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 I 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsekvenserna för den svenska stålindustrin 

vid ett införande av utsläppshandel. Uppsatsen behandlar endast den inledande 

försöksperioden inom EU, det vill säga mellan åren 2005 till 2007. Under denna period 

omfattas handeln endast av koldioxid. Teorin för utsläppshandel, inklusive dess för- och 

nackdelar, beskrivs för att få en övergripande förståelse för problemet. För att utvärdera 

effekterna på den svenska stålindustrin genomförs fallstudier på SSAB Svenskt Stål AB 

och AvestaPolarit AB. Sammanfattningsvis kan det sägas förekomma en hel del 

osäkerhet gällande införandet av handelssystemet. Det förekommer en risk med 

snedvriden konkurrens, dels mellan länder som omfattas av Kyotoprotokollet och länder 

utan åtaganden, dels mellan länder inom EU. Handel med utsläppsrätter är dock ett 

kostnadseffektivt styrmedel för att minska koldioxidemissioner och därmed dämpa den 

globala klimatförändringen.  



 II 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The purpose of this paper is to investigate the consequenses for the steel industry of 

implementing a system based on tradable permits. The paper only deals with the inital 

period, in other words the years 2005 to 2007, concerning the countries in the EU. 

During this period the trade will only include carbondioxide. The theory of tradable 

permits, including the pros and cons, are described to get an understanding of the 

problem. To evaluate the effects to the Swedish steel industry, interviews were done on 

SSAB Svenskt Stål AB and AvestaPolarit AB. All together the implementation of the 

tradesystem is characterized with uncertainty. The trade may have a negative impact on 

the competition, both between countries that have agreed to the Kyotoprotocol and 

countries with no commitment, as well as countries within the EU. Tradable permits are 

a cost efficient tool when trying to achieve reductions in carbondioxide emissions and 

therefore reduce the global climate change.  
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FÖRORD 

 

 

 

 

Denna D-uppsats är skriven vid avdelningen för nationalekonomi vid Luleå Tekniska 

Universitet under höstterminen 2003. Uppsatsen behandlar koldioxidhandelns 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vid förbränning av fossila bränslen1 genereras utsläpp av växthusgaser som bidrar till 

en förhöjd temperatur av jordens klimat (SOU 1999: 111). Enligt FN: s klimatpanel2 har 

halten av växthusgaser i atmosfären ökat under de senaste 150-200 åren, vilket har lett 

till ansenliga förändringar i det globala klimatet (Ibid.). Växthuseffekten är ett globalt 

problem som måste lösas genom internationells samarbete, vilket ledde till att FN, vid 

en miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, antog en ramkonvention angående 

klimatförändringar (SOU 2003: 60). Målet enligt denna är att stabilisera nivån av 

växthusgaser på en nivå som innebär att effekten på klimatsystemet inte blir riskabel för 

livet på jorden (Statens Energimyndighet, 2000). Till denna klimatkonvention antogs 

det så kallade Kyotoprotokollet som föreskriver att de industrialiserade länderna 

tillsammans ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 5,2 procent mellan åren 2008 

till 2012 (SOU 1999: 111). Inom EU ska utsläppen minskas med 8 procent och enligt 

protokollet ska EU bilda en gemensam ”utsläppsbubbla”, vilket innebär att EU-länderna 

sedan omfördelar åtagandena mellan sig (SOU 2003: 60).  

 

För att möjliggöra en reducering av utsläppen samt underlätta anpassningen infördes tre 

så kallade flexibla mekanismer i Kyotoprotokollet som ska vara supplementära till 

inhemska åtgärder (SOU 1999: 111). De tre mekanismerna är handel med 

utsläppsrättigheter, mekanismen för gemensamt genomförande samt mekanismen för 

ren utveckling (SOU 2003: 60).  

 

Handel med utsläppsrättigheter innebär att den reglerande myndigheten fastställer ett 

kvantitativt mål för de samlade emissionerna varefter individuella rättigheter 

motsvarande den maximalt tillåtna mängden delas ut till olika utsläppskällor (Pearce & 

                                                 
1 Kol, olja och gas (SOU 2000: 23). 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. 
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Turner, 1990). Utsläppskällorna har sedan möjligheten att överlåta utsläppsrättigheterna 

mellan varandra inom den givna ramen, det vill säga köpa och sälja rättigheterna på en 

speciellt upprättad marknad (SOU 2000: 23).  

 

Innan Kyotoprotokollet upprättades bedrev Sverige en aktiv nationell energi- och 

klimatpolitik (SOU 2000: 23). Genom detta har bland annat svensk industri 

effektiviserat energianvändningen så att koldioxidutsläppen minskat med drygt 40 

procent mellan åren 1970 till 1990 (Stripple, 2002).  Detta gör att kostnaderna för att 

ytterligare minska utsläppen av koldioxid är höga jämfört med andra industrialiserade 

länder (SOU 1999: 111). Den initiala tilldelningen är viktig för företagen då en 

tilldelning baserad på historiska utsläpp missgynnar industrier som investerat i modern 

reningsutrustning eftersom dessa får en lägre initial tilldelning av utsläppstillstånden 

(Stripple, 2002). Detta kan leda till negativa konsekvenser för de svenska företag, 

exempelvis stålföretag, som redan tidigare investerat i energieffektiviserande åtgärder 

(Brännlund, 1998). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur handel med utsläppsrättigheter för 

koldioxid kan komma att påverka stålindustrin i Sverige. Olika utredningar på 

aggregerad nivå studeras för att sedan kompletteras med företagsspecifika studier.  

 

1.3 Metod 

Utgångspunkt för uppsatsen är neoklassisk miljöteori. Detta innebär att det finns en 

stark tro på marknadens förmåga att lösa problem, men samtidigt konstateras att 

marknaden inte fungerar perfekt3. Den teoretiska referensramen omfattar teorin för 

överlåtbara utsläppsrättigheter vilken kompletteras med kvalitativ data. En fallstudie 

presenteras där intervjuer på två olika företag inom stålindustrin genomförs för att lyfta 

ned ämnet på mikronivå.  

 

                                                 
3 Det förekommer marknadsmisslyckanden som externa effekter, kollektiva  varor, ofullständig 

information samt odefinierade äganderätter (Brännlund, 1998).  
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka konsekvenserna för svensk stålindustri vid 

införandet av koldioxidhandel. Uppsatsen begränsas till att omfatta koldioxidhandeln 

under EU: s inledande försöksperiod, det vill säga mellan året 2005 till 2007. Det finns 

tre flexibla mekanismer inom Kyotoprotokollet som ska leda till kostnadseffektiva 

utsläppsreduktioner. Dessa är mekanismen för ren utveckling, gemensamt 

genomförande samt handel med utsläppsrätter. Uppsatsen behandlar endast den 

sistnämnda. Vidare representerar två svenska stålföretag den svenska stålindustrin. De 

två företagen är SSAB Svenskt Stål AB och AvestaPolarit AB. På grund 

tidsbegränsningen valdes endast två företag. Anledningen till att två svenska företag 

valdes är att båda är underkastade samma lagstiftning.  

 

1.5 Validitet och reliabilitet 

Vid operationalisering förekommer det två viktiga begrepp, validitet och reliabilitet 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Validitet definieras som ”mätinstrumentets 

förmåga att mäta det som man avser att mäta” (Ibid.). För en ökad validitet studerades 

den teoretiska referensramen och den teori som bäst uppfyller uppsatsens syfte valdes 

ut. Intervjuerna genomfördes enskilt och ostört. Respondenterna fick uttrycka sina svar 

självständigt och förståelsen ökade då det fanns en god möjlighet att ställa följdfrågor. 

Det finns en möjlighet att de valda företagen inte alltid är representativa för alla svenska 

stålföretag, vilket kan medföra en reducerad möjlighet till tillförlitlig generalisering. 

Validiteten hade kunnat ökas genom att genomföra personliga intervjuer med båda 

respondenterna. Vid telefonintervjun med AvestaPolarit AB gavs inte lika utförliga svar 

på författarens frågor, exempelvis kunde respondenten inte redovisa vissa siffror som 

efterfrågades.  

 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Detta innebär att samma resultat skulle uppnås 

ifall någon annan forskare genomfört undersökningen (Ibid.). För att öka reliabiliteten 

förklarades vid första kontakttillfället syftet med uppsatsen. Ett råmanus innehållande 

inledning, bakgrund och teori till ämnesområdet skickades till respondenterna innan 

intervjuerna genomfördes. Detta för att respondenterna skulle vara väl förberedda och 

insatta i uppsatsens syfte. Författaren har försökt finna personer inom företagen med 

tillräcklig kunskap inom ämnet. Vid båda intervjuerna användes bandspelare, vilket 
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deklarerades i inledningsskedet av intervjuerna. Vid intervjutillfället skrevs även alla 

svar som respondenterna gav ned omedelbart för att direkt efter intervjun skrivas om 

mer utförligt.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Förslag till Svensk klimatstrategi (SOU 2000: 23) är ett betänkande från 

Klimatkommittén som behandlar Sveriges möjligheter att agera inom det så kallade 

Kyotoprotokollet. Förslaget omfattar mål samt ett handlingsprogram för att nå dessa 

mål. Klimatkommitténs strategi avser tiden fram till 2050 och behandlar både hur 

Sverige bör agera såväl internationellt som nationellt.  

 

Stripple (2002) behandlar i rapporten ”Tillämpningar av klimatmål och 

Kyotoprotokollet” viktiga frågor som måste beaktas vid en analys av olika 

reduktionssystem. Rapporten visar att det inte endast är handel med utsläppsrättigheter 

som är kostnadseffektivt, detta kan även nås med hjälp av andra metoder. Den största 

skillnaden mellan olika system ligger troligen enligt Stripple (2002) i 

betalningsströmmarna. I Kyotosystemet som ska innefatta en omfattande internationell 

handel sker överföringar av kapital mellan länder och företag. Strömmarna rör sig enligt 

Stripple (2002) från länder som tidigare vidtagit åtgärder för att reducera utsläpp till 

länder som vidtagit få eller inga åtgärder överhuvudtaget.  Sverige tillhör de länder som 

genomfört omfattande energieffektiviseringar, vilket inom ramen för Kyotoprotokollet 

kan medföra en försämrad konkurrenssituation.  

 

Den forskning som genomförts i ämnet utsläppshandel är till stor del på aggregerad 

nivå. Stor vikt har lagts vid hur Sverige som land ska införa systemet och därefter lösa 

problem som kan tänkas uppstå. Mitt bidrag till forskningen blir att lyfta ned 

problemdiskussionen på mikronivå. Detta görs som tidigare nämnts genom fallstudier i 

form av intervjuer. Bidraget blir med andra ord att undersöka konsekvenserna för 

svensk stålindustri när den internationella handeln med utsläppsrättigheter införs.  

 

1.7 Disposition 

I kapitel två ges en bakgrund till problemdiskussionen. Kapitlet inleds med en 

förklaring av växthuseffekten och dess påverkan på klimatet. Sedan följer en förklaring 

av hur Kyotoprotokollet har växt fram samt hur EU och Sverige tillåts agera inom 
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ramen för detta. Den teoretiska referensramen behandlas i kapitel tre som inleds med en 

diskussion angående miljöekonomi och olika styrmedel för att komma till rätta med 

miljöproblem. Detta följs av ett avsnitt som behandlar utsläppshandel mer ingående, 

dess innebörd, fördelar samt nackdelar. I det fjärde kapitlet redovisas de effekter ett 

handelssystem har på ekonomin. I kapitel fem redogörs för de genomförda fallstudierna.  

Analys och diskussion genomförs i det sjätte och sista kapitlet.  
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Kapitel 2 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH KYOTOPROTOKOLLET 

 

 

 

 

I detta kapitel beskrivs de globala klimatförändringarna och varför detta är ett problem. 

Ett avsnitt behandlar i synnerhet växthusgasen koldioxid, eftersom uppsatsen i första 

hand inriktar sig på denna gas. Efter detta följer ett avsnitt angående det så kallade 

Kyotoprotokollet, hur det vuxit fram samt vad det innehåller. Det näst sista avsnittet 

behandlar vad EU tagit på sig att göra inom ramen för Kyotoprotokollet samt hur de 

påverkas av avtalet. Avslutningsvis behandlas Sveriges situation och vad de gör och kan 

göra inom ramen för Kyotoprotokollet.  

 

2.1 Klimatförändringar 

Världens energianvändning domineras av olika fossila bränslen som genererar 

växthusgaser vid förbränning (Stripple, 2002). Klimatförändringar sker när halterna av 

växthusgaser överstiger jordens naturliga assimilationsförmåga (Statens 

Energimyndighet, 2000). Detta överskott skapar en växthuseffekt som stänger in för 

mycket värme på jorden vilket därmed leder till en temperaturhöjning (Pearce, 1995). 

Jordens medeltemperatur har i genomsnitt ökat med mellan 0,3 och 0,6 grader Celsius 

sedan 1860 (SOU 2000: 23). Uppvärmningen har varit som högst mellan 1910 och 1940 

samt under de senaste 25 åren och det förändrade klimatet beror på mänsklig påverkan, 

till exempel förbränning av fossila bränslen och avskogning (Ibid.). Den internationella 

klimatpanelen (IPCC) har genomfört simuleringar av framtidens klimat och dragit 

slutsatsen att medeltemperaturen kommer att öka med ytterligare cirka 1 till 3, 5 grader 

Celsius till år 2100 om inga åtgärder vidtas (Ibid.). En global uppvärmning kan leda till 

torka, stormar och översvämningar, vilket kan drabba både byggnader och infrastruktur 

(SNF, 2000). Klimatförändringar har bland annat lett till en ökad nederbörd på jorden, 

att havsytan stigit med 10 till 25 centimeter samt att temperaturen i haven ökat (SOU 

2000: 23). Uppvärmningen är inte jämt fördelad över jorden utan går fortare över land 

än till havs och de nordligaste delarna av kontinenterna på norra halvklotet är de som 

upplevt den största temperaturskillnaden (Ibid.). 
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Då växthuseffekten är ett globalt problem måste dilemmat lösas på nationell nivå 

samtidigt som ett internationellt samarbete måste drivas tillsammans med det nationella 

arbetet (SOU 2003: 60). Omfattande forskning kring problemet med växthuseffekten 

har bedrivits och idag råder det en enig uppfattning att atmosfärens ökande halt av 

växthusgaser leder till en uppvärmning av jordens temperatur (Stripple, 2002). De gaser 

som framför allt har fokuserats på i diskussionen för att minska på växthuseffekten är 

koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), ofullständigt halogenerade 

fluorkarboner (HFC), fluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) (SOU 2003: 

60). Växthusgaserna uppvisar olika effektivitet beträffande bidrag till växthuseffekten, 

vilket återspeglas i de så kallade GWP-faktorerna4, där koldioxid är den gas som har 

den största betydelsen för den globala uppvärmningen, både kvantitativt och 

effektmässigt (Stripple, 2002). 

 

2.2 Koldioxid 

Koldioxid bildas vid all förbränning men det är endast utsläpp som kommer från 

användning av fossila bränslen som ingår vid beräkningar gällande växthuseffekten 

(SOU 2000: 23). Detta sedan utsläpp från övriga källor5 inte ger någon långsiktig 

påverkan på växthuseffekten (Ibid.). Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat 

med 30 procent sedan den förindustriella tiden (SNF, 2000). Världens utsläpp av 

koldioxid bidrar med cirka 60 procent till den globala uppvärmningen medan metan står 

för drygt 20 procent (SOU 2000: 23). Övriga växthusgaser står tillsammans för mindre 

än 20 procent (Ibid.).  

 

Koldioxid skiljer sig från övriga växthusgaser då gasen inte är en förorening i dess 

traditionella betydelse (Stripple, 2002). Gasen förekommer normalt sett i atmosfären i 

relativt höga halter och är en önskad produkt från en reaktion mellan kol och syre som 

ger värme (Ibid.). Utsläppen av koldioxid går därmed inte att minska genom 

processförändringar eller reningsutrustningar utan en reducering möjligt endast genom 

förbättrad energieffektivitet eller minskad energianvändning (SOU 2000: 23). Det blir 

alltså med tiden allt svårare och dyrare att genomföra åtgärder för att reducera 

koldioxidutsläppen (Stripple, 2002).  

                                                 
4 Global Warming Potential. Faktorn anger hur effektiv gasen är som klimatpåverkare (Stripple, 2002). 
5 Eldning av ved och biobränslen (SOU 2000: 23). 
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I Sverige utgör koldioxidutsläppen cirka 80 procent av de totala utsläppen av 

växthusgaser (SOU 2000: 23). Fram till 1970-talets början ökade koldioxidutsläppen i 

Sverige för att senare minska på grund av kärnkraftens utbyggnad samt oljekrisen 

(Stripple, 2002). Utsläppen har sedan 1980-talets mitt visat på en utplanande trend 

vilket antyder att det är tekniskt svårt att ytterligare minska koldioxidutsläppen i 

samhället (Ibid.). 

 

2.3 Framväxten av Kyotoprotokollet 

Redan 1979 genomfördes den första världsklimatkonferensen där forskare diskuterade 

hur förändringar i klimatet skulle kunna påverka mänskligheten (Stripple, 2002). 

Klimatkonferensen följdes senare av ett antal internationella konferenser under slutet av 

1980-talet och början av 1990-talet (Ibid.). Den internationella klimatpanelen (IPCC) 

grundades 1988 och utgav 1990 en klimatutvärderingsrapport som senare följdes av ett 

världstoppmöte angående hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992 (Sandberg et 

al, 2001). Ett första steg mot en bättre miljö och ett bättre klimat på internationell nivå 

togs då Förenta Nationernas (FN) ramkonvention om klimatförändringar 

undertecknades av 154 länder (Stripple, 2002). Klimatkonventionen trädde i kraft i mars 

1994 och enligt denna ska de industrialiserade länderna som skrivit på avtalet6 föra en 

nationell politik och vidta åtgärder för att motverka klimatpåverkan (SOU 2003: 60). 

Denna klimatkonvention innehåller dock i sig inga kvantitativa åtaganden om 

regleringar av växthusgaser (SOU 1999: 111).  

 

Uppföljningar av klimatkonventionen har skett i de så kallade partsmötena (SOU 2000: 

23). Vid det tredje partsmötet i Kyoto, Japan, i december 1997 togs ett beslut angående 

ett protokoll till klimatkonventionen (Sandberg et al, 2001). Kyotoprotokollet innefattas 

av bindande åtaganden från de industrialiserade länderna om att minska utsläppen av 

växthusgaser (SOU 1999: 111). Varje land ska senast år 2005 kunna påvisa 

förbättringar angående utsläpp av växthusgaser i atmosfären (Stripple, 2002).  

 

Under mötet i Kyoto uppkom en rad frågor som inte gick att besvara, varpå försök att 

finna lösningar till de problem som uppstod bland annat genomfördes i Buenos Aires år 

1988 (SOU 1999: 111). Vid detta möte uppställdes en handlingsplan för att möjliggöra 

                                                 
6 Se Bilaga A. 
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en senare ratificering av avtalet, vilket senare följdes upp av det sjätte och sjunde 

partsmötet7 som inriktade sig på att göra det möjligt för de olika parterna att ratificera 

protokollet (SOU 2003: 60). Mitt under denna process meddelade USA: s president 

landets förändrade ståndpunkt där det aviserades att landet inte hade för avsikt att 

ratificera protokollet och i maj 2003 hade protokollet ratificerats av 108 länder (Ibid.). 

Det första kriteriet för ett ikraftträdande, det vill säga att fler än 55 länder måste 

godkänna avtalet, är därmed uppnått (SOU 2000: 23). Det andra kriteriet, vilket innebär 

att de länder som ratificerat avtalet tillsammans ska svara för 55 procent av denna 

ländergrupps utsläpp, är dock inte uppfyllt ännu (SOU 2003: 60). Kyotoprotokollet 

börjar gälla 90 dagar efter att minst 55 länder har skrivit under och godkänt avtalet och 

vid denna tidpunkt kan de enskilda ländernas regeringar välja att utnyttja de tre flexibla 

mekanismerna för att uppfylla sina åtaganden (SOU 1999: 111). 

 

2.4 Vad innehåller Kyotoprotokollet? 

Kyotoprotokollet består av totalt 28 artiklar, vilka beskriver de bindande åtaganden som 

de industrialiserade länderna måste begränsa sig till, det vill säga hur utsläppen av 

växthusgaserna ska kunna reduceras (SOU 1999: 111). Industriländerna har tillsammans 

åtagit sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser under perioden 2008 till 2012 

vilket ger en förutsättning för att handel ska uppkomma (SOU 2003: 60). 

 

2.4.1 Vilka gaser omfattas av avtalet? 

Artikel 3 i Kyotoprotokollet reglerar vilka grupper av växthusgaser som omfattas av 

avtalet (SOU 1999: 111). Dessa är koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), 

fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) samt svavelhexafluorid (SF6) (Sandberg et 

al, 2001). Alla länder som omfattas av protokollet ska använda IPCC: s metodik för att 

estimera och redogöra för utsläppen av växthusgaserna (SOU 1999: 111).  

 

2.4.2 Hur stora ska utsläppsreduktionerna vara? 

Kyotoprotokollet involverar bindande åtaganden från de industrialiserade länderna att 

reducera emissionerna av växthusgaser med i genomsnitt 5,2 procent jämfört med 1990 

års utsläppsnivå (SOU 2003: 60). Denna utsläppsreduktion ska ske under perioden 

2008-2012 (SOU 1999: 111). Inom EU har länderna tillsammans åtagit sig att minska 

                                                 
7 Det sjätte partsmötet hölls i Haag år 2000 och det sjunde hölls i Bonn år 2001 (SOU 2003: 60). 
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utsläppen av växthusgaser med 8 procent, men för de enskilda nationerna skiljer sig de 

kvantitativa utsläppen åt (Sandberg et al, 2001). Inom ramen för detta tillåts därmed 

Sverige att öka sina utsläpp med 4 procent (Zetterberg, 2002). De svenska 

myndigheterna har valt att inte utnyttja detta utan istället beslutat om en reduktion med 

4 procent (Sandberg et al, 2001). Senast år 2005 ska de enskilda länderna kunna påvisa 

uppenbara framsteg i kampen för att minska utsläppen av växthusgaserna (SOU 1999: 

111). 

 

2.4.3 Flexibla mekanismer 

För att underlätta en reducering av utsläppen infördes tre så kallade flexibla mekanismer 

i Kyotoprotokollet (SOU 1999: 111). Syftet med dessa är att länderna lättare ska klara 

sina åtaganden genom möjligheten att minska utsläppen i andra länder (Sandberg et al, 

2001). De tre flexibla mekanismerna är viktiga för att uppnå kostnadseffektivitet vid 

reduceringen av växthusgaser (SOU 2003: 60).  

 

I artikel 6 i Kyotoprotokollet regleras den första flexibla mekanismen som kallas för 

gemensamt genomförande (SOU 1999: 111). Detta innebär att två industrialiserade 

länder, båda med åtaganden i Kyotoprotokollet, träffar en överenskommelse där det ena 

landet investerar i utsläppsreducerande projekt i det andra landet i syfte att klara sina 

egna kvantifierade åtaganden (SOU 2003: 60). Den andra mekanismen regleras i artikel 

12 och kallas för mekanismen för ren utveckling (SOU 1999: 111). Detta innebär 

samma sak som i fallet med gemensamt genomförande förutom att projektet i detta fall 

genomförs i ett utvecklingsland utan åtagande i Kyotoprotokollet (SOU 2003: 60). Den 

tredje och sista flexibla mekanismen regleras i artikel 17 (SOU 1999: 111). Denna 

kallas för handel med utsläppsrätter och innebär att företag kan köpa och sälja 

utsläppsrättigheter på en fri marknad (SOU 2003: 60). Enligt artikeln ska 

partskonferensen stadga lämpliga principer, föreskrifter och direktiv för rapportering 

och redovisning gällande utsläppshandeln (SOU 1999: 111). 

 

Grundtanken bakom de flexibla mekanismerna är att temperaturhöjningen, orsakad av 

emissioner av växthusgaser, är en global effekt och därmed spelar det ingen roll var 

reduktionerna sker (Stripple, 2002). När det gäller mekanismerna gemensamt utförande 

samt ren handel ges möjligheten för länderna att låta privata och offentliga juridiska 
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personer agera individuellt8 (SOU 1999: 111). De flexibla mekanismerna ska dock vara 

supplementära till inhemska åtgärder, det vill säga att en del av reduceringarna ska ske 

inom de nationella gränserna (SOU 2003: 60). Det är möjligt för länderna att införa en 

inhemsk marknad som är integrerad med den internationella marknaden och därmed 

delegera rätten att handla till privata och offentliga juridiska personer (SOU 1999: 111). 

Trots detta är det regeringen i det egna landet som har den yttersta skyldigheten att se 

till att åtagande inom Kyotoprotokollet uppfylls (SOU 2003: 60). 

 

En större flexibilitet skapas för företagen om de har möjlighet att ta med outnyttjade 

utsläppsrätter från en åtagandeperiod till en annan. Genom detta skulle det bli lättare för 

företagen att implementera investeringar i utsläppsreducerande åtgärder, vilket skulle 

kunna leda till betydande kostnadsbesparingar. I Kyotoprotokollet ges denna möjlighet 

när det gäller mekanismen för ren utveckling, det vill säga när ett industriland genomför 

utsläppsreducerande åtgärder i ett utvecklingsland. Något liknande möjlighet ges inte 

för mekanismerna gemensamt utförande eller handel med utsläppsrätter. (SOU 1999: 

111) 

 

2.5 Kyotoprotokollets betydelse för EU och Sverige 

Länderna inom EU ska bilda en så kallad ”utsläppsbubbla”, det vill säga gemensamt 

försöka bemästra problemen med växthuseffekten och därmed tillsammans reducera 

utsläppen inom Europa (SOU 2003: 60). Samordningen äger rum bland annat genom att 

EU presenterar olika förhandlingar och försöker vara en pådrivande kraft i 

förhandlingarna (Miljödepartementet, 2003). EU: s gemensamma åtagande fördelas 

sedan mellan medlemsländerna (Ibid.). Fördelningen speglar de enskilda ländernas 

utgångsläge, särskilda förhållanden samt kostnader för olika åtgärder (SOU 2003: 60). 

Dessa förhållanden förklarar varför Sverige genom bördefördelningen åtagit sig att 

begränsa sina utsläpp till 104 procent av 1990 års utsläppsnivå (Stripple, 2002). Enligt 

delbetänkandet från FlexMex2-utredningen skulle Sveriges utsläppstak, beräknat utifrån 

dagens befolkningsprognoser, innebära att Sverige år 2010 är det land som har lägst 

utsläpp per capita9 (SOU 2003: 60). Det bör poängteras att varken Sverige eller EU har 

                                                 
8 Enskilda företag kan exempelvis genomföra olika projekt (SOU 1999: 111). 
9 Lägst utsläpp per invånare.  
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några kvantitativa utsläppsmål för perioden 2005 till 2007 (Ibid.). Nedan följer en 

utförligare redovisning om vad Kyotoprotokollet innebär för EU och Sverige. 

 

2.5.1 Kyotoprotokollet i EU  

Enligt EU kommissionen är det av största vikt att skaffa erfarenheter om hur handeln 

med växthusgaser ska kunna genomföras (SOU 2003: 60). Därför beslutades om en 

försöksperiod under åren 2005-200710 (Zetterberg, 2002). Handel med utsläppsrätter 

inom EU införs alltså innan det internationella genomförandes sker och i det inledande 

skedet omfattas handeln endast koldioxid (Stripple, 2002). Anledningen till att 

koldioxid används under försöksperioden beror på att den går att övervaka på ett sätt 

som ger högkvalitativ data (Zetterberg, 2002). Innan handelssystemet inom EU startar 

den 1 januari 2005 ska medlemsländerna ha fört in direktivet om koldioxidhandel i sin 

nationella lagstiftning samt fördelat ut godkända tillstånd av EU kommissionen till de 

anläggningar som berörs inom det egna landet (Wellander, 2003). Medlemsstaterna 

måste från och med införandet kontrollera att anläggningar som omfattas av 

handelsdirektivet inte bedriver verksamhet som resulterar i koldioxidutsläpp utan att de 

har tillstånd för verksamheten (SOU 2003: 60). 

 

Direktivet som EU kommissionen utfärdat innefattar alla länder som är medlemmar i 

EU, det vill säga även de länder som planerar att ansluta sig till unionen innan 2005 

(Stripple, 2002). De anläggningar som i det inledande skedet omfattas av avtalet är 

anläggningar inom energisektorn samt anläggningar inom några energiintensiva 

sektorer11 (Wellander, 2003). Uppskattningsvis är det mellan 4000 och 5000 

anläggningar inom EU som omfattas av direktivet och estimeringar visar att de 

tillsammans täcker cirka 46 procent av EU: s koldioxidemissioner år 2010 (Stripple, 

2002). Handelssystemet ska bygga på en nedströmsansats, det vill säga utgå från de 

individuella anläggningarna där utsläppen sker (SOU 2003: 60). Den initiala 

tilldelningen inom EU tillämpas genom ett så kallat ”Cap and Trade” system (Ibid.). I 

ett ”Cap and Trade” system sätts ett tak för hur många utsläppsrätter som ska finnas i 

systemet, vilket även styr hur många utsläppsrätter som ska delas ut (Ibid.).  

 

                                                 
10 Detta inleds innan den första fasen inom Kyotoprotokollet påbörjas (Zetterberg, 2002). 
11 Se Bilaga B. 
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Enligt handelsdirektivet har både fysiska och juridiska personer rätt att inneha 

utsläppsrätter, men en tilldelning kommer endast att ske till verksamheter med tillstånd. 

Under den första perioden, som startar år 2005, skall utsläppstillstånden fördelas ut 

gratis och för nästa period, som startar år 2008, ska minst 90 procent av utsläppsrätterna 

fördelas gratis. (SOU 2003: 60) 

 

Det krävs ett detaljerat regelverk för att kunna tillämpa det komplexa Kyotoprotokollet 

som måste gälla internationellt och täcka systemets utformning, beräkningsmetoder, 

kontroll och sanktioner. (Stripple, 2002) 

 

2.5.2 Kyotoprotokollet i Sverige 

Sveriges industri baseras till stor del på gruv- och stålindustrin, kemisk industri samt 

massa- och pappersindustrin (Statens Energimyndighet, 2000). Tillsammans har 

industrin tidigare lyckats minska på koldioxidutsläppen främst på grund av övergången 

från olja till el samt utbyggnaden av kärnkraften (Ibid.). Idag är situationen annorlunda 

då det inte är möjligt att substituera ut oljan mot el samtidigt som kärnkraften håller på 

att avvecklas och vattenkraften inte kan byggas ut i någon större omfattning (Stripple, 

2002). För att minska på utsläppen och dess klimatpåverkan är det endast möjligt att 

effektivisera energianvändningen samt söka andra bränslen än fossila (Statens 

Energimyndighet, 2000).  

 

Redan innan Kyotoprotokollet upprättades bedrev Sverige en aktiv nationell energi- och 

klimatpolitik och de senaste 25 åren har omfattande åtgärder gjorts för att effektivisera 

energianvändningen, vilket lett till minskade utsläpp av växthusgaser (Stripple, 2002).  

Inom Sverige har koldioxidutsläppen minskat med drygt 40 procent mellan åren 1970- 

1990, vilket till stor del berott på övergången från olja till el samt på 

energieffektiviseringar (Statens Energimyndighet, 2000). Denna effektivisering måste 

fortsätta men det är viktig att den sker i samstämmighet med internationell utveckling 

för att hindra att Sveriges konkurrenskraft inte försvagas (Stripple, 2002). Den 

energiintensiva industrin i Sverige svarar idag för drygt 60 procent av industrins och 20 

procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp (SOU 2003: 60). Då Sverige under lång tid 

arbetat med att effektivisera energianvändningen är det inte troligt att det kommer att 

vara lönsamt att generera utsläppsrätter (Stripple, 2002).  
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Inom ramen för Kyotoprotokollet, där EU ska minska sina totala utsläpp med 8 procent, 

tillåts Sverige öka sina utsläpp med 4 procent, vilket är någonting som Sverige valt att 

inte göra (Wellander, 2003). Istället togs ett nationellt beslut år 2001 att reducera 

koldioxidutsläppen med 4 procent (Stripple, 2002). Detta tillsammans med övriga 

förslag från den svenska klimatkommittén gällande utsläppsmål av koldioxid 

sammanfattas i tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1 

Klimatkommitténs förslag till inhemska mål 

År Utsläppsnivå av växthusgaser 

2100 Mycket radikal minskning (10 % av 1990 års nivå?) 

2050 50 % av 1990 års nivå 

2008-2012 98 % av 1990 års nivå 

2005 Samma nivå som år 1990 

Källa: Stripple (2002). 

 

Den nationella utsläppsreduceringen ska göras utan användande av de flexibla 

mekanismerna (Stripple, 2002). Sverige har försökt att lösa detta genom ett införande av 

skatteväxling från arbete till energi där målsättningen är minskade koldioxidutsläpp 

(Wellander, 2003). 

 

Priset på utsläppsrätterna kommer att bero på efterfrågan och utbud för samtliga länder 

inom systemet (Stripple, 2002). Enligt handelsdirektivet kommer cirka 300 

anläggningar i Sverige att omfattas (SOU 2003: 60). Av dessa 300 ingår cirka 14 

svenska anläggningar som producerar och bearbetar järnmetaller och de anläggningar 

som svarar för tackjärns- eller ståltillverkning fördelar sig mellan drygt 10 olika företag 

(Ibid.).  

 

Kostnaderna för att ytterligare minska utsläppen av koldioxid i Sverige är höga jämfört 

med andra industrialiserade länder (SOU 1999: 111). Dessa kostnader skulle kunna 

minskas genom att använda Kyotoprotokollets flexibla mekanismer (Ibid.). Den svenska 

klimatpolitiken grundar sig på ett riksdagsbeslut från 1993 (Stripple, 2002). År 2000 ska 

koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen i Sverige stabiliseras på 1990 
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års utsläppsnivå för att därefter minska12 (Ibid.). Riktlinjer för en minskad 

klimatpåverkan från energisektorn gavs i riksdagens energipolitiska beslut år 1997 

(SOU 1999: 111). Dessa riktlinjer sattes upp för att försöka förhindra att Sverige åtar sig 

en större börda på den svenska industrin än vad andra länder gör (Ibid.). Det vill säga 

utsläppen i Sverige ska minska så långt det är möjligt med hänsyn till konkurrenskraft, 

sysselsättning och välfärd (Ibid.). En viktig aspekt i arbetet för minskade utsläpp av 

växthusgaser är att en minskad energiintensitet ska ge så liten negativ påverkan som 

möjligt på tillväxten i ekonomin (Statens Energimyndighet, 2000).  

 

                                                 
12 Se Tabell 2.1.  
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Kapitel 3 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som ligger till grund för problemet i 

uppsatsen. I det första avsnittet behandlas frågan om varför miljöekonomi är viktigt. 

Därefter redogörs för olika ekonomiska styrmedel som kan användas för att lösa 

miljöproblem. Kommande avsnitt behandlar teorin om handel med utsläppsrätter. 

Grunderna i teorin beskrivs samt vilka fördelar och nackdelar ett system med 

överlåtbara utsläppsrättigheter innebär.  

 

3.1 Miljöekonomi 

Jorden kan mer eller mindre betraktas som ett slutet system vilket ger en större 

förslitning på miljön då strävan efter ytterligare ekonomisk tillväxt leder till ökat uttag 

av begränsade naturresurser (Brännlund, 1998). Dagens samhälle har utvecklat en 

produktion och konsumtion som skadar ekosystemen och därmed hotar framtida 

generationers möjligheter till ett gott liv (Kågeson, 1993).  

 

Miljö och ekonomi är beroende av varandra genom att människan, och därmed en 

ekonomi, är beroende av vad ekosystemet kan bidra med (Brännlund, 1998). Ekonomi 

innebär att hushålla med knappa resurser (Ibid.). Det råder knapphet på miljö- och 

naturresurser (Kågeson, 1993). Detta beror på att miljöns assimilationsförmåga gällande 

utsläpp är begränsad och därmed måste världens ekonomier hushålla med 

naturresurserna (Ibid.).  

 

Ökad kunskap gällande miljöpåverkan har bidragit till miljöekonomins framväxt, 

exempelvis på grund av att vi idag vet att förbränning av fossila bränslen leder till en 

ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären, vilket i sin tur kan leda till 

klimatförändringar (Brännlund 1998). I början av 1960-talet fick världen upp ögonen 

för hur industrisamhället påverkade miljön och hushållningen med naturresurser 

(Södersten, 1999). Detta gjorde att den miljöpolitik som växte fram i Sverige i slutet av 

1960-talet i hög grad var inriktad på industrins utsläpp (Ibid.). Lokala miljöproblem har 
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dock med tiden kunnat bemästras samtidigt som internationella miljöproblem, 

exempelvis växthuseffekten, har växt fram (Ibid.). Miljöproblem kan vara globala 

(växthuseffekten), regionala (försurning) och lokala (buller) (Brännlund, 1998). 

Koldioxidutsläppen är de mest uppmärksammade eftersom de leder till globala problem 

då de på lång sikt påverkar det globala klimatet (SOU 2003: 60).  

 

Miljöresurser, ofta definierade som den yttre miljön13, producerar så kallad miljökvalitet 

som individer värderar i olika hög grad (Södersten, 1999). Då dessa tjänster ofta är 

kollektiva skapas inte någon marknad för dem, vilket leder till en avsaknad av 

marknadspriser (Brännlund, 1998). Därmed saknas ofta incitament för hushåll och 

företag att hushålla med miljöresurser (Södersten 1999). Avsaknad av marknadspriser 

kan leda till överutnyttjande av resurser och uppkomst av så kallade externa effekter 

(Brännlund, 1998). När en verksamhet medför störningar i omgivningen, för vilka ingen 

kompensation utgår, uppstår en extern kostnad (Kågeson, 1993). Externa kostnader kan 

alltså sägas vara en bieffekt av produktion och konsumtion som inte avspeglas i 

marknadspriset och skapar ”kilar” mellan privata och samhälleliga kostnader14 

(Brännlund, 1998). Miljöförstöring är en extern effekt och så länge samhället inte 

reglerar verksamheter som leder till utsläpp kommer resursen att vara fri och tillgänglig 

för alla (Ibid.). Eftersom externa effekter ger en skillnad mellan privata och 

samhälleliga kostnader bör externaliteterna internaliseras i priset på företagens 

produkter (Kågeson, 1993). 

 

Enligt miljöekonomer är det marknadsmisslyckanden som leder till miljöproblem och 

inte den ekonomiska tillväxten (Södersten, 1999). För att inte samhället ska missgynnas 

av den enskilde producentens verksamhet bör styrmedel tillsättas för att göra 

producenter och konsumenter medvetna om effekterna av exempelvis miljöförstöring 

(Brännlund, 1998). I frånvaro av marknadspriser kan staten skapa andra incitament för 

hushållning med miljöresurserna (Södersten, 1999). 

 

 

 

                                                 
13 Exempelvis tillgång på ren luft och rent vatten (Södersten, 1999). 
14 Detta på grund av att privata kostnader inte tar hänsyn till externaliteterna (Brännlund, 1998). 
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3.2 Miljöekonomiska styrmedel 

Miljöekonomiska styrmedel kan delas in i två huvudkategorier: ekonomiska och 

administrativa styrmedel (Brännlund, 1998). Utöver detta finns ett tredje styrmedel som 

är en blandning av de två första och kan ses som en marknadslösning (Pearce & Turner, 

1990). Administrativa och ekonomiska styrmedel bestäms via lagar och förordningar 

medan det tredje styrmedlet som namnet antyder styrs av marknaden (Brännlund, 1998). 

Den västenliga skillnaden mellan de två första sätten att bedriva miljöpolitik kan 

sammanfattas i att den administrativa styrningen bygger på föreskrifter och kontroll15 

medan den ekonomiska styrningen är indirekt incitamentsbaserad (Södersten, 1999).  

 

3.2.1 Administrativa styrmedel 

Administrativa styrmedel, exempelvis regleringar, ställer krav på reningsutrustning och 

produktionsteknologi (Brännlund, 1998). Enligt figur 3.1 sätts en optimal reglering, det 

vill säga ett kvantitativt mål, där kurvan för de marginella reningskostnaderna och 

kurvan för de marginella skadekostnaderna skär varandra (Pearce & Turner 1990).  

 
Figur 3.1 Optimal reglering 

Källa: Pearce & Turner (1990). 

 

En tydlig fördel med sådana styrmedel är att de oftast leder till måluppfyllelse medan 

nackdelarna är att de ger begränsade incitament till tekniskt utveckling, att de medför 

höga administrativa kostnader samt att de inte alltid leder till kostnadseffektivitet 

(Kågeson, 1993).  

                                                 
15 Även kallat ”command and control” (Södersten, 1999). 
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3.2.2 Ekonomiska styrmedel 

Ekonomiska styrmedel är incitamentsbaserade och kan delas in i miljöskatter, avgifter 

och subventioner (Pearce & Turner, 1990). Skatter återförs inte till de 

betalningsskyldiga utan utgör en del av statens finanser, medan avgifter faktiskt förs 

tillbaka till dem som betalar (Brännlund, 1998). Fördelar med ekonomiska styrmedel är 

att de leder till kostnadseffektiva lösningar samt ger incitament till teknologisk 

utveckling (Pearce & Turner, 1990). De problem som kan uppstå vid användandet av 

ekonomiska styrmedel är bland annat osäkerheten kring avgiftsnivån16 samt 

känsligheten för inflation (Kågeson, 1993).  

 
Figur 3.2 Optimal skatt 

Källa: Pearce & Turner (1990). 

 

Figur 3.2 visar att innan en skatt sätts måste det finnas kännedom angående den 

optimala produktionsnivån (Q*) och därmed den optimala utsläppsnivån. Skatten, 

liksom en reglering, sätts där de två kurvorna skär varandra.  

 

3.2.3 Marknadslösning 

Det sista styrmedlet är en blandning av administrativa och ekonomiska styrmedel där 

staten sätter en kvantitativ reglering och därefter delar ut individuella tillstånd, vilka 

sedan kan överlåtas mellan olika utsläppskällor (Brännlund, 1998). Detta kallas även för 

handel med utsläppsrätter och diskuteras närmare i kommande avsnitt.  

 

                                                 
16 Detta på grund av att avgiften måste sättas vid rätt nivå för att nå målet (Kågeson, 1993). 
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3.3 Handel med utsläppsrättigheter 

Idén bakom handel med utsläppsrättigheter introducerades 1968 av J. H. Dales 

(Kågeson, 1993). Coase teoremet17 beträffande äganderätter utgör fundamentet i 

teoribildningen (Brännlund, 1998). Överlåtbara utsläppsrättigheter är ett styrmedel som 

kan sägas vara en kombination mellan en kvantitativ reglering och ett ekonomiskt 

styrmedel (SOU 2000: 23). Den reglerande myndigheten stipulerar ett ”tak” för de 

totala utsläppen (Brännlund, 1998). Detta tak kan sättas både på internationell och på 

nationell nivå (Ibid.). När det kvantitativa målet fastställts delar den reglerande 

myndigheten ut individuella rättigheter motsvarande den maximalt tillåtna mängden till 

olika utsläppskällor (Pearce & Turner, 1990). Varje utsläppsrätt ger innehavaren rätt att 

släppa ut exempelvis ett ton koldioxidekvivalenter (SOU 1999: 111). De olika 

utsläppskällorna har sedan möjligheten att överlåta utsläppsrättigheterna inom den givna 

ramen, det vill säga köpa och sälja rättigheterna på en speciellt upprättad marknad (SOU 

2000: 23). Utsläppshandel bygger på att enheterna kan spåras och bokföras så att en 

aktörs ackumulerade emissioner kan granskas vid den aktuella handlingsperiodens slut 

(SOU 2003: 60). För att kunna genomföra utsläppshandel krävs att varan eller 

nyttigheten ska vara väldefinierad och innehavarens skyldigheter och rättigheter tydligt 

framgår (SOU 1999: 111).  

 

Figur 3.3 visar den fundamentala teorin för utsläppshandeln. De marginella externa 

kostnaderna betecknas MEC och de marginella reningskostnaderna betecknas MAC. 

 
Figur 3.3 Utsläppshandelns elementära beståndsdelar 

Källa: Pearce & Turner (1990). 

                                                 
17 Enligt Ronald Coase leder frivilliga förhandlingslösningar till samhällsekonomiskt optimala utfall så 

länge äganderätterna är väldefinierade (Brännlund, 1998). 
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Den reglerande myndigheten önskar uppnå en Paretoeffektiv situation, vilket gör att den 

reglerar antalet utsläppsrättigheter och därmed utbudet på utsläppsrättigheter till S*. 

Den horisontella axeln visar utsläppsnivå samt antalet utsläppsrättigheter. De marginella 

reningskostnaderna visar efterfrågan på utsläppsrätter, där företag med höga 

reningskostnader kommer att efterfråga fler rättigheter än företag med låga 

reningskostnader. Detta visas av att det förorenande företaget kommer att köpa Q1 

rättigheter om dessa kostar P1 på grund av att det är billigare att rena utsläppen från Q2 

till Q1 än att köpa rättigheter. Till vänster om Q1 är det billigare att köpa rättigheter än 

att rena utsläppen. Den optimala nivån av utsläppsrättigheter är alltså Q* och det 

optimala priset är P*. (Pearce & Turner, 1990) 

 

Utsläppsrätter tar lång tid att generera samtidigt som planering och stabila ekonomiska 

villkor krävs för att erhålla tillstånden. Trots detta är systemet tänkt att fungera i obalans 

eftersom bristen på utsläppsrätter tvingar fram åtgärder som kan leda till minskade 

utsläpp. Möjligheterna att generera utsläppsrätter är begränsade och med tiden blir detta 

svårare och allt dyrare. (Stripple, 2002) 

 

3.3.1 Fördelar med utsläppshandel 

Det finns ett antal starka argument som talar för handel med utsläppsrättigheter som 

styrmedel för att komma till rätta med olika miljöproblem.  

 

Kostnadseffektivitet 

Den främsta fördelen med överlåtbara utsläppsrätter är att marknadsmekanismen 

används för att driva fram kostnadseffektiva lösningar (Pearce & Turner, 1990). 

Kostnadseffektivitet innebär att miljömål uppnås till lägsta möjliga kostnad för 

samhället och detta uppstår när kostnaden för att minska utsläppen med ytterligare en 

enhet är lika för alla utsläppskällor (Brännlund, 1998). En kostnadseffektiv fördelning 

av utsläpp innebär att det inte är möjligt att minska kostnaderna genom en omfördelning 

av utsläppen (SOU 2000: 23). Utsläppshandel möjliggör alltså en harmonisering av 

marginalkostnaderna för att minska koldioxidutsläppen mellan företag på en 

internationell marknad (SOU 2003: 60). En sådan harmonisering innebär att 

reduktionerna i exempelvis koldioxidutsläpp kommer att ske där kostnaderna för en 

reduktion är lägst (Pearce & Turner, 1990). En marknad skapas alltså vilket ger upphov 

till ett marknadspris som är lika med marginalkostnaden för att reducera utsläppen 
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(SOU 2000: 23). Detta beror på att företagens betalningsvilja för utsläppsrätter återges i 

kostnaderna för att minska utsläppen (Ibid.). På marknaden väljer företag med höga 

reningskostnader att köpa utsläppsrätter av företag med lägre kostnader, vilket leder till 

en kostnadseffektiv lösning (Ibid.). 

 

Kostnadseffektiviteten illustreras grafiskt i figur 3.4 där endast två företag behandlas för 

att förenkla metodologin. MAC visar summan av de individuella företagens 

reningskostnader. Företag 1 köper Q1 rättigheter och företag 2 köper Q2 rättigheter till 

priset P*. Företag 1 som har låga reningskostnader (brant kurva) renar sina utsläpp i 

större utsträckning än företag 2 som har höga reningskostnader (flack kurva). (Pearce & 

Turner, 1990) 

 

 

Figur 3.4 Kostnadseffektivitet 

Källa: Pearce & Turner (1990). 

 

Enligt figur 3.4 är det alltså billigare för företag 2 att köpa rättigheter för att kunna 

släppa ut mer istället för att rena utsläppen. Företagens olika reningskostnader medför 

att det med automatik skapas en marknad för utsläppsrättigheter där företag med låga 

reningskostnader säljer utsläppsrättigheter och företag med höga kostnader köper 

rättigheter.  De totala kostnaderna för att rena utsläppen minimeras när utsläppskällorna 

ges möjlighet att överlåta sina tilldelade tillstånd. (Pearce & Turner, 1990) 

 

Möjlighet till påverkan för andra aktörer 

Vid handel med utsläppsrättigheter är det möjligt för andra aktörer än företagen att 

agera på marknaden förutsatt att marknaden är helt fri. Exempelvis kan miljögrupper 
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och organisationer som verkar för en bättre miljö träda in på marknaden och köpa 

rättigheter. Det som talar för effektiviteten i detta är att betalningsviljan som dessa 

grupper avslöjar på den fria marknaden åskådliggör begäret att ha en renare miljö. 

Problematiken med detta är möjligheten att myndigheterna misstolkar situationen och 

antar att antalet rättigheter inte är optimalt, varpå de ger ut nya rättigheter varje gång 

exempelvis en miljöorganisation köper rättigheter. (Pearce & Turner, 1990) 

 

Nyetableringar 

Det är möjligt att nya företag träder in på marknaden, vilket gör att den aggregerade 

efterfrågan på utsläppsrättigheter ökar och kurvan skiftar från D1 till D2 som i figur 3.5. 

Det totala utbudet (S*) av rättigheterna kommer dock inte att påverkas då detta regleras 

av myndigheterna. Resultatet blir med andra ord en knapphet på rättigheter vilket 

resulterar i att priset stiger från P1* till P2*. (Pearce & Turner, 1990) 

 

 
Figur 3.5 Utbud och efterfrågan på rättigheter 

Källa: Pearce & Turner (1990). 

 

De nya företagen kommer sedan att försöka handla på samma villkor som de företag 

som redan befinner sig på marknaden, det vill säga företag med låga reningskostnader 

säljer sina utsläppsrättigheter till företag med högre kostnader. Myndigheterna har dock 

möjligheter att ändra på det totala utbudet, vilket kan behövas för att få regleringarna 

anpassade till dagsläget. (Pearce & Turner, 1990) 
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Den spatiala dimensionen 

Med den spatiala dimensionen menas att det finns många utsläppskällor och 

mottagarpunkter i miljön. Mottagarpunkterna har olika förmåga att rena utsläpp och 

möjligheten finns att en större aggregerad skada i miljön uppstår när företag samverkar 

än när företag verkar var för sig. Handel med utsläppsrättigheter undviker till stor del 

sådana problem. (Pearce & Turner, 1990) 

 

Inflation och måluppfyllelse 

Vid utsläppshandel är det enda som krävs en fastställd standard och sedan en mekanism 

för att fördela utsläppstillstånd, vilket gör att miljömålet med stor säkerhet nås 

(Kågeson, 1993). Utsläppsrättigheterna svarar också mot utbud och efterfrågan som 

visar sig på marknaden, vilket gör att rättigheterna per automatik kommer att justeras 

med inflationen (Pearce & Turner, 1990).  

 

Investeringar 

Det krävs kontinuerliga investeringar i reningsteknologi. Dessa reningsutgifter tenderar 

att vara språngvisa för företagen när de skall investera i ny reningsutrustning, vilket 

orsakar problem för de reglerande myndigheterna. Förändringar i regleringar måste 

därför annonseras i god tid för att undvika en möjlig ineffektivitet. Samtidigt är det 

möjligt att myndigheterna missbedömer reningskostnaderna, vilket gör att nivån på 

regleringarna blir felaktiga. Företagens motvilja att investera i ny reningsteknik 

förstärks av att reningsutgifterna tenderar att vara språngvisa. Vid handel med 

utsläppsrättigheter undviks problemen med språngvisa investeringar, myndigheternas 

osäkerhet angående reningskostnaderna samt företagens misstro mot regleringar. 

(Pearce & Turner, 1990) 

 

3.3.2 Nackdelar och problem med utsläppshandel 

För att kunna sätta en maximal nivå gällande utsläpp måste det finnas en tydlig 

uppfattning om vad som är en acceptabel utsläppsnivå. Dessutom behövs kunskap 

angående hur stora de nuvarande utsläppen är. (Kågeson, 1993) 

 

Initial fördelning av rättigheter 

En mycket viktig frågeställning att ta hänsyn till innan utsläppshandeln kan starta är hur 

tilldelningen av utsläppstillstånden ska ske. Förutsättningarna för de enskilda länderna 
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skiljer sig åt, vilket utgör problem vid utformning av ett rättvist reduktionssystem. De 

olika förutsättningarna gör att det näst intill är omöjligt att skapa ett helt neutralt och 

rättvist system på grund av att den initiala tilldelningen påverkar de enskilda ländernas 

konkurrenssituation. (Stripple, 2002) 

 

Det finns i grunden två olika sätt att initialt fördela utsläppstillstånd; gratis tilldelning 

eller auktion (Brännlund, 1998). Dessa två olika fördelningsmetoder är också aktuella 

vid tilldelningen av tillstånd inom EU (Stripple, 2002). Vid en gratis tilldelning måste 

det beslutas angående på vilka grunder varje företag ska tilldelas rättigheter (SOU 1999: 

111). Ett alternativ är den så kallade ”grandfathering-principen” (Ibid.). Denna princip 

innebär att rättigheterna fördelas med utgångspunkt från företagens initiala 

utsläppsnivåer (SOU 2003: 60). Fördelen med denna fördelningsmetod är att 

förorenande företag anser att metoden är enkel och rättvis (Brännlund, 1998). Vid gratis 

tilldelning uppstår ett dilemma i och med att staten förlorar skatteintäkter (Stripple, 

2002). Gratis tilldelning innebär att nya företag måste köpa rättigheter från etablerade 

företag och i de fall de etablerade företagen verkar inom samma bransch kan de välja att 

agera på ett sätt som försvårar eller till och med hindrar möjligheten för ett nytt företag 

att träda in på marknaden (SOU 1999: 111). Ett annat problem med detta system är att 

det missgynnar länder och industrier som redan gjort stora insatser för att minska på 

energianvändningen då dessa får en lägre initial tilldelning av utsläppstillstånden 

(Stripple, 2002). Detta kan få negativa konsekvenser i form av försämrade 

konkurrensmöjligheter för de företag som investerat i energieffektiviserande åtgärder 

(Ibid.). Det är de länder och företag som är energieffektiva i dagsläget som får betala 

energieffektiviseringen av länder och företag som inte vidtagit några åtgärder (Ibid.).  

 

En auktion innebär att staten säljer ut rättigheterna genom att företagen får bjuda på 

dessa tillstånd (Brännlund, 1998). En fördel med denna tilldelningsmetod är att staten 

behåller vissa intäkter (Stripple, 2002). Vid ett system som auktionerar ut tillstånden får 

företagen konkurrera om tillstånden och dessa tillfaller de som är villiga att betala mest, 

det vill säga de företag med högst betalningsvilja (SOU 1999: 111). En annan fördel 

med denna tilldelningsmetod är att potentiella aktörer, exempelvis miljöorganisationer, 

har möjlighet att bjuda på tillstånden (Brännlund, 1998). Ett problem är att staten genom 

en auktion gör en vinst på redan befintliga verksamheter som inte kommer att kunna få 
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någon ersättning, vilket gör att konkurrensen mellan befintliga och nya företag kan 

komma att bli snedvriden (Stripple, 2002).  

 

Det är möjligt att skapa bättre och mer likställda villkor vid en kombination av dessa två 

metoder, vilket då innebär att huvuddelen av rättigheterna fördelas enligt 

grandfatheringprincipen medan resten behålls för senare försäljning (Kågeson, 1993). 

 

Vid en perfekt fungerande marknad för utsläppsrättigheterna samt vid låga 

transaktionskostnader har den initiala fördelningen ingen betydelse för 

kostnadseffektiviteten (Brännlund, 1998). Resultatet av handeln på marknaden leder 

alltid fram till en kostnadseffektiv lösning, där miljömålet med säkerhet kan nås 

(Kågeson, 1993). Den slutgiltiga fördelningen och priset på tillstånd är alltså helt 

oberoende av den initiala fördelningen (Brännlund, 1998). Den initiala fördelningen 

påverkar dock den slutliga fördelningen av kostnaderna (Ibid.). Det kommer enligt detta 

system att framstå som att de nettoförsäljande medlemsländerna mer än väl uppfyllt sina 

åtagande, medan nettoköparna redovisar större utsläpp än de åtagit sig (SOU 2003: 60).  

 

Etablera en marknad 

Ett av de största problemen som uppstår när det finns en önskan att införa ett system 

med överlåtbara utsläppsrätter är att etablera en fullt fungerande marknad (Brännlund, 

1998). Transaktioner kan förekomma på många olika ställen i ekonomin, vilket kan 

ställa till problem (Kågeson, 1993). Finns det dock många aktörer och tydliga regler är 

det mycket som talar för att handel med låga transaktionskostnader ska kunna uppstå 

(Brännlund, 1998). 

 

Hot spots 

Orsaker till förekomsten av så kallade ”hot spots”18 vid handel med utsläppsrättigheter 

kan vara en varierande marginalkostnad samt olika avkastningskrav inom olika företag. 

Risken för miljöförsämringar och därmed lokala störningar är dock relativt liten vid 

utsläppshandel på grund av att företagen redan tidigare genomfört investeringar för att 

möta existerande krav. Kraven kan med tiden stärkas vilket möjligtvis leder till att 

                                                 
18 Många företag samlas på ett och samma ställ och det finns en risk för uppkomst av lokala störningar 

(Kågeson, 1993). 
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företag föredrar att köpa utsläppsrätter istället för att rena, vilket kan leda till 

försämringar i den lokala miljön som omger företaget. Därmed är det möjligt att 

fastställa att handel med utsläppsrättigheter bäst lämpar sig för utsläpp som får 

regionala och globala konsekvenser, exempelvis koldioxidutsläpp. (Kågeson, 1993) 
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Kapitel 4 

EFFEKTER PÅ EKONOMIN 

 

 

 

 

Inledningsvis ger kapitlet en introduktion till varför utsläppshandel är rätt sätt att 

reducera koldioxidutsläppen och därmed den globala miljöpåverkan. Sedan följer ett 

avsnitt som behandlar effekterna på svensk ekonomi och den svenska industrin. 

Avslutningsvis behandlas de generella effekterna specifikt för den svenska stålindustrin. 

Redogörelsen bygger på FlexMex2-utredningen (SOU 2003: 60) där inget annat 

framgår. 

 

4.1 Introduktion 

Koldioxidreduktion är ett generellt mål som handlar om stora ekonomiska insatser, 

vilket innebär att det är viktigt att reduktionen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. 

Kostnadseffektivitet säkras vanligtvis bäst med kombinationer av ekonomiska och icke-

ekonomiska styrmedel, exempelvis handel med utsläppsrättigheter (Helby et al, 1999). 

Enligt FlexMex2-utredningen är handel med utsläppsrätter ett viktigt kostnadseffektivt 

styrmedel för att verka i riktning mot en stabiliserad och minskad koncentration av 

växthusgaser i atmosfären. När ett kvantitativt tak för de totala emissionerna fastställs 

och målet är en dynamik i ekonomin för att möta befolkningsökning, ändrad teknologi 

och ekonomisk tillväxt måste de allokerade utsläppsrätterna vara överlåtbara. 

Möjligheten till handel skapar flexibilitet och handlingsfrihet för att finna 

kostnadseffektiva lösningar. Det finns inte någon frivillig efterfrågan på utsläppsrätter 

som kan agera drivkraft för handel utan det är kravet att inneha utsläppsrätter19 som gör 

att länder och företag deltar i handeln.  Systemet måste vara väl definierat bland annat 

gällande enheter, vilka verksamheter som omfattas, fördelningsmetod, marknadens 

omfattning samt kontroll- och sanktionssystem. 

 

Vid utsläppshandel medför avvikelser från ett nationellt mål snabbt reagerande 

rättighetspriser, vilket ger aktörerna starka incitament att återgå till det ursprungliga 

                                                 
19 Kyotoprotokollet ställer sådana krav på utsläpp av växthusgaser. 
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målet. Då efterfrågan på utsläppsrätter är tvingande genom lag är risken för att målet 

inte ska uppfyllas liten samtidigt som systemet drabbar all överkonsumtion och ger 

vinster för varje besparing som genomförs. Priserna på utsläppsrätter vid ett system med 

utsläppshandel kommer att fluktuera i takt med konjunkturcykeln, där priset stiger vid 

högkonjunktur och sjunker vid lågkonjunktur. (Helby et al, 1999) 

 

Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som fördelas ska bland annat stämma 

överens med medlemsstaternas skyldigheter att begränsa sina utsläpp enligt EU: s 

bördefördelning och Kyotoprotokollet. Regeringen föreslår i en proposition till 

riksdagen att fördelningen av utsläppsrätter bör grundas på skilda principer för 

bränslerelaterade utsläpp och råvarurelaterade utsläpp. Fördelningen av utsläppsrätter 

till bränslerelaterade utsläpp bör grundas på volymen av historiska utsläpp och 

fördelningen till råvarurelaterade utsläpp bör baseras på samlade prognoser på 

anläggnings- och makronivå. Den samlade mängden utsläppsrätter bedömer regeringen i 

dagsläget uppgå till mellan 19 och 22 miljoner ton per år (prop., 2003/04: 31). 

 

4.2 Effekter på svensk ekonomi och industri 

Svensk basindustri har under senare delen av 1990-talet expanderat. En fortsatt 

möjlighet till expansion och tillväxt inom svensk basindustri är betydelsefull för 

utvecklingen av tillväxten i den svenska ekonomin. En allt för restriktiv fördelning av 

utsläppsrätter kan hämma tillväxten och äventyra regionalpolitiska mål och tillväxtmål. 

I dagsläget växer den svenska basindustrin med drygt 2 procent per år.  

 

En stor del av de utsläpp som omfattas av direktivet härrör i Sverige från förbränning av 

fossila bränslen inom industrisektorn, vilket skiljer sig från situationen i många andra 

länder inom EU där utsläppen till stor del kommer från el- och värmeproduktion. 

Svensk industri är till stor del inriktad på produkter och processer som medför stor 

energianvändning per krona förädlingsvärde. Handel med utsläppsrätter skyddar 

befintliga koldioxidintensiva aktiviteter, vilket medför att insatsen sker på andra 

områden med totalt sett högra samhällskostnader samtidigt som systemet ger företagen 

ett bra handlingsutrymme till försvar av konkurrenskraften (Helby et al, 1999). Om 

införandet av handelssystemet leder till en minskad användning av fossila bränslen kan 

det medföra positiva effekter på vissa miljökvalitetsmål men situationen i Sverige 

påverkas dock starkt av gränsöverskridande föroreningar från andra länder.   
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Handelssystemet påverkar förutsättningen för basindustrin på två sätt, dels genom den 

initiala fördelningen av utsläppsrätter och det pris som etableras för dessa på 

marknaden, dels genom den påverkan systemet kan medföra på energipriserna. 

Basindustrins anläggningar har stor betydelse för ekonomisk tillväxt och sysselsättning 

och har genom sin lokalisering20  stor betydelse för regional sysselsättning och balans. 

 

En stor del av de åtgärder som kan vidtas för att minska koldioxidutsläppen är 

materialrelaterade, vilket innebär att materialanvändningen måste minskas för att 

möjliggöra en reducering av energiåtgång eller en reducering av energiförbrukningen i 

råvaruproduktionen. Inom den svenska basindustrin har återvinning och tillvaratagande 

av restenergi länge varit en integrerad del av verksamheten (SCB 1999: 1). 

Anläggningarna i basindustrierna konkurrerar på en världsmarknad där många av 

konkurrenterna inte omfattas av någon koldioxidrestriktion, vilket kan ställa till problem 

för företagen om de måste minska produktionen. Detta innebär att handelssystemet som 

medför kostnadsökningar för deltagare inom systemet kan försämra konkurrenskraften 

samt skapa problem för tillväxt och sysselsättning på grund av att priset redan är 

fastställt på världsmarknaden. Företagen måste i sina produktionsbeslut räkna med 

kostnaderna av att släppa ut koldioxid där kostnaden på marginalen och därmed 

incitament att minska utsläppen är lika stora oberoende av hur många rättigheter 

företaget äger. Priset bestäms utifrån den totala mängden utdelade rättigheter, vilket 

medför att priset är starkt beroende av den totalt fördelade mängden rättigheter. 

 

I Sverige omfattas i första skedet21 drygt 300 anläggningar som kommer tillåtas handla 

med utsläppsrätter i syfte att på billigast möjliga sätt möta kravet att varje år täcka sina 

utsläpp med utsläppsrätter. Enligt EU kommissionens beräkningar kommer införandet 

av ett handelssystem att minska kostnaderna med 35 procent jämfört med om 

utsläppsreduktionen genomförs inom respektive medlemsstat (prop., 2003/04: 31). 

Kostnaderna för en reducering av emissionerna i Sverige blir mellan 1 och 3 miljarder 

kronor lägre per år än utan ett handelssystem. Effekten på sysselsättning och 

förädlingsvärde inom den handlande sektorn kommer att bero på utsläppsrätternas pris. 

När systemet införs kan den internationella konkurrensen undermineras för vissa 

                                                 
20 Bland annat i Norrland och Bergslagen (prop., 2003/04: 31). 
21 Första åtagandeperioden sträcker sig mellan 2005 och 2007. 
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sektorer, vilket kommer att bero på den initiala fördelningen samt prisbildningen på 

marknaden. Effekterna av utsläppsrestriktionerna kommer dock att bli mindre vid ett 

handelssystem än om möjligheten till handel inte fanns.  

 

Handelssystemet kommer till viss del att innebära stigande administrativa kostnader, 

vilket är en anledning till att små företag inte omfattas22. Den administrativa bördan kan 

dock minskas om flera verksamhetsutövare går samman och utser en förtroendeman att 

ta hand om utfärdande av utsläppsrätter och rapportering.  

 

Energipriserna23 förväntas öka på grund av att det uppstår en kostnad för att släppa ut 

koldioxid. Priset på koldioxid förväntas dock bli lägre vid införandet av 

handelssystemet än om medlemsstaterna valt att nå koldioxidreduktionerna utan ett 

handelssystem. Ökade elpriser kan leda till dämpad efterfrågan på el och i ett europeiskt 

perspektiv leder detta till minskad elproduktion på marginalen. (prop., 2003/04: 31) 

 

4.3 Effekter på svensk stålindustri 

Järn- och stålindustrin är en tung industri med stora utsläpp av förorenande ämnen och 

för att minska miljöpåverkan använder denna industri i hög grad återvinning. Stål kan 

antingen produceras från järnmalm eller återvunnen metall24, där energiåtgången25 

minskar kraftigt vid sekundärproduktion av stål. Stålindustrin i Sverige skiljer sig från 

många länder i Europa genom att den inte har tillgång till naturgas utan använder olja 

och gasol som bränsle. I Sverige används kol endast som råvara i masugnar och 

ljusbågsugnar, för reducering av järnmalm till råjärn.  

 

De svenska stålverkens produktion medför utsläpp av koldioxid som understiger 

genomsnittet jämfört med konkurrenterna. Exportandelen i svensk stålindustri uppgår 

till 80 procent och då mindre än hälften av värdens stålproduktion är lokaliserad i länder 

som omfattas av Kyotoprotokollet är möjligheten att övervältra stigande kostnader på 

kunder begränsade (prop., 2003/04: 31). Det finns en risk för snedvriden konkurrens, 

                                                 
22 Kostnaderna skulle kommat att bli högre än miljönyttan (prop., 2003/04: 31). 
23 Inklusive priset på el (prop., 2003/04: 31). 
24 Stål producerat från järnmalm kallas primärproduktion, medan stål tillverkat av återvunnen metall 

kallas sekundärproduktion (SCB 1999: 1). 
25 Framförallt åtgång av kol och koks (SCB 1999: 1). 



 32 

vilket kan medföra att svenska företag flyttar sin produktion till länder som inte har 

något åtagande i Kyotoprotokollet.  
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Kapitel 5 

FALLSTUDIER 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av de genomförda fallstudierna. 

Representanter för de två företagen, SSAB Svenskt Stål och AvestaPolarit, har 

intervjuats.  

 

5.1 SSAB Svenskt Stål AB 

Detta kapitel bygger på en personlig intervju med Göran Carlsson som är Teknisk 

Direktör vid SSAB Svenskt stål AB. 

 

5.1.1 Ägarstruktur och organisation 

SSAB Svenskt Stål AB är börsnoterat. Drygt 50 procent av aktierna ägs av 

industrivärlden, olika försäkringsbolag står för mellan 4 och 8 procent, LKAB äger 4,5 

procent och det utländska ägandet uppgår till drygt 15 procent. Inom koncernen arbetar 

cirka 10000 människor och företaget omsätter drygt 19 miljarder kronor per år. 

Företaget driver verksamheten decentraliserat26, vilket innebär att en stor del av besluten 

delegeras ut till de olika bolagen. Företagets organisation och uppbyggnad förevisas i 

figur 4.1. 

 

SSAB koncernens affärsidé är att tillverka platt stål i områdena tunnplåt och grovplåt. 

Koncernens stålrörelse har utvecklats framgångsrikt genom en medveten 

nischorientering, vilket kan ses i figur 4.1. På grovplåtsområdet sker en satsning på 

kylda stål27 medan satsningen inom tunnplåtsområdet sker inom höghållfasta stål28. 

Inom dessa nischer har tillväxten varit mellan 5 och 7 procent per år, vilket är högre än 

för stålmarknaden generellt. När det gäller kylda stål är företaget en av de största 

aktörerna i världen.  

                                                 
26 Finns endast drygt 20 medarbetare på koncernkontoret i Stockholm. 
27 Slitstål och höghållfasta konstruktionsstål. 
28 Extra och ultra höghållfast tunnplåt. 
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Det SSAB försöker finna är utmejslade områden där företaget kan vara stora och 

handlingskraftiga. SSAB Tunnplåt är Nordens största tillverkare av tunnplåt och en av 

de ledande aktörerna inom Europa. Gällande produktion av kylda stål är SSAB 

Oxelösund världsledande. Plannja är ett av Europas ledande byggplåtföretag. Inom 

SSAB HardTech utvecklas, tillverkas och marknadsförs presshärdade 

säkerhetskomponenter till bilindustrin. Tibnor29 är det ledande företaget inom svensk 

stålhandel.  

 

 
Figur 5.1 SSAB: s organisation 

Källa: Carlsson (2003). 

 

5.1.2 Anläggningar som omfattas av handelsdirektivet 

Då det inte är riktigt klart vilka verksamheter som ska ingå är det svårt att med säkerhet 

fastställa vilka anläggningar inom SSAB som kommer att omfattas av direktivet och 

utsläppshandeln. Gällande verksamhetsområden där det sker en produktion och 

bearbetning av järnmetaller ska anläggningar för tackjärns- eller ståltillverkning med en 

tillverkning som överstiger 2,5 ton per timme inkluderas. Med denna definition kommer 

med säkerhet anläggningarna i Luleå och Oxelösund att omfattas av handelsdirektivet. 

På dessa två orter är SSAB även hel- eller delägare i kraftvärmeverk. Dessa 

                                                 
29 Tibnor ägs till 85 procent av SSAB Svenskt Stål AB och till 15 procent av AvestaPolarit AB. 
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kraftvärmeverk använder processgaserna från SSAB: s tillverkning och producerar med 

hjälp av dessa hetvatten, el och ånga. Enligt handelsdirektivet ska 

förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på mer än 20 MW inkluderas, vilket 

båda dessa anläggningar har. SSAB anser att dessa kraftvärmeverk är en integrerad del 

av produktionen, vilket gör att företaget önskar att dessa inte inkluderas på egen hand. 

När det gäller valsverken pågår en diskussion om de ska inkluderas i handelssystemet. 

Valsverk är förbränningsanläggningar med tillförd effekt på över 20 MW.  Sveriges 

ståndpunkt är att valsverken inte ska ingå medan EU kommissionen inte fattat beslut i 

frågan. Innefattas även valsverken kommer Borlänge samt valsverken i Oxelösund att 

ingå. Med andra ord omfattas både stålverket i Luleå och stålverket i Oxelösund samt 

kraftvärmeverken på båda dessa orter.  

 

5.1.3 Koldioxid 

Gas bildas i alla processer vid tillverkningen på SSAB, vilket kan ses i figur 4.2. 

Företagets stålproduktion är helt baserad på järnmalm.  

 
Figur 5.2 SSAB: s stålprocess  

Källa: Carlsson (2003). 

 

Järnmalm innehåller syre som måste avlägsnas för att framställa användbart järn och 

därefter stål. I reduktionsprocessen används kol som ingår förening med järnmalmens 

syre och därmed frigör järnet. När syret binds till kolet bildas den oundvikliga 
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biprodukten koldioxid. Råjärnet vidareförädlas sedan till flytande kol och därefter till 

stålämnen som kan valsas. Kolet som måste användas i produktionsprocessen är en 

nödvändig råvara som bildar så kallade icke-utbytbara råvarurelaterade utsläpp30, vilket 

innebär att det i dagsläget är omöjligt att byta ut kolet i processen.  

 

Företaget köper även olja för att kunna framställa ånga och hetvatten som är nödvändigt 

för deras produktion. Detta är en ren förbränningsprocess i vilken koldioxid skapas. 

Även denna förbränningsanläggning kommer att omfatta av handelsdirektivet. Det 

största problemet, ur emissionssynpunkt är dock själva processdelen. SSAB är därmed 

en stor utsläppare av koldioxid inom Sverige. I Sverige står SSAB för knappt en 

tredjedel av den handlande sektorns koldioxidutsläpp och dessa uppgår till drygt 6 

miljoner ton. 

 

5.1.4 Biprodukter 

Under vidareförädlingen frigörs energi som utnyttjas för att smälta in en tillsats av 

nästan 20 procent stålskrot. Vid kokstillverkning bildas ett omfattande energirikt 

gasflöde som tas till vara för av kraftvärmeverken31. Även i masugnsprocessen bildas 

mycket gas som går delvis går till kraftvärmeverken. Denna gas är dock mycket 

energifattig. Gasen som bildas i LD-verken går också till kraftvärmeverken32. Både 

kraftvärmeverket i Luleå33 och Oxelösund tar tillvara på de gaser som bildas vid 

produktionsprocessen. 

 

5.1.5 Effektiviseringar och reduceringar av utsläpp 

Kol utgör en stor kostnad, vilket gjort att kolbehovet successivt minskats genom olika 

åtgärder. På grund av ett antal genomförda åtgärder har SSAB idag sannolikt ett av de 

lägsta koldioxidutsläppen i världen per producerat ton stål. Enligt Carlsson ger ett ton 

producerat stålämne ett koldioxidutsläpp på 1,6 ton. Ett kontinuerligt arbete pågår för 

att effektivisera råjärnstillverkningen genom att sänka förbrukningen av kol och koks. 

Möjligheten att genomföra ytterligare förbättringar för att minska på utsläppen av 

koldioxid är därmed begränsad. För att kunna minska utsläppen är ett alternativ att 

                                                 
30 Definition av FlexMex2-utredningen.  
31 Se Figur 4.2. 
32 Denna gas måste ibland brännas (facklas) och då uppstå koldioxidemissioner.  
33 LUKAB, som står för drygt 90 procent av fjärrvärmesystemet i Luleå. 
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minska stålproduktionen. Minskar SSAB den producerade volymen i Sverige kommer 

dessa volymer sannolikt att produceras någon annanstans i världen. Alternativet är att 

köpa utsläppsrätter, men med de bedömningar som gjorts om priset på dessa ökar 

marginalkostnaderna med cirka 300 kronor per ton (ett belopp som motsvarar hela 

arbetskraftskostnaden för ett ton stålämne). 

 

Gällande arbete mot en bättre miljö menar Carlsson att företaget inte använder ett 

kilogram kol utöver nödvändigt. SSAB har jobbat med miljöförbättringar på många håll 

inom organisationen och inom produktionen. Dels har företaget arbetat mycket med 

masugnsprocessen. Utöver detta har SSAB ett utbrett samarbete med LKAB där de 

arbetar med råvaror, exempelvis pellets34.  Omfattande arbete har även pågått gällande 

processtyrning, utbildning av personal35 samt investeringar. En mycket viktig 

komponent för att kunna genomföra en produktion med låga utsläpp är processtabilitet. 

Höga krav ställs på kontinuerlig drift för att upprätthålla ett högt kapacitetsutnyttjande. 

Störningar och stopp i produktionen medför i regel ökade utsläppsnivåer36, speciellt vid 

en uppstart.  Arbetet mot ett bidrag till en hållbar och långsiktig utveckling på 

miljöområdet är ett långsiktig och tålmodigt arbete. Det finns mycket kvar att göra, det 

går alltid att bli lite bättre. SSAB anser dock att företaget gjort mycket för att minska på 

utsläppen av växthusgaser, samtidigt som de inte får mycket gratulationer för arbetet. 

Alla uppräknade faktorer arbetar företaget och dess medarbetare vidare på för att 

minska på utsläppen.  

 

5.1.6 Praktiska förändringar inom företaget 

Vid införandet av ett handelssystem krävs att ett antal ansvariga personer arbetar med 

frågan. Vilka förändringar, hur och när de ska ske är vid intervjutillfället inte fastställt. 

Det finns trots allt mycket stor osäkerhet angående genomförandet. Det företaget i första 

hand måste göra vid utsläppshandel är att löpande följa produktionsutfallet vid en viss 

tidpunkt och sedan prognostisera den kommande produktionen under året. SSAB måste 

därmed hålla en god balans mellan den slutliga produktionen och de utsläppsrätter de 

                                                 
34 För att finna pellets som gör det lättare att reducera ut järnmalmen.  
35 Alla medarbetare är delaktiga i koncernens miljöarbete, och genomgår en miljöutbildning för att lyfta 

fram övergripande sammanhang samt medarbetarnas specifika arbetsområden. 
36 I synnerhet vid en uppstart, då måste oftast extra mycket kol införas i processen för att få tillbaka rätt 

temperatur i masugnarna.  
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förvärvat. Företaget måste i god tid bestämma sig för hur de ska agera vidare. 

Exempelvis om prognosen visar att de sannolikt kommer sluta på för höga 

utsläppsnivåer. Det finns i ett sådant läge två situationer att välja mellan. Om företaget 

anser att det är för dyrt att producera ytterligare stål och därmed betala det högre 

marginalpriset är enda alternativet att minska produktionsvolymen. Anses istället 

utsläppsrätterna ha ett pris som medför att en lönsamhet av att köpa rättigheter och 

tillverka den mängd stål som överstiger den fria tilldelningen kommer företaget med 

stor sannolikhet att göra detta.   

 

Ifall företaget hamnar i en situation där de vill köpa rätter, ska detta ske i en grupp för 

koncernen eller hur ska köpen genomföras? Vid ett eventuellt köp uppstår ytterligare en 

fråga: när ska rätterna köpas? De utsläpp företaget haft under år 1 samt de tilldelade 

utsläppsrätternas ska enligt direktivet deklareras i början av år 2. Det kan antas uppstå 

en situation då många företag tvingas korrigera utsläppen i slutet av året, vilket kan 

medföra en prisökning av utsläppsrätterna.  

 

Alla finansiella instrument kommer att finnas för utsläppsrätter och en börs kommer 

troligtvis att upprättas. Utöver detta kan alla äga utsläppsrätter. Dessa faktorer medför 

att prisfluktuationer på något sätt kommer att uppstå, både på kort och på lång sikt. 

Detta innebär att SSAB i dagsläget måste sätta upp ett antal riktlinjer och regler för hur 

det fortgående arbetet ska ske. Regler för hur stora risker de involverade får ta måste 

bestämmas och vem som ska handlägga alla ansökningar37.  Företaget måste se till att 

ha en bra uppföljning både på hur mycket stål som produceras samt hur mycket 

koldioxid som släpps för att veta i vilken situation de befinner sig38. Även detta arbete 

måste in i företagets månadsbokslut. Alla dessa styrregler och ansvariga personer 

kommer att medföra en extra byråkrati inom företaget. Handelssystemet medför en extra 

styrdimension som kommer att medföra ett antal praktiska förändringar.  

 

5.1.7 Ansökan om utsläppsrätter 

I dagsläget vet företagen inte mycket om tidpunkten för ansökan om utsläppsrätter. 

Carlsson tror att en ansökan ska lämnas in någon gång under sommaren 2004. Den 

                                                 
37 Ser till att det finns tillstånd samt att alla ansökningar skickas in i tid och är korrekta.  
38 Köpa eller sälja rättigheter. 
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nationella allokeringsplanen ska vara EU kommissionen tillhanda den 31 mars 2004. 

Senast tre månader efter detta, det vill säga den 30 juni ska kommissionen antingen 

bevilja eller tillbakavisa ansökan. Det nationella näringslivet ska efter detta senast den 

30 september meddela företagen om slutsatserna.  Det är två saker som måste beviljas 

innan en handel kan påbörjas. Dels ska företaget erkännas vara ett företag som tillåts 

släppa ut koldioxid, dels ska ansökan angående utsläppsrätter beviljas.  Det måste alltså 

finnas en myndighet som för register över vilka företag som har tillstånd att släppa ut 

koldioxid och där företagen ska ansöka om utsläppsrätter. Företaget hoppas att det inte 

beslutas om att bygga upp en kontrollfunktion. I dagsläget är miljöredovisning redan en 

integrerad del av den normala revisionen. Instrument för mätning och rapportering finns 

redan installerat på plats, därför finns ingen anledning till installation av ytterligare 

mätutrustning.  

 

5.1.8 Konkurrens 

Ståltillverkare finns i stort sett i alla länder världen över. Under år 2002 tillverkades 

omkring 902 miljoner ton stål i världen. Av detta tillverkades drygt 6 miljoner ton stål i 

Sverige, vilket gör att landet är en relativt liten stålproducent. De länder som skrivit 

under Kyotoprotokollet eller har åtaganden i detta står för 41 procent av tillverkningen 

medan 59 procent ligger utanför. EU står för 18 procent stålproduktion inom länder med 

åtagande i Kyotoprotokollet. Detta gör att det finns många köpare och säljare på 

stålmarknaden, vilket innebär att priset på stål uppstår på världsmarknaden. Det är med 

andra ord omöjligt för ståltillverkare att lägga över de högre kostnaderna av att 

producera ytterligare ett ton stål på köparna.  

 

Det finns många aktörer runt om i världen som är villiga att leverera, vilket gör att 

köpare kan vända sig någon annanstans om priserna anses vara för höga. Enligt 

Carlsson finns det i och med detta en risk med att konkurrensen kan komma att 

snedvridas.  I första hand kan den komma att bli snedvriden mellan europeiska 

ståltillverkare och producenter utanför Kyotoprotokollet. Enligt handelsdirektivet ska 

EU se till att detta inte händer, men enligt SSAB är risken ändå stor.  

 

Konkurrensen kan även snedvridas på ett annat plan. Ståltillverkare inom EU har haft 

olika utveckling mellan åren 1990 och 2001. Carlsson talar om ungefär fyra olika 

kategorier. Den första innefattar företag/länder som kunnat framställa bra produkter, 
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kunnat öka produktion och därigenom haft god framgång på marknaden, vilket gjort det 

möjligt för dem att investera.  Sverige tillhör denna grupp och är ett av de länder som 

expanderat mest.  Det finns även länder som i stort sett stått stilla gällande tillväxt. 

Andra länder har haft en negativ tillväxt och det finns även länder som upphört helt. 

Handelsdirektivet föreskriver att alla länder ska upprätta en nationell allokeringsplan 

och att en initial tilldelning ska baseras på historiska data. Val av basår kommer att 

spela en stor roll i fördelningen. De länder som upplevt en positiv tillväxt inom 

stålindustrin riskerar att missgynnas vilket basår som än väljs. Länder som vuxit lite 

eller inget kan få en bättre situation, vilket ger en uppenbar risk för snedvriden 

konkurrens. I dagsläget förespråkar olika länder olika basår och ju äldre basår som väljs 

desto mer kommer länderna med tillväxt att missgynnas på grund av att mycket inträffat 

de senaste åren. Om basåret blir olika kommer företagen att hanteras på olika sätt. Trots 

detta sitter alla företag och länder inom EU i samma båt.  

 

5.1.9 Styrmekanismer för bättre lönsamhet och tillväxt 

Inom SSAB finns en stark oro gällande tillväxten inom företaget. Tillväxt ger 

lönsamhet. Priset på produkten de tillverkar sjunker med drygt 2 procent per år, på lång 

sikt. SSAB går för en nisch där de är unika och kan ta bättre betalt. Företaget har 

fokuserat på volymarbete gällande specialprodukter, det vill säga arbeta för att kunna 

producera lite mer än i dagsläget. Sätts ett tak på volymen kommer företagen att förlora 

en av mekanismerna de med för att skapar lönsamhet.  

 

Inom företaget arbetas mycket med kostnader, främst förädlingskostnader39. 

Koldioxidhandeln kommer att medföra ökade kostnader på grund av ökad 

administration och ökade kostnader för ytterligare ett ton stål. I dagsläget kan företaget 

inte svara på om de kommer att tillverka ett extra ton stål. Detta är en helt ny situation 

som företaget ställs inför med ett antal svåra frågor. Dras allt till sin yttersta spets, det 

vill säga att rättigheterna kommer att bli mycket dyra och svåra att få tag på, går det inte 

att arbeta med kostnadstermen. En given fråga som kommer upp då är om företaget på 

lång sikt kommer att kunna stanna kvar i Sverige. Ingen vet hur situationen kommer att 

se ut, det vill säga om företaget kommer att kunna finnas kvar i Sverige, om de ska köpa 

ämnen eller om det ska skapa joint venture med något företag utanför protokollet och 

                                                 
39 Olika fasta kostnader.  
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därmed köra ämnen till valsverken i Sverige. Risken att köpa av andra är att lämna ut 

den metallurgiska kunskapen, det vill säga kunskapen att producera stålämnen. 

Införandet av handelssystemet kommer att påverka företaget i beslutsfattandet och 

utvecklingsplaner, men i dagsläget är det svårt att säga hur. En av anledningarna till 

detta är att det finns svårigheter i att förutsäga den generella prisnivån och fluktuationer 

i denna.  

 

Den inledande försöksperioden som genomförs i EU anses inte vara en försöksperiod 

för SSAB. Detta på grund av att det i denna faktiskt förekommer kostnader som 

företaget kommer att drabbas av, exempelvis böter. Försöksperioden innebär dock en 

möjlighet för EU att ändra på vissa faktorer, exempelvis nivån på böter.  

 

5.2 AvestaPolarit AB 

Detta avsnitt bygger på en personlig intervju med Christer Manngård som arbetar som 

samordnare på AvestaPolarit AB. 

 

5.2.1 Ägarstruktur och organisation 

AvestaPolarit AB ägs idag till 100 procent av Outukumpu i Finland. Koncernen har 

produktionsanläggningar i Finland, Sverige, Storbritannien och USA. Företaget är 

lokaliserat på fyra platser i Sverige: Avesta, Degerfors, Långshyttan och Torshälla. 

Koncernens minsta stålverk, lokaliserat i Degerfors, kommer dock att stängas och 

produktionen flyttas till Storbritannien.  

 

Företaget producerar rostfritt stål, både råstål och färdiga produkter. Vid tillverkning av 

rostfritt stål är AvestaPolarit en av världens största producenter. Under år 2001 

redovisade koncernen en omsättning på drygt 3 miljarder euro och sysselsätter omkring 

9000 personer. I Sverige har AvestaPolarit drygt 3000 anställda.  

 

Företagets vision är att bli världsledande på rostfritt stål, vilket gör att AvestaPolarit 

inriktar sig på fortsatt tillväxt och expansion. I Avesta finns en stålsmältnings- och 

bandbearbetningsenhet, samt ett varmvalsverk och ett stålverk. Affärsområdet ”Coil 

Products” är AvestaPolarit: s kärnverksamhet och utgörs av stålsmältnings- och 

bearbetningsenheterna i bland annat Avesta.  
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5.2.2 Anläggningar som omfattas av handelsdirektivet 

Det råder en viss oklarhet angående vilka anläggningar i Sverige inom AvestaPolarit 

som kommer att omfattas av handelsdirektivet. I dagsläget står det tydligt att 

anläggningar med ståltillverkningsprocess fram till gjutning ska ingå, vilket medför att 

anläggningarna i Avesta kommer delta i handeln. Det är inte klart om anläggningen i 

Degerfors kommer att omfattas av utsläppshandeln.  

 

5.2.3 Effektiviseringar och reduceringar av utsläpp 

Företaget använder olika bränslen i sina värmeugnar, och det är i denna process 

koldioxid uppstår. Det huvudsakliga bränslet är gasol, men de använder även 

eldningsolja. Under 2001 antog AvestaPolarit en miljöpolicy som ska styra företagets 

miljöarbete inom alla delar av koncernen. Företagets miljöpolicy fäster stor vikt vid 

behovet att införa och använda miljöledningssystem, vilket resulterat i minskat avfall 

vattenförbrukning och emballagekostnader.  

 

Rostfritt stål är i sig relativt bra ut miljösynpunkt, då det är möjligt att återvinna 

materialet till minst 95 procent utan att kvaliteten försämras. Företaget har främst 

arbetat med spillvärmeutnyttjande genom bland annat utrusta glödgningsugnar med 

oxy-brännare. Detta har inneburit en minskad användning av olja i 

tillverkningsprocessen med drygt 3000 ton per år. Produktionen sker till stor del med 

spillvärme. Frågan är vem som ska tillgodogöra sig de utsläpp som går till 

värmekraftverk och där används till fjärrvärme som kommunen tar del av. Det företaget 

arbetar med är energieffektiviseringar och att minska bränsleförbrukningen.  

 

5.2.4 Praktiska förändringar inom företaget 

Företaget har inte genomfört några planerade förändringar i och med införandet av 

handelssystemet. Detta på grund av att det i dagsläget finns så mycket oklarheter 

angående systemet.  

 

5.2.5 Ansökan om utsläppsrätter 

Liksom SSAB vet inte AvestaPolarit mycket om ansökan och tilldelning av 

utsläppsrätter. De datum som tas upp i fallet med SSAB gäller givetvis även för 

AvestaPolarit. Christer Manngård anser att det bästa varit att upprätta en ny myndighet 

som tar hand om tilldelning, kontroll och sanktioner. Då Sverige inte varit ute i 



 43 

tillräckligt god tid är detta sannolikt inte möjligt att genomföra. Därmed föreslår 

Manngård, liksom regeringen att den bäst lämpande myndigheten är länsstyrelsen.   

 

5.2.6 Konkurrens 

AvestaPolarit har sina huvudsakliga konkurrenter lokaliserade inom Europa och då 

främst Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Företaget har även del konkurrenter 

utanför Europa och utanför Kyoto, exempelvis Kina, Korea och Indien. Detta är länder 

med starkt expanderande stålmarknader. Detta medför en oro inom företaget gällande 

risken med snedvriden konkurrens. AvestaPolarit har de senaste åren kraftigt ökat 

produktionen och planerar även en framtida expansion. Enligt Christer Manngård är 

därmed ett genomsnitt av åren 1998 till 2001 bättre som basår än vad 1990 är. Trots 

detta kommer, enligt Manngård, AvestaPolarit att missgynnas även om senare år 

används. Detta på grund av den planerade expansionen.   
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Kapitel 6 

ANALYS OCH DISKUSSION 

 

 

 

 

Den inledande försöksperioden inom EU ska inom kort inledas. Trots detta förekommer 

det en rad oklarheter gällande införandet, både på nationell och på internationell nivå. 

Regeringens proposition ger vissa riktlinjer, men visar inte direkt hur den svenska 

stålindustrin kommer att påverkas. I dagsläget vet bland annat företagen inte med 

säkerhet vilka anläggningar som kommer att omfattas. Trots att situationen 

karaktäriseras av stor osäkerhet verkar Sverige vara relativt förberedda i jämförelse med 

många andra länder. Diskussioner har under en längre tid pågått inom företagen samt 

mellan myndigheter och näringslivet.  

 

Det råder även en stor osäkerhet kring elpriser. Systemet kommer sannolikt leda till 

stigande elpriser men i dagsläget är det svårt att estimera hur stora ökningarna kommer 

att bli. Då de svenska stålföretagen använder stora mängder el i produktioner kan de 

drabbas hårt av detta.  

 

Det finns vissa risker med att införa olika basår i olika länder, vilket idag är föremål för 

diskussioner. Då den svenska stålindustrin är inne i en expansiv fas, kommer alla basår 

som ligger längre tillbaka i tiden att missgynna den expansiva sektorn. Väljs exempelvis 

ett genomsnitt av åren 1998 till 2001 kommer de att reflektera en situation som inte 

längre är aktuell i Sverige. Båda företagen som behandlas i uppsatsen har växt under de 

senaste åren och planerar ytterligare expansion. Detta kan komma att snedvrida 

konkurrensen inom Europa. Det finns även en viss oro gällande de starka 

stålmarknader, exempelvis Kina, som inte omfattas av Kyotoprotokollet. Sådana 

marknader kan komma att konkurrera ut svenska stålföretag då de kan producera stålet 

till lägre kostnader.  

 

Det som måste beaktas innan utsläppshandeln startar är bland annat att kol i dagsläget är 

en nödvändig råvara som reduktionsmedel i masugnsprocessen. Företagen kan alltså 

inte byta ut kolet mot någon annan råvara, vilket klart begränsar deras möjligheter att 
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minska på koldioxidutsläppen. De svenska utsläppen är dock, sett ur ett internationellt 

perspektiv, relativt låga. Kostnaderna för att reducera koldioxidemissioner kommer att 

öka för de svenska stålföretagen som omfattas av handelsdirektivet. Blir dessa för höga 

är ett av alternativen för företagen att flytta produktionen utomlands, exempelvis till 

länder som inte omfattas av Kyotoprotokollet. En risk med detta är att tillverkningen 

kommer att ske i anläggningar med högre koldioxidutsläpp per producerat ton. 

Nettoeffekten skulle kunna bli att de globala utsläppen av koldioxid ökar.  

 

Företagen kan hamna i en situation där prognoser visar att utsläppen kommer bli högre 

än den tilldelade mängden utsläpp.  De ökade kostnader detta kan medföra kan hamna i 

på nivåer som motsvarar en stor del av de totala arbetskraftskostnaderna. Detta kan 

innebära ett stort problem för de företag som haft möjligheten att expandera och öka 

sina produktionsvolymer. I och med dessa ökade kostnader kan företagen tvingas sänka 

produktionsvolymerna.  

 

Utsläppshandeln ska starta den 1 januari 2005, vilket innebär ett mycket pressat 

tidsschema. Det verkar dock i dagsläget som att många länder är illa förberedda. En 

möjlighet som hålls öppen i och med försöksperioden är att det går att skjuta upp starten 

en tid samt genomföra vissa ändringar ifall det erfordras.  

 

Det kan finnas anledning för svenska stålföretag att oroa sig över den initiala 

tilldelningen av utsläppsrätter. Då svensk stålindustri arbetat för att effektivisera 

koldioxidutsläppen finns en stor risk att de får en lägre initial tilldelning av rätterna. 

Sker detta kommer Sverige och svensk industri eventuellt tvingas köpa rättigheter för 

att kunna fortsätta en expansiv produktion.  

 

Handel med utsläppsrätter är ett trots allt bra och viktigt styrmedel för att nå 

kostnadseffektivitet. En klar fördel är dessutom att utsläppshandel ofta leder till 

måluppfyllelse. Det överhängande målet är därmed inom räckvidd. Om införandet av 

handelssystemet leder till en minskad användning av fossila bränslen kan det medföra 

positiva effekter på det globala klimatet i form av minskad koncentration av 

växthusgaser i atmosfären.  
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BILAGA A 

 

 

 

 

Tabell A.1 Ländernas olika åtaganden 

Part Åtagande (%) EU: s bördefördelning (%) 

EU 92  

Australien 108  

Belgien 92 93 

Bulgarien 92  

Danmark 92 79 

Estland 92  

Finland 92 100 

Frankrike 92 100 

Grekland 92 125 

Irland 92 113 

Island 110  

Italien 92 94 

Japan 94  

Kanada 94  

Kroatien 95  

Lettland 92  

Liechtenstein 92  

Litauen 92  

Luxemburg 92 72 

Monaco 92  

Nederländerna 92 94 

Norge 101  

Nya Zeeland 100  

Polen 94  

Portugal 92 127 

Rumänien 92  

Ryska federationen 100  

Schweiz 92  

Slovakien 92  

Slovenien 92  

Spanien 92 115 

Storbritannien 92 88 
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Sverige 92 104 

Tjeckien 92  

Tyskland 92 79 

Ukraina 100  

Ungern 94  

USA1) 93  

Österrike 92 87 

1) Nivå som gällde innan avhoppet från Kyotoprotokollet. 

Källa: Stripple (2002). 
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BILAGA B 

 

 

 

 

Tabell B.1 Verksamhetskategorier som omfattas 2005-2007 

Verksamhetsområden Växthusgaser 

Energisektorn 

Förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på mer än 20 MW (med undantag för 

anläggningar för hantering av farligt avfall och hushållsavfall). 

 

Mineraloljeraffinaderier 

 

Koksverk 

 

Koldioxid 

 

 

Koldioxid 

 

Koldioxid 

Produktion och bearbetning av järnmetaller 

Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm (inklusive svavelhaltig 

malm) 

 

Anläggningar för tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning) 

inklusive stränggjutning, med en kapacitet som överstiger 2,5 ton per timme.  

 

Koldioxid 

 

 

Koldioxid 

 

Mineralindustrin 

Anläggningar för produktion av cementklinker i roterugn med en produktionskapacitet 

som överstiger 500 ton per dag, eller av kalk i roterugn med en produktionskapacitet 

som överstiger 50 ton per dag eller i andra typer av ugnar med en produktionskapacitet 

som överstiger 50 ton per dag. 

 

Anläggningar för produktion av glas, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning 

av glasfiber, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag.  

 

Anläggningar för tillverkning av kemiska produkter genom bränning, i synnerhet 

takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin med en produktionskapacitet 

som överstiger 75 ton per dygn och/eller en ugnskapacitet som överstiger 4m3 och med 

en satsningsdensitet på mer än 300 kg/m3. 

 

Koldioxid 

 

 

 

 

Koldioxid 

 

 

Koldioxid 

 

 

 

Annan verksamhet 

Industriella anläggningar för framställning av 

(a) pappersmassa av trä eller andra fibermaterial, 

(b) papper och papp där produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag.  

 

 

Koldioxid 

Koldioxid 

Källa: Zetterberg (2002). 
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BILAGA C 
Intervjuformulär 

 

 

 

 

1. Hur ser ägarstrukturen ut på företaget? 

2. Hur ser verksamheten ut på företaget? Vad är den huvudsakliga produktionen? 

3. Kommer alla anläggningar inom företaget att omfattas? Hur många anläggningar 

finns det inom företaget och var är de lokaliserade? 

4. Hur och vart i produktionsprocessen uppstår koldioxid? 

5. Vad har företaget tidigare gjort för att minska/effektivisera utsläppen av i första 

hand koldioxid? 

6. Vad gör företaget idag för att minska på utsläppen av koldioxid? 

7. Finns det några planerade åtgärder i samband med införandet av utsläppshandel? 

Vilka praktiska förändringar kommer att genomföras inom företaget? 

8. Vad har Ni för information gällande tilldelning av tillstånd? När ska exempelvis 

företaget ansöka om tillstånd? 

9. På vilka grunder anser Ni att tillstånden ska tilldelas? 

10. Vad har Ni inom företaget för åsikter angående myndighet, gällande tilldelning, 

kontroll och sanktioner? Anser Ni att en ny myndighet bör startas upp eller att 

en befintlig ska ta hand om dessa funktioner? 

11. Hur hanteras konkurrenssituationen vid införande av utsläppshandel? Vilka är 

företagets främsta konkurrenter? Omfattas företagets huvudsakliga konkurrenter 

av handelssystemet och var är de lokaliserade? Vad kan allt detta praktiskt 

komma att innebära för företaget, på kort och lång sikt? 

12. Vilka fördelar ser Ert företag med införandet av ett system med utsläppshandel? 

13. Kommer det att finnas några kompensationsmöjligheter vid negativ påverkan? 

 

 

 
 


