eller 

betala för att något annat företag ska minska på sina utsläpp.69 

 

Vem som helst har rätt att köpa och sälja utsläppsrätter, både juridiska och fysiska personer, dock 

måste en anläggning ansöka om tillstånd att få släppa ut koldioxid. 70 

 

                                                 
62

 http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-klimatsamarbete/Projektbaserade-
mekanismer-CDM-och-JI-/ hämtat 2009-03-06 
63

 Handla för bättre klimat, SOU 2003:60 s. 154 
64

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Utslappsstatistik-och-klimatdata/Utslapp-av-
vaxthusgaser/ hämtat 2009-03-18 
65

 Handla för bättre klimat, SOU 2005:10 s.41 
66

 http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/Handel-med-
utslappsratter/Tilldelning-av-utslappsratter/Handelsperioden-20052007/ hämtat 2009-03-09 
67

 Handla för bättre klimat, SOU 2005:10 s. 41 
68

 http://www.utslappshandel.se/ hämtat 2009-03-10 
69

 Handla för bättre klimat, SOU 2005:10 s. 41 
70

 Handla för bättre klimat, SOU 2005:10 s. 41-42 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-klimatsamarbete/Projektbaserade-mekanismer-CDM-och-JI-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-klimatsamarbete/Projektbaserade-mekanismer-CDM-och-JI-/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Utslappsstatistik-och-klimatdata/Utslapp-av-vaxthusgaser/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Utslappsstatistik-och-klimatdata/Utslapp-av-vaxthusgaser/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/Handel-med-utslappsratter/Tilldelning-av-utslappsratter/Handelsperioden-20052007/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/Handel-med-utslappsratter/Tilldelning-av-utslappsratter/Handelsperioden-20052007/
http://www.utslappshandel.se/


 

 21 

Handelsdirektivet som ligger till grund för implementeringen av handel med utsläppsrätter i EU: s 

olika medlemsländer, anger vilka växthusgaser som systemet ska omfatta. Än så länge handlar det 

endast om koldioxid. En utsläppsrätt ger verksamheten rätt att släppa ut ett ton koldioxid i enlighet 

med 3 kap. 5 § lagen om handel med utsläppsrätter71. 

Regeringen och riksdagen har beslutat, i förenlighet med handelsdirektivet, att dela in utsläppen av 

koldioxid i två olika kategorier. Det är Råvarurelaterade utsläpp, som är utsläpp av koldioxid som 

bildas i en process då kol förädlas och där syftet med processen inte är att framställa kraft, värme 

eller transportenergi och där samtidigt råvaran inte heller är utbytbar till en rimlig kostnad på kort 

sikt. Den andra kategorin är Bränslerelaterade utsläpp, som handlar om koldioxidutsläpp som 

kommer från förbränning av fossila bränslen i syftet att producera kraft, värme eller 

transportenergi.72 

 

I handelsdirektivets artikel 19 beskrivs att varje medlemsland har en skyldighet att inrätta ett 

nationellt överskridande register med syfte att bokföra alla transaktioner av utsläppsrätter inom 

landet. 73 I Sverige har ett sådant register inrättats vid energimyndigheten: SUS, svenskt 

utsläppsrättssystem.74 I registret registreras antalet enheter (ton koldioxidekvivalenter) som ett land 

har använt. Detta kan sedan spåras och kontrolleras så att vid varje handelperiods slut kan en 

sammanlagd summa räknas ihop så att inte för stora mängder har släppts ut.75 

 

Olika organ i samhället har olika ansvar när det kommer till handel med utsläppsrätter. 

Miljödepartementet ansvarar för att lämna i den nationella fördelningsplanen till EU-kommissionen, 

att har en roll i omförhandlingar av direktivet samt ansvara för den nationella lagstiftningen.  

Energimyndigheten har ansvar för det nationellt överskridande register som handelsdirektivets 

artikel 19 kräver av varje medlemsstat. De arbetar även tillsammans med Naturvårdsverket och 

informerar om handelssystemet. Naturvårdsverket är det organ som fattar beslut om vilka 

anläggningar som ska tilldelas utsläppsrätter samt hur många. De är även tillsynsmyndighet vad 

gäller rapporterna från företagen angående deras faktiska utsläpp samt så har de vissa 

arbetsuppgifter som handlar om övervakning, kontroll och rapportering av utsläpp. Andra organ som 

även de har ansvar är NUTEK som tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket bildar 

ett råd som har till uppgift att förbereda företagens olika ansökningar angående tilldelning av 
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utsläppsrätter. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för beviljandet av koldioxidutsläpp. SWEDAC är 

ansvarig myndighet för ackreditering av kontrollörer.76  

 

Alla företag som har tillstånd att släppa ut koldioxid måste årligen rapportera sina utsläpp. Företaget 

har sedan till uppgift att lämna ifrån sig utsläppsrätter motsvarande årsutsläppet till SUS. Företagen 

kan även tillgodoräkna sig reduktionsenheter med hjälp av projekt baserade mekanismer (flexibla 

mekanismer).77 

5.2. Tilldelning och fördelning 

Enligt handelsdirektivet, artikel 11, ska: ”varje medlemsstat bestämma det sammanlagda antal 

utsläppsrätter som den kommer att fördela för perioden och fördelningen av utsläppsrätterna till 

verksamhetsutövare för varje anläggning”. Under handelsperiodens första del mellan år 2005-2007 

delades det ut utsläppsrätter som gav rätt till 22,6 miljoner ton utsläpp per år, till ca 720 

anläggningar runt om i Sverige, de flesta inom energi- och industriproduktion. 78 I den första 

handelsperioden använder sig Sverige av en nationell fördelningsplan, i enlighet med de krav som 

ställs för en sådan enligt handelsdirektivet, artikel 9, för att fastställa principerna för fördelningen. De 

specifika principerna anges i förordningen om handel med utsläppsrätter i 23-25 och 33 §.79 

 

Det är de historiska utsläppen som anläggningarna har gett upphov till mellan år 1998-2001 som 

ligger till grund för tilldelningen av utsläppsrätter80, enligt den s.k. ”Grandfathering”-principen.   

Principen används för beräkning av tilldelning av utsläppsrätter. Beräkningen baseras på de utsläpp 

aktören gjort under tidigare år. Antalet utsläppsrätter blir enligt denna princip samma andel som 

aktörens utsläpp vid det beräknade året.81 

Energisektorn har dock endast fått 80 procent av sitt historiska utsläpp tilldelat sig.82  

För de verksamheter som har etablerats efter år 2001 baseras utsläppsrätterna på historiska utsläpp 

från senare år.  Vid verksamheter där råvaran som används inte är utbytbar, t.ex. cementtillverkning 
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och stålproduktion av malm, baseras tilldelningen även på hur mycket verksamheten förväntas 

släppa ut mellan åren 2005-2007.83 

I figur 4 beskrivs hur många procentandelar av 22,6 miljoner ton utsläppsrätter de olika 

verksamheterna har fått sig tilldelat.  

 

Figur 4. Fördelning av utsläppsrätterna under första handelsperioden år 2005-2007
84

 

 

Det är endast ett fåtal anläggningar som står för stora tilldelningar av utsläppsrätter, de flesta 

anläggningarna får ett litet antal tilldelat sig. Figur 5 visar vilken tilldelning varje anläggning fick under 

år 2007. Grafen visar att den anläggning som fått störst tilldelning har förvärvat ungefär 4 miljoner 

EUA. Ungefär 100 av dessa anläggningar saknar helt utdelningar och har därmed inga utsläppsrätter 

att sälja, men ingår ändå i systemet. Den genomsnittliga anläggningen tilldelas ungefär 31 200 

EUA/år.85 
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Figur 5. Tilldelning av utsläppsrätter per anläggning (EUA/år).
86

 

 

EU: s handelsdirektiv reglerar att enskilda länder endast får auktionera ut eller sälja fem procent till 

andra anläggningar mellan åren 2005-2007.87 Sverige har valt att inte auktionera ut några 

utsläppsrätter mellan dessa år.88  

 

Under andra handelsperioden som ligger i perioden 2008-2012 delas utsläppsrätterna ut gratis89, i 

enlighet med handelsdirektivets artikel 10 som säger att minst 90 procent av utsläppsrätterna måste 

delas ut gratis, 90  detta lämnar en viss öppenhet för varje medlemsland att fördela som de behagar. 

Ca 750 anläggningar får ta del av utsläppsrätterna under denna femårsperiod.91 

EU-kommissionen valde att utvidga omfattningen på anläggningar som ska tilldelas utsläppsrätter 

under den andra handelsperioden, numera finns även förbränningsanläggningar med på listan.92I 2 

kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter anges vilka verksamheter som måste ansöka om 

tillstånd för utsläpp av koldioxid, dessa verksamheter är: 
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1. förbränningsanläggning, 

2. mineraloljeraffinaderi, 

3. koksverk, 

4. anläggning för produktion eller bearbetning av järnmetaller, 

5. anläggning för produktion av cementklinker eller kalk i roterugn eller andra typer av ugnar, 

produktion av glas samt tillverkning av keramiska produkter genom bränning, samt 

6. anläggning för tillverkning av papper, papp eller pappersmassa. 93 

 

I 3 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter anges att den som avser att bedriva en 

tillståndspliktig verksamhet i enlighet med 9 kap, miljöbalken, måste ansöka om tilldelning av 

utsläppsrätter. I 4 § lagen om handel med utsläppsrätter anges att de verksamheter som har fått 

tillstånd att släppa ut koldioxid enligt 2 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter, ska bli tilldelade 

utsläppsrätter för de anläggningar som tillståndet omfattar. 94 

 

Förordningen om handel med utsläppsrätter, reglerar principerna för hur en fördelning av 

utsläppsrätter ska gå till. 19,85 miljoner ton koldioxid av de drygt 22,6 som ska fördelas delas ut till 

redan befintliga anläggningar, 95 de resterande 2,62 miljoner ton koldioxid sparas i en reservpott till 

nystartade verksamheter. Naturvårdsverket anger följande principer för tilldelning av utsläppsrätter: 

 ”Ingen tilldelning till befintliga anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn.  

 För befintliga anläggningar inom industrin, utom malmbaserad stålproduktion, gäller samma 

fördelningsprinciper som för handelsperioden 2005–2007, det vill säga tilldelning baserad på 

genomsnittliga historiska utsläpp under 1998–2001. För anläggningar som tagits i drift år 

2001 eller senare gäller andra fördelningsgrundande år. För verksamheter där utsläppen 

kommer av icke-utbytbara råvaror grundas tilldelningen även på prognostiserad produktion 

för år 2008–2012.  

 Malmbaserad stålproduktion – tilldelning görs antingen enligt riktmärke eller på samma sätt 

som för övriga anläggningar. Vid val av metod väljs den metod som ger lägst tilldelning (se 

handelsförordningen 25a §).  
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 Om tilldelningen till befintliga anläggningar inom industrisektorn överstiger den godkända 

totala tilldelningen minskas tilldelningen för bränslerelaterade utsläpp proportionerligt.” 96 

5.3. Straff och sanktioner 

Handelsdirektivets artikel 16 reglerar de påföljder som medlemsländerna är skyldiga att införa då det 

sker överträdelser mot de bestämmelser som finns i lagbundet i direktivet. Staterna är även de 

skyldiga, i enlighet med direktivet, att vidta de åtgärder som de anser är nödvändiga för att reglerna 

ska tillämpas. Påföljderna ska enligt direktivet vara ”effektiva, proportionella och avskräckande.”97 

 

Som tidigare nämnts behövs ett speciellt tillstånd då utsläpp av CO2 ska ske från verksamhet. För att 

kunna få ett sådant tillstånd skall ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Den första förutsättningen 

är att det måste ske en rapportering varje år i enlighet med 5 kap 1 § lagen om handel med 

utsläppsrätter98, som kräver en årlig rapportering av koldioxidutsläpp till tillsynsmyndigheten. Den 

andra förutsättningen är att verksamhetsutövaren överlämnar utsläppsrätter motsvarande de totala 

utsläppen under det aktuella kalenderåret, detta ska ske senast 4 månader efter kalenderårets slut.99 

För att se till att reglerna efterföljs har ett särskilt påföljdssystem införts. All underlåtelse från företag 

av överlämning av utsläppsrätter enligt 6 kap 1 § lagen om handel med utsläppsrätter ska 

tillrättavisas i enlighet med 8 kap 6 § andra stycket, och ett bötesbelopp på 100 euro för varje ton 

koldioxid som underskottet uppgår till ska betalas. Kravet att överlämna underskottet av 

utsläppsrätterna kvarstår till följande år i enlighet med 8 kap 7 §.100 De verksamheter som döms 

skyldiga till detta ska offentliggöras av Naturvårdsverket101 som fungerar som tillsynsmyndighet 

enligt 8 kap 5 § lagen om handel med utsläppsrätter.102 

Att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter i den årliga rapporten om utsläpp av koldioxid eller 

bedriva verksamhet utan tillstånd om utsläpp av koldioxid kan ge fängelse i upp till ett år eller böter, 

detta regleras i 8 kap 1 § punkt 1 och 3. Orsaken till att man väljer att kriminalisera detta är pga. att 

regeringen inte vill att tilltron till handelssystemet inte ska rubbas.103 
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5.4. Begränsningar och möjligheter 

En begränsning som finns med det handelsrättsliga systemet är att det är ett stort antal 

lågemitterande anläggningar som omfattas, detta är något som har skapat diskussioner inom EU. 

Orsaken till detta är att kostnaderna för att systemet är stora, både på det administrativa och 

ekonomiska planet. Eftersom anläggningarna inte står för höga utsläpp eller potentiella 

utsläppsminskningar anses detta orimligt.104”En begränsning i systemet är att man borde ha satt ett 

lägre tak till att börja med om man ville se konkreta utsläppsminskande effekter från systemet från 

första stund. Hur och på vilken nivå utsläppstakets sätts för hela EU är dock helt och hållet en politisk 

fråga.” Inom EU vill man exkludera dessa företag från systemet för att underlätta för dem.105  

 

De osäkerheter som Naturvårdsverket rapporterar om med systemet för handel med utsläppsrätter 

är framförallt att aktörer och politiker har sett på systemet som en kortsiktig lösning, särskilt då EU 

fortfarande inte hade beslutat om programmet skulle fortsätta efter år 2012.  Naturvårdsverket 

redovisar de osäkerheter som finns med systemet för handel med utsläppsrätter: ” Det har tidigare 

varit ett problem att EU ETS har setts som kortsiktigt och osäkert system eftersom fortsättningen på 

ETS efter 2012 har varit oviss. Nu är dock det nya ETS-direktivet beslutat sedan i december 2008 och 

det kommer att bli en fortsättning på systemet fram till minst 2020, vilket ger en långsiktighet för de 

aktörer som medverkar.” 

 

Systemet för handel med utsläppsrätter är, som naturvårdsverket beskriver det ”… ett system med 

ett utsläppstak och en handlande marknad för hela EU”.  

Naturvårdsverket beskriver de fördelar som finns med systemet med utsläppsrätter. Den största 

fördelen anses vara att de enskilda anläggningarna inte har någon utsatt gräns för hur mycket de får 

släppa ut. Detta resulterar i att de anläggningar som enkelt kan göra utsläppsminskningar kommer 

att se till att genomföra de åtgärder som behövs, så att överblivna utsläppsrätter kan säljas på 

marknaden för detta. De anläggningar som behöver genomföra svåra processförändringar för att 

minska utsläppsrätter kan då istället köpa utsläppsrätter från andra anläggningar. Dessa samarbeten 

mellan anläggningar har som syfte att leda till utsläppsminskningar där det är som mest 

kostnadseffektivt.   

En annan positiv del med systemet för handel med utsläppsrätter beskriver Naturvårdsverket som 

det faktum att koldioxidutsläppen omvandlas till ekonomiska aspekter. De verksamhetsutövare som 
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har råd att förändra sina processer tjänar pengar på att sälja utsläppsrätter. De verksamhetsutövare 

som anser att processförändringarna blir alltför kostsamma för verksamheten kommer istället få 

lägga pengar på att köpa utsläppsrätter. I slutändan kan det visa sig att det är mer lönsamt att 

genomföra processförändringar än att tvingas köpa utsläppsrätter.   

Naturvårdsverket menar även att en fördel med systemet är att det verkar som styrmedel för att de 

verksamhetsutövare som får handla med utsläppsrätter och att detta leder till att företagen: ”… tar 

med detta pris i beräkningen när de planerar sin verksamhet, vilket såklart är viktigt för att uppnå 

minskade koldioxidutsläpp på sikt”. 

 

Sverige har visat som ett av få OECD-länder i världen att det går att minska sina utsläpp av 

växthusgaser och samtidigt göra en ekonomisk vinst i landet. Mellan åren 1999-2007 har de svenska 

utsläppen av växthusgaser varit ca 4,9 procent mindre än den nivå det låg på 1990. BNP ökade under 

samma period i genomsnitt med 3 procent. Huruvida detta beror på handel med utsläppsrätter eller 

andra styrmedel, får bli osagt. Det som kan konstateras är att minskningen av utsläppen och den 

ekonomiska tillväxten var under perioden då den första handelperioden infördes. 106 

5.5. Styrmedel   

Det finns ett antal möjliga styrmedel för att nå de fastställda miljömålen för koldioxidutsläpp. 

Administrativa styrmedel samt andra ekonomiska styrmedel kan lika väl användas i arbetet. Till andra 

ekonomiska styrmedel räknas t.ex. miljöavgifter.107 Fördelen med ekonomiska styrmedel är att de 

skapar ”morötter” till att reducera utsläpp, då de blir förenade med en kostnad när utsläpp sker av 

t.ex. växthusgaser.  För att handel med utsläppsrätter ska fungera bra som styrmedel måste ett antal 

begreppsmässiga och praktiska problem lösas. I utredningen handla för bättre klimat, delbetänkande 

av flexmex2 utredningen beskrivs vad som måste göras: ”för att handel med utsläppsrätter ska 

fungera måste utsläppsrätterna få karaktär av legalt bindande äganderätt och kunna förknippas med 

varaktighet. Därför måste utsläppsrätten vara väl definierad (varaktighet, giltighet) och det totala 

antalet utsläppsrätter måste vara känt”. 108 

 

Styrmedlet handel med utsläppsrätter syftar till att företag som har höga kostnader för att göra 

utsläppsminskningar (det kan vara t.ex. processförändringar m.m.) kommer att köpa utsläppsrätter 

från företag där ändringar för att minska sina utsläpp är billigt.109  
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Som styrmedel har handel med utsläppsrätter som funktion att skapa ett samspel mellan 

marknadskrafter och positiva miljöeffekter.110Det är ett viktigt verktyg i arbetet med att införa 

åtagandet om minskade utsläpp av växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet.111Det är 

framförallt ett ekonomsikt styrmedel som i jämförelse med andra ekonomiska styrmedel har en 

högre sannolikhet att med större säkerhet uppfylla det ange det förväntade miljömässiga målet.112 

 

I utredningen handla för bättre klimat, SOU 2003:60 radas ett antal punkter upp som utpekas som de 

grundläggande funktionerna som behövs för att handel med utsläppsrätter ska fungera till sin fulla 

potential till styrmedel. 

– ”Enheten som det ska handlas med skall vara väl definierad, t.ex. ton CO2-ekvivalenter. 

– Omfattningen av den aktuella marknaden ska vara väl definierad. 

– Taket skall anges och omfatta den totala tillåtna mängden utsläpp av växthusgaser som får släppas 

ut inom ett fastställt tidsintervall t.ex. ett år.  

– Utifrån omfattningen av handelssystemet (växthusgaser och utsläppskällor) skall lagstiftaren efter 

tillståndansökan utse adressater som skall omfattas av kvotplikt (ett företag måste inneha 

utsläppsrätter för att få släppa ut växthusgaser). Utsläppskällorna använder handelsvaror t.ex. kol 

och olja som vid förbränning ger upphov till utsläpp som påverkar klimatet. 

– Tilldelning skall anges. Det kan gälla fri tilldelning eller auktion i någon form.  

– Regler för att överföra utsläppsrätter från en tilldelningsperiod till en annan skall vara fastställda. 

– Ett kontroll och sanktionssystem måste fastställas som garanterar att det fastställda taket 

upprätthålls, dvs. att företagen fullföljer sina åtaganden. Ett rapportsystem skall upprättas och ett 

strikt sanktionssystem med avgifter måste införas.  

– Ett register måste iföras som tillhandahåller information om vem som innehar utsläppsrätter, antal 

utsläppsrätter per innehavare och utsläppsrättens giltighetstid. 

– Vissa organisatoriska funktioner måste etableras, t.ex. organisationer som administrerar 

tilldelningen av utsläppsrätter, som för register över aktörernas innehav av utsläppsrätter och av 

förändringar i detsamma, och som kontrollerar överensstämmelsen mellan aktörernas faktiska 

utsläpp och de antal utsläpp de redovisar.”113 
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De flesta av dessa punkter är redan uppnådda. Bland annat är ett register uppfört hos 

energimyndigheten, SUS, svenskt utsläppsrättssystem.114 Hur en tilldelning av utsläppsrätter ska gå 

till har även det reglerats, dessa delas ut gratis till berörda verksamheter.115 Flera punkter än dessa är 

uppnådda och går att läsa om i föregående text. 

5.6. Resultat efter första handelsperioden 

De resultat som kommit in från första handelsperioden visar på att utsläppen totalt sett har minskat 

under perioden 2005-2007.116Inom sektorn som omfattas av det handelsrättsliga systemet uppgick 

koldioxidutsläppen år 2007 till 19,04 miljoner ton. Jämfört med utsläppen år 2006 har dessa minskat 

med ca 870 000 ton och jämfört med år 2005 är minskningen 350 000 ton. Den största minskningen 

står el- och fjärrvärme branschen för samt massa- och pappersindustrin.117 I rapporten Svenska 

företags utsläpp inom handelssystemet 2007 samt första handelsperioden beskrivs orsakerna till 

detta som följande ”Minskningen av utsläppen över hela handelsperioden beror enligt denna och 

tidigare analyser som presenteras av Naturvårdsverket dels på varmt väder och 

produktionsförändringar, men också på att handelssystemets påverkar företagen att vidta åtgärder 

för att minska sina koldioxidutsläpp”. 118I figur 6 visar siffrorna antalet utsläppta ton koldioxid i 

jämförelse med antalet tilldelade under 2007.  
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Figur 6. Den totala mängd utsläpp som skett under år 2007 jämfört med antalet utsläppsrätter som branschen tilldelats. 
119
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6. Diskussion och slutsatser 

Klimatet på jorden blir allt varmare och äntligen efter många års ”gräva huvudet i sanden” börjar 

politikerna ta sitt ansvar. Arbetet behandlar handel med utsläppsrätter som styrmedel för att stoppa 

klimatförändringarna på jorden.  

 

Syftet med rapporten var främst att undersöka hur handeln med utsläppsrätter ser ut, men för att 

kunna göra detta på ett konstruktivt sätt behövdes även bakgrunden till lagstiftningen undersökas. 

En annan vinkel som var intressant att beskriva var hur väl systemet fungerar, alltså som styrmedel. 

Även begränsningar med systemet var tänkvärt att reflektera över.  

 

Bakgrunden till systemet med handel med utsläppsrätter, handelsdirektivet och lagen om handel 

med utsläppsrätter får sin början redan under 1970-talet, då diskussionerna inleddes angående 

problem med utsläpp av koldioxid, sen gick det några år och FN: s klimatkonvention uppstod. Sen 

gick det några år till och man insåg att ett juridiska bindande dokument behövdes och 

Kyotoprotokollet kom till stånd. 1997 undertecknades Kyotoprotokollet för första gången, sen var 

det upp till alla länder att godkänna det enskilt. Inte förrän år 2002 hade tillräckligt många länder 

skrivit på protokollet för att det skulle kunna börja gälla. Från 1979 till 2002 är det 23 år, det är en 

alldeles för lång utveckling för att det ska fungera. Saker och ting måste hända snabbare för att 

kunna stoppa det som sker just nu. Miljökvalitetsmålet ”begränsad klimatpåverkan”, beskriver att vi i 

Sverige ska minska våra utsläpp med 4 procent under perioden 2008-2012, jämfört med nivån år 

1990. I proposition 2001/02:55, Sveriges klimatstrategi, anges att ”… halten av koldioxid i atmosfären 

stabiliseras på en halt lägre än 550 ppm samt att halterna av övriga växthusgaser i atmosfären inte 

ökar”. Propositionen fortsätter med en beskrivning av målen: ”… år 2050 bör utsläppen för Sverige 

sammantaget vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska 

ytterligare”. På miljömålsportalen görs bedömningen att miljökvalitetsmålet är ”… mycket svårt eller 

inte möjligt att nå till år 2050”. Som orsak till detta anses vara att utsläppen av växthusgaser 

fortsätter att öka.  

Utsläppen ska alltså minska med något som kan anses vara en liten nivå, fokus borde inte ligga på hur 

vi ska arbeta för att minska utsläppen, fokus borde ligga på hur vi ska arbeta för att utsläppen ska 

sluta. Naturvårdsverket hävdar att effekterna av utsläppen kommer fortgå ca 100 år av de utsläpp 

som sker idag. I realiteten skulle den förhöjda växthuseffekten fortgå minst 100 år till om alla utsläpp 

slutade tvärt idag, skrämmande att veta.  
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Ett av målen med rapporten var att undersöka hur väl handel med utsläppsrätter fungerar som 

styrmedel. Det har inte gått att få fram några raka svar på hur uppfattningen ligger av handel med 

utsläppsrätter som styrmedel. Teorierna haglar om hur det handelsrättsliga systemet ska 

implementeras för att få en bra genomslagskraft som ekonomiskt styrmedel och på många sätt följer 

praktiken teorierna. Uppsatsen behandlar ett antal punkterna (sida 28) som tas upp i utredningen 

handla för bättre klimat, där det beskrivs att enheten som det ska handlas med måste vara 

definierad, utsläppstaket under ett år måste vara fastställt, hur en tilldelning ska fungera m.m. 

Många av dessa punkter som tas upp från utredningen är faktiskt uppfyllda i praktiken.  

 

Förståelsen finns där till att det är svårt att få verksamheter att göra utsläppsminskningar om det inte 

finns någonting att vinna rent ekonomiskt på det. Med den aspekten fungerar handel med 

utsläppsrätter på ett bra sätt, företag som lätt kan förändra processer för att minska sina utsläpp gör 

det och de företag där en sådan förändring innebär större kostnader väljer istället att köpa 

utsläppsrätter för en mindre summa pengar.  

 

De begränsningar med handelssystemet som naturvårdsverket beskriver är framförallt all formalia 

som krävs t.ex. att företag som är lågemitterade omfattas även de. Är det verkligen rättvist att 

företag som släpper ut extremt små mängder koldioxid i jämförelse med de stora företagen ska 

omfattas av systemet?. Detta är ännu ett bevis på att systemet inte är helt genomtänkt, hade det 

varit det så hade endast anläggningar som står för verkligt stora utsläpp och är de stora 

miljöbovarna, varit de som omfattats av systemet.   

 

Både mål och syfte anser jag ha fått ett bra svar på. Målet med uppsatsen var att få en större inblick i 

utsläppssystemet. Uppsatsen behandlar information om såväl vilka anläggningar som systemet 

inkluderar till hur stor en utsläppsrätt är. En del an handelssystemet behandlar hur utsläppsrätterna 

ska fördelas. Sverige hade som land i uppgift att förfoga över 22,6 miljoner ton koldioxid och fördela 

rätten till utsläpp av dessa mellan anläggningar. Skepsis uppstår då det genom information framgår 

att det samma mängd utsläppsrätter på 22,6 miljoner ton delades ut under första handelsperioden 

som under den andra handelsperioden. Borde det inte vara så att den första handelsperioden 

fungerar som mall för hur den andra handelsperioden ska fungera? Siffrorna från 2007 som är för 

första handelsperioden visar att verksamheternas övergripande utsläpp var mindre till antal än de 

hade fått tilldelat sig. Mängden de släppte ut var ungefär 19,04 miljoner ton och de hade 22,6 att 

tillgodose sig med. Borde det inte vara så då att nästa handelsperiod har de endast dessa 19,04 som 

de får tilldelade sig, så att det hela tiden blir nya ”morötter” att rätta sig efter. Tekniken utvecklas ju 

hela tiden, alltså finns möjligheterna där att få renare processer, möjligheterna finns även för 
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verksamheterna att bli ännu renare och minska sina utsläpp ännu mer så de kan sälja vidare sina 

utsläppsrätter. Ett erkännande kan ges till systemet då energisektorn endast fick 80 procent av sina 

historiska utsläpp tilldelade sig, det gör ju att de blir tvingade till att rena sina processer. 

Handel med utsläppsrätter är någonting som fungerar i teorin, men i praktiken har det inte samma 

genomslagskraft. Tilltron till handel med utsläppsrätter är alldeles för stor, det finns ingen möglighet 

att det skulle vara den enda lösningen på problemen. Fler styrmedel behövs för att det ska få en bra 

genomslagskraft. Potentialen till att fungera finns där, men först och främst måste komma till stånd 

en mer utvecklad lagstiftning som kräver mer av anläggningarna.  

 

En annan del av målet med uppsatsen var att skaffa en större förståelse för meningen med 

Kyotoprotokollet och vad implementeringen av dokumentet har medfört. Även detta har besvarats i 

uppsatsen, bland annat beskrivs vad ett åtagande enligt protokollet innebär samt vilka de flexibla 

mekanismerna är. Implementeringen av Kyotoprotokollet har medfört att flera av de länder som 

agerar som miljöbovar, har skrivit under dokumentet och medgivit att de ska minska sina utsläpp av 

växthusgaser. Detta kan ses som ett framsteg.  Däremot uppstod en tanke angående 

Kyotoprotokollet och undertecknandet av denna. Det faktum att USA och Australien, som är de två 

länder i världen som står för mest utsläpp av växthusgaser, kommer undan med att inte underteckna 

Kyotoprotokollet. De ekonomiska intressena i dessa länder är väldigt stora och spelar en betydande 

roll för ländernas infrastruktur, men vad spelar pengar för roll på en planet som inte längre existerar? 

Det finns en sak som alla människor som går på den här planeten borde fokusera på och det är 

klimathotet. I slutändan har det ingen betydelse hur många miljoner man har på sitt sparkonto, hur 

fina bilar som står i ens garage eller vilka fina kläder som sitter på ens kropp. Det enda det handlar 

om i slutänden är om vi har en planet att leva på överhuvudtaget. Det är ignorant att se klimathotet 

som ”något som vi tar hand om sen”, för det blir inget ”sen” det är ett ”nu” och om ingen gör 

någonting nu så vill nog ingen veta vad som kommer hända. 

 

Resultatet av rapporten visar att Sverige är det land som har kommit längst med sitt arbete med 

miljöfrågorna. Medan resterande OECD-länder i världen fortsätter att släppa ut växthusgaser och 

naturvårdsverket endast ser en förhöjning med ca 10 procent de kommande åren, så har Sverige 

minskat sina utsläpp med ca 4,9 procent. Det visar hur långt vi har kommit i jämförelse, men 

fortfarande är vägen lång att gå, inte bara för resten av världens länder, utan även för Sverige. 

 

En fundering som kom upp under arbetet var hur stor tillförlitligheten på källorna som används i 

rapporten var. Det material som har använts är framförallt böcker och då SOU-utredningar som 

gjorts på uppdrag från regeringen. Kunskapen om hur dessa utredningar går till är bristfällig från mitt 
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håll, men antagligen borde det vara så att det är experter inom olika områden som utför dessa. Som 

alltid när det handlar om klimatfrågor är det ingen som riktigt vet vad som kommer hända och när 

det kommer hända, därför kan information om detta vara bristfällig. Men antagligen stämmer det 

som dessa SOU-utredningar kommer fram till, till stor del.  

Andra källor som har använts är naturvårdsverket och energimyndigheten, båda statliga verk som 

antagligen besitter dessa experter som SOU-utredningarna har använt sig av.  

De siffror och den information som jag har tagit del av har jag försökt att få verifierad på andra 

ställen, allt för att försöka få så exakt fakta som möjligt. Som med all annan statistik och information 

kan det smyga in felkällor på lite olika ställen och jag kan inte garantera att allting stämmer helt till 

hundra procent, men den är så exakt som man kan få det.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervju 

Naturvårdsverket 2009-03-09 

 

– Vilka är fördelarna med det svenska utsläppsrättssystemet? 

 

EU:s system för handel med utsläppsrätter, hädanefter förkortat EU ETS, är ett system med ett 

utsläppstak och en handlande marknad för hela EU. Det som sätter begränsningarna för utsläppen 

inom systemet är var det gemensamma taket på utsläppen sätts, det vill säga hur mycket koldioxid 

som totalt får släppas ut för de berörda anläggningarna.  Fördelarna med detta är att det inte finns 

någon gräns för hur mycket de enskilda anläggningarna får släppa ut. De som kan göra 

utsläppsminskningar fördelaktigt gör detta och säljer eventuellt överblivna utsläppsrätter på 

marknaden. De som då inte kan minska sina utsläpp förutom till ett högt pris har då istället möjlighet 

att köpa utsläppsrätter på marknaden och redovisa dessa för sina utsläpp. På det sättet räknar man 

med att utsläppsminskningsåtgärderna sker där det är mest kostnadseffektivt. 

 

EU ETS innebär att det finns ett pris på koldioxidutsläpp och att verksamhetsutövarna kommer att få 

anpassa sin verksamhet därefter. När vi talar med verksamhetsutövarna (de företag som ingår i 

handelssystemet) i Sverige får vi uppfattningen att EU ETS fungerar som ett styrmedel i den mån att 

företagen tar med detta pris i beräkningen när de planerar sin verksamhet, vilket såklart är viktigt för 

att uppnå minskade koldioxidutsläpp på sikt. 

 

– Vilka begränsningar anser ni på Naturvårdsverket att det handelsrättsliga systemet har? 

 

Idag är det många mindre anläggningar som omfattas av systemet och som släpper ut lite eller ingen 

fossil koldioxid alls. För dessa anläggningar innebär systemet en administrativ börda som blir stor i 

förhållande till den utsläppsminskande effekt det har för dessa att vara med i systemet. En 
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begränsning i systemet är att man borde ha satt ett lägre tak till att börja med om man ville se 

konkreta utsläppsminskande effekter från systemet från första stund. Hur och på vilken nivå 

utsläppstakets sätts för hela EU är dock helt och hållet en politisk fråga.  

 

Det har tidigare varit ett problem att EU ETS har setts som kortsiktigt och osäkert system eftersom 

fortsättningen på ETS efter 2012 har varit oviss. Nu är dock det nya ETS-direktivet beslutat sedan i 

december 2008 och det kommer att bli en fortsättning på systemet fram till minst 2020, vilket ger en 

långsiktighet för de aktörer som medverkar.  

 

– Anser ni på Naturvårdsverket att det har skett någon förändring i koldioxidutsläpp till 

atmosfären sedan införandet? 

 

Vi på Naturvårdsverket kan inte redovisa vilken förändring som har skett i hela atmosfären, i det 

fallet får man vända sig till eventuella studier som behandlar detta. Det vi kan se är hur utsläppen 

inom den handlande sektorn i Sverige och EU utvecklats sedan ETS infördes 2005. Det finns statistik 

för alla anläggningar inom handelssystemet att tillgå via www.utslappshandel.se 

<http://www.utslappshandel.se/> samt på Naturvårdsverkets hemsida under Handel med 

utsläppsrätter < Resultat och uppföljning. Där finns också ett PM med analys av svenska företags 

utsläpp under hela den första handelsperioden 2005-2007.  

 

Bilaga 2: Handeldirektivet 

Artikel 9 

Nationell fördelningsplan 

1. Varje medlemsstat skall för var och en av de perioder som avses i artikel 11.1 och 11.2 upprätta en 

nationell plan över det sammanlagda antal utsläppsrätter som medlemsstaten avser att fördela för 

den perioden och hur den föreslår att fördela dem. Planen skall utgå från objektiva och öppna 

kriterier, däribland dem som anges i bilaga III, med vederbörlig hänsyn till allmänhetens synpunkter. 

Kommissionen skall senast den 31 december 2003, utan att det påverkar tillämpningen av fördraget, 

utveckla riktlinjer för genomförandet av de kriterier som anges i bilaga III. För den period som avses i 

artikel 11.1 skall planen offentliggöras och anmälas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna 

senast den 31 mars 2004. För de följande perioderna skall planen offentliggöras och anmälas till 

kommissionen och de övriga medlemsstaterna senast arton månader före den berörda periodens 

början. 

 

http://www.utslappshandel.se/
http://www.utslappshandel.se/
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2. De nationella fördelningsplanerna skall granskas av den kommitté som avses i artikel 23.1. 

 

3. Inom tre månader efter det att en nationell fördelningsplan anmälts av en medlemsstat i enlighet 

med punkt 1 får kommissionen avslå planen eller någon del av denna, på grundval av att den är 

oförenlig med de kriterier som anges i bilaga III eller med artikel 10. Medlemsstaten skall fatta beslut 

i enlighet med artikel 11.1 eller 11.2 endast om kommissionen godtagit de föreslagna ändringarna. 

Varje beslut om avslag från kommissionens sida skall åtföljas av en motivering. 

 

Artikel 10 

Fördelningsmetod 

För den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall medlemsstaterna fördela minst 95 % av 

utsläppsrätterna gratis. För den femårsperiod som börjar den 1 januari 2008 skall medlemsstaterna 

fördela minst 90 % av utsläppsrätterna gratis. 

 

Artikel 11 

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter 

1. För den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall varje medlemsstat bestämma det 

sammanlagda antal utsläppsrätter som den kommer att fördela för perioden och fördelningen av 

utsläppsrätterna till verksamhetsutövare för varje anläggning. Detta beslut skall fattas minst tre 

månader innan den aktuella perioden börjar och grundas på den nationella fördelningsplan som 

utarbetats i enlighet med artikel 9 och i överensstämmelse med artikel 10, med vederbörlig hänsyn 

till allmänhetens synpunkter. 

 

2. För den femårsperiod som börjar den 1 januari 2008 och för varje påföljande femårsperiod, skall 

varje medlemsstat besluta om det sammanlagda antal utsläppsrätter som medlemsstaten kommer 

att fördela för perioden och inleda processen för fördelningen av utsläppsrätterna till 

verksamhetsutövare för varje anläggning. Detta beslut skall fattas minst tolv månader innan den 

aktuella perioden börjar och grundas på den medlemsstatens nationella fördelningsplan som 

utarbetats i enlighet med artikel 9 och i överensstämmelse med artikel 10, med vederbörlig hänsyn 

till allmänhetens synpunkter. 

 

3. Beslut som fattas i enlighet med punkt 1 eller 2 skall vara förenliga med kraven i fördraget, särskilt 

artiklarna 87 och 88 i detta. När medlemsstaterna beslutar om fördelning av utsläppsrätter, skall de 

beakta behovet av att nya deltagare får tillgång till utsläppsrätter. 
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4. Den behöriga myndigheten skall senast den 28 februari varje år under den period som avses i 

punkterna 1 och 2 utfärda ett proportionellt antal av det sammanlagda antalet utsläppsrätter. 

 

Artikel 16 

Påföljder 

1. Medlemsstaterna skall fastställa regler om påföljder för överträdelser av de nationella 

bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som krävs för att se 

till att dessa regler tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 31 december 2003 

och alla senare ändringar av dem så snart som möjligt. 

 

2. Medlemsstaterna skall se till att namnen offentliggörs på de verksamhetsutövare som bryter mot 

kraven på överlämnande av tillräckligt många utsläppsrätter enligt artikel 12.3. 

 

3. Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövare som inte senast den 30 april varje år 

överlämnar tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka utsläppen under det föregående året åläggs 

att betala en avgift för de överskridande utsläppen. Avgiften skall vara 100 euro för varje ton 

koldioxidekvivalenter som släpps ut från anläggningen och som verksamhetsutövaren inte 

överlämnat utsläppsrätter för. Betalning av avgiften får inte befria verksamhetsutövaren från 

skyldigheten att överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen, när 

denne skall överlämna utsläppsrätter för det följande kalenderåret. 

 

4. Under den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall medlemsstaterna tillämpa ett lägre 

avgiftsbelopp på 40 euro för varje ton koldioxidekvivalenter som släpps ut från anläggningen och 

som verksamhetsutövaren inte överlämnat utsläppsrätter för. Betalning av avgiften får inte befria 

verksamhetsutövaren från skyldigheten att överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de 

överskridande utsläppen, när denne skall överlämna utsläppsrätter för det följande kalenderåret. 

 

Artikel 19 

Register 

1. Medlemsstaterna skall sörja för att ett register upprättas och förs i syfte att se till att utfärdande, 

innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter redovisas korrekt. Medlemsstaterna får föra 

sina register inom ramen för ett gemensamt system tillsammans med en eller flera andra 

medlemsstater. 
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2. Alla personer har rätt att inneha utsläppsrätter. Registret skall vara tillgängligt för allmänheten och 

omfatta separata konton för redovisningen av de utsläppsrätter som innehas av varje person till och 

från vilken utsläppsrätter utfärdas eller överlåts. 

 

3. För att genomföra detta direktiv skall kommissionen anta en förordning i enlighet med förfarandet 

i artikel 23.2 för införande av ett standardiserat och säkert system av register i form av 

standardiserade elektroniska databaser som innehåller gemensamma uppgifter för spårning av 

utfärdande, innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter, för att i förekommande fall ge 

allmänheten tillgång till register, garantera sekretess och se till att inga överlåtelser genomförs som 

är oförenliga med skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. 


