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Sammanfattning 
 
Ett system för handel med utsläppsrätter inom EU börjar tillämpas den 1 januari 2005. Handel 
med utsläppsrätter ska genom kostnadseffektiva lösningar minska utsläppen av växthusgaser, 
i första hand koldioxid. Samtliga medlemsstater ska införa regelverk som uppfyller EU:s han-
delsdirektiv, som reglerar handelssystemet. Direktivet har sin grund i Kyotoprotokollet och 
oavsett om det träder ikraft avser EU att genom handelsdirektivet uppfylla sitt utsläppsåta-
gande för koldioxid. Utsläppen av koldioxid, och andra växthusgaser, är en av huvudorsa-
kerna till växthuseffekten som i sin tur medför klimatförändringar. Handelssystemet med ut-
släppsrätter för koldioxid ska fungera inom och mellan EU:s medlemmar. Syftet med upp-
satsen är att beskriva handelsdirektivet och undersöka hur handelssystemet är tänkt att fungera 
i EU. I syftet ingår även att ta reda på hur Sverige ska uppfylla direktivet samt en genomgång 
av handelsdirektivets koppling till Kyotoprotokollet. Uppsatsen behandlar inte alla ekono-
miska och konkurrensrättsliga aspekter som är kopplade till införandet av EU-lagstiftning i 
Sverige. I beskrivningen av direktivet ingår kommentarer av analytiskt karaktär liksom i jäm-
förelsen mellan svenska regler och direktivet.  Metoderna som används är beskrivande och 
jämförande. Genom handelssystemet finns goda förutsättningar att minska koldioxidutsläppen 
inom EU om reglerna efterlevs av samtliga medlemsstater. Sverige har möjlighet att uppfylla 
direktivet men i dagsläget finns ingen antagen lagstiftning för handelssystemet, däremot finns 
det lagförslag som om vissa justeringar genomförs kan uppfylla kraven i handelsdirektivet. 
 
 

Abstract 
 
A scheme for greenhouse gas emission allowance trading in the EU is taken into practice on 
the 1st of January 2005. To reduce the emissions of greenhouse gasses is the trading supposed 
to imply cost-effective solutions. The primary target for reduction among the greenhouse 
gasses is carbon dioxide. All of the member states have to initiate regulations to fulfil the 
trading directive, which is the community-law of the trading scheme. The directive has its 
base in the Kyoto protocol and regardless if the protocol comes into force EU aims to reduce 
the emissions of carbon dioxide by the trading scheme. Carbon dioxide emissions, and other 
greenhouse gasses, are one of the primary causes for the greenhouse effect, which cause 
climate changes. The scheme is supposed to work both within and between the member states. 
The purpose of this essay is to describe the trading directive and examine the functions of the 
scheme. It includes a study on how Sweden shall fulfil the directive and a survey on the 
connection between the directive and the Kyoto protocol. All of the economic aspects of an 
initiation of EU legislation in Sweden are not being examined. In the description of the 
directive is a kind of analytic comments included as for the comparison between Swedish 
rules and the directive. Describing and comparing methods is used. The trading scheme makes 
it very likely that the carbon dioxide emission will be reduced in the EU. But the member 
states have to implement the rules of the directive. It is possible for Sweden to fulfil the 
directive but at the present time there is no legislation in force. But there exists 
recommendations for regulations which can meet the standards of the directive if the 
recommendations undergo specific adjustments. 
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1 Inledning 
 
 

1.1 Utsläpp av växthusgaser 
 
Jordklotets klimat är beroende av atmosfären som omger vår planet. Fungerar inte atmosfären 
som den ska påverkas jordens klimat och till slut blir förutsättningarna för liv mycket svåra. 
Det finns idag många forskare som anser att människans aktiviteter påverkar atmosfärens 
funktioner. Dock råder det oenighet inom forskarkåren om det föreligger ett samband mellan 
människans aktiviteter och atmosfärisk påverkan. Vetenskapliga indikationer och ståndpunk-
ter existerar som påvisar ett tydligt samband mellan klimatförändringar och utsläpp av växt-
husgaser.1 I denna uppsats är utgångspunkten att det finns ett samband mellan utsläppen av 
växthusgaser och klimatförändringar. Ställningstagandet för att växthusgaserna orsakar 
klimatförändringar ligger även till grund för de internationella överenskommelserna om 
klimatfrågorna. 
 
Klimatförändringarna beror på atmosfärens ökande halt av växthusgaser och det leder till en 
höjning av jordens medeltemperatur, den s.k. växthuseffekten. I atmosfären finns naturligt 
växthusgaser och deras förmåga att delvis absorbera den långvågiga värmeutstrålningen är en 
förutsättning för liv på jorden.2 Ökningen av växthusgaser i atmosfären leder till att absorp-
tionen av värmeutstrålningen blir större än vad som är naturligt. Följden blir att jordens 
medeltemperatur stiger. Jordens temperaturreglering är känslig och mycket små förändringar 
av medeltemperaturen kan betyda förödande konsekvenser för alla livsformer på jorden. 
Klimatförändringarna kan leda till avsmältning av isarna kring polerna vilket leder till att 
havsnivån stiger. Länder som ligger lågt i förhållande till havsnivån drabbas av stora över-
svämningar och det finns risk att vissa öriken i princip försvinner, exempelvis Maldiverna. 
Temperaturökningen kan också medföra en ökning av torka i redan utsatta områden och det 
kan även medföra att öknarna utbreder sig i samband med att stormar blir mer frekventa p.g.a. 
klimatförändringar. Världens flora och fauna kommer också att påverkas av förändringarna, 
vissa arter kanske försvinner medan förekomsten ökar av andra mindre önskvärda arter. Vissa 
grödor kan bli svåra att odla på platser där de är basföda för människor eller kreatur. Detta är 
möjligen ett skräckscenario men om inte världssamfundet vidtar fungerande åtgärder eller 
skapar opinion om problemen är risken stor att världen ser annorlunda ut i en inte alltför av-
lägsen framtid. 
 
Oavsett var utsläppen av växthusgaser sker drabbas atmosfären, som hela klotet är beroende 
av. Det problem som är påtagligast i dagsläget är växthuseffekten och den beror främst på 
utsläpp av växthusgaser. Koldioxid (CO2) är den växthusgas som det släpps ut störst mängd 
av till atmosfären. Främst beror det på att CO2 bildas vid förbränning av fossila bränslen. Ut-
släppen av CO2 och övriga växthusgaser beror på tre grundläggande faktorer: 
 

• Befolkningsmängden 
• Mängden använd energi per person 
• Emissionsnivån per energienhet vid användningen av energin 

                                                 
1 Stripple, s. 8. 
2 Brandt och Gröndahl, s. 29. 
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CO2 skiljer sig markant från övriga växthusgaser i.o.m. att gasen inte är en förorening i dess 
traditionella betydelse. Normalt förekommer CO2 i relativt höga halter i atmosfären. Det är 
ingen oönskad restprodukt som kan elimineras. Gasen är den önskade produkten ur vars reak-
tion mellan kol och syre värme utvinns vid förbränning. Därmed går det inte att på traditio-
nellt sätt minska utsläppen genom processförändringar eller reningstekniker. Möjligheterna att 
minska utsläppen är antingen genom förbättrad energieffektivitet eller genom minskad energi-
användning.3
 
Världssamfundet har insett att växthuseffekten är ett globalt miljöproblem och en av åtgär-
derna som vidtagits är antagandet av FN:s Kyotoprotokoll.4 Protokollet syftar främst till att 
minska utsläppen av växthusgaser genom utsläppsåtaganden och flexibla mekanismer. 
Sverige har ratificerat Kyotoprotokollet och påbörjat utredningar om hur åtagandena enligt 
protokollet ska uppfyllas. Den europeiska unionen (EU), som Sverige är medlem i, ratifice-
rade protokollet den 31 maj 2002. Åtagandena för EU är gemensamt för dess medlemsstater 
och EU har antagit ett direktiv5 (hädanefter handelsdirektivet) som ska uppfylla 
Kyotoprotokollet. Handelsdirektivet måste således Sverige uppfylla, antingen med befintlig 
lagstiftning eller med införandet av ny lagstiftning. Ett system med handel av utsläppsrätter 
för CO2 ska genom direktivet införas i EU. Hur detta regleras och vad det innebär för Sverige 
handlar denna uppsats om. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva handelsdirektivet och undersöka handelssystemets 
funktioner. Arbetet syftar även till att ta reda på om Sverige uppfyller direktivet genom 
regeringens lagförslag. Genom att undersöka hur det svenska förslagets handelssystem är 
uppbyggt ska skiljelinjer och paralleller identifieras gentemot handelsdirektivets system. 
Syftet med uppsatsen inbegriper även en studie om handelssystemets bakgrund i Kyotoproto-
kollet. 
 
 

1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen behandlar inte alla ekonomiska aspekter av handelsdirektivet, framförallt inte 
skattefrågor och konkurrensrätt. Genomgången av Kyotoprotokollet och det amerikanska 
handelssystemet är inte djuplodande utan den är illustrativ.   
 
 
 
 
 

                                                 
3 Stripple, s. 11. 
4 1997 års Kyotoprotokoll till 1992 års ramkonvention om klimatförändringar. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG. 
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1.4 Metod 
 
Främst används beskrivande metod med kommentarer av analytisk karaktär. Jämförande me-
tod används mellan handelsdirektivet och svenska regler, både befintliga och föreslagna. Jäm-
förelsen mellan handelsdirektivet och svenska regler innefattar även kommentarer av analy-
tisk karaktär  
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2 Bakgrund 
 
 

2.1 Allmänt 
 
Införandet av ett handelssystem är ett intressant försök att lösa det globala miljöproblemet 
växthuseffekten. Möjligheterna finns att nå en lösning men det är många hinder på vägen.  Ett 
av dessa är att handel med utsläppsrätter är relativt otrampad mark inom miljörätten. Nedan 
beskrivs ett exempel på ett handelssystem som man kan dra viss lärdom av innan EU:s system 
införs. Det system som EU ska införa är tänkt att bana väg för det handelssystem som Kyoto-
protokollet anger och EU avser att åren 2005-2007 ska vara en inlärningsperiod innan allvaret 
börjar 2008. Det år som Kyotos handelssystem förhoppningsvis börjar tillämpas inom världs-
samfundet. Protokollet och dess mekanismer beskrivs nedan. 
 
 

2.2 Ett framgångsrikt exempel 
 
Handel med utsläppsrätter är ett relativt nytt instrument för att minska förorenande utsläpp. 
Några storskaliga projekt med handelssystem förekommer i dagsläget endast inom ett fåtal av 
världens länder.6 Ett av de mest kända och framgångsrika systemen finns i USA och det inför-
des redan 1990.7 Denna lagstiftning reglerar visserligen inte CO2-utsläpp men själva handels-
systemet har många paralleller med handelsdirektivets och Kyotoprotokollets handelssystem. 
Det amerikanska systemet reglerar utsläppen av svaveldioxid (SO2) som medför försurning av 
sjöar och vattendrag. Regleringen har inneburit en halvering av SO2-utsläppen i USA. Fram-
gången har nåtts genom en reglering av utsläppskällorna i ett sammanhang. Lagstiftningen 
bygger på att ett nationellt utsläppstak antagits som anger den totala gränsen för utsläpp från 
berörda källor. 
 
Det nationella utsläppstaket för SO2 kan även kallas för superbubbla men innebörden är den 
samma för båda namnen. Innebörden är att en rättslig återkopplingsfunktion finns mellan det 
uppsatta målet om utsläppsminskning och reglerna som behövs för att nå målet. I målet ingår 
att minskning ska nås inom en rättsligt fastställd och bindande tidsgräns. Lagstiftningen anger 
att kraftverken är adressaten för regleringen och det nationella taket motsvarar det maximala 
utsläpp samtliga adressater får generera. Taket, eller superbubblan, är utgångspunkten för den 
årliga fördelningen av utsläppsrätter till kraftverken. Varje adressat får ett fastställt antal ut-
släppsrätter och dessa liksom taket får inte överskridas. Amerikanska myndigheter bevakar de 
årliga utsläppen genom att kraftverken måste installera mätinstrument för sina utsläpp. 
 
Kraftverk som släpper ut mer SO2 än deras innehav av utsläppsrätter drabbas av sanktioner. 
De får betala straffavgifter och följande år reduceras deras tilldelning av utsläppsrätter med 
den mängd som motsvarar överskridande mängd föregående år. Poängen med handelssyste-
met är att kraftverken har möjlighet att köpa och sälja utsläppsrätter, antingen mellan varandra 
eller på en särskild börs. Därmed kan kraftverk som riskerar påföljder justera sitt innehav av 
utsläppsrätter genom att inhandla erforderlig mängd och med detta efterleva systemets regler. 
                                                 
6 För fler exempel se SOU 2003:60, s. 189 ff. 
7 Beskrivningen av det amerikanska systemet bygger på Leyser. 
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Det finns även en möjlighet för kraftverk som klarar sina utsläppsminskningar att spara över-
flödiga utsläppsrätter till kommande år, antingen för eget bruk eller till försäljning om det 
visar sig att deras utsläpp stabiliseras på lägre nivåer. 
 
Som ovan nämnts har systemet fallit väl ut inom den amerikanska kraftverkssektorn och ut-
släppen av SO2 har markant reducerats. Till följd av detta är miljön är en vinnare men även 
kraftverken som själva får välja väg till minskade utsläpp. Kraftverken kan välja vilken teknik 
de vill, bara utsläppen motsvarar deras innehav av utsläppsrätter och tillsammans med han-
deln av rätterna finns många incitament till kostnadseffektiva lösningar för kraftverken. 
Denna kortfattade beskrivningen av det amerikanska systemet säger kanske inte så mycket om 
EU:s handelsdirektiv men det finns som sagt många paralleller som blir påtagliga nedan. 
 
 

2.3 Kyotoprotokollet 
 
Protokollet är ett bindande dokument som har sin grund i FN:s klimatkonvention.8 Det blir 
bindande för parterna som både undertecknat och ratificerat protokollet. Vid klimatkonven-
tionens tredje partsmöte, i Kyoto Japan december 1997, förhandlades protokollet fram och det 
undertecknades av 84 länder. Två kriterier måste uppfyllas av parterna för att Kyotoproto-
kollet ska träda ikraft.9 Det första är att minst 55 länder måste ratificera protokollet, i maj 
2003 hade 108 parter uppfyllt det. Andra kriteriet är att de industriländer med åtaganden att 
minska utsläppen av växthusgaser, Annex 1-länder,10 och som ratificerat protokollet måste stå 
för minst 55 % av Annex 1-ländernas utsläpp.11 För närvarande är inte det andra kriteriet upp-
fyllt. De Annex 1-länder som ratificerat svarar för 42,9 % av utsläppen. Vågmästarrollen 
innehas av Ryssland som enligt Kyoto-förhandlingarna svarar för 17,4 % av utsläppen. Om 
Ryssland ratificerar protokollet träder det ikraft och väljer Putin att avstå detta uppnås aldrig 
55 % -gränsen tack vare att USA deklarerade på våren 2001 att de inte kommer att ratificera 
protokollet. Ryssland har svängt fram och tillbaka i frågan och om eller när en rysk ratifice-
ring blir verklig vet kanske bara Putin. EU har ratificerat protokollet liksom Sverige och 
handelsdirektivet är antaget av EU. Oavsett Rysslands agerande inleds EU:s arbete redan 
2005 med att fullgöra åtaganden enligt Kyoto. Protokollet kan träda ikraft tidigast 2008 men 
det kan försenas p.g.a. ratificeringsproblemen. 
 
Kyotoförhandlingarna och dess protokoll ligger till grund för EU:s handelsdirektiv och det 
svenska arbetet med utsläppsreducering av växthusgaser. Syftet med Kyotoprotokollet är att 
minska industriländernas och Östeuropas totala utsläpp av växthusgaser med 5 % under första 
åtagandeperioden 2008-2012 jämfört med 1990 års utsläpp.12 För EU innebär det att deras 
medlemstater tillsammans ska minska utsläppen med 8 %. Protokollet syftar också till att in-
föra olika genomförande- och granskningsmekanismer som ska bana väg för utsläppsminsk-
ningarna. Parterna har stor frihet att välja metoder för utsläppsminskningar, förutsatt att redu-
ceringsåtaganden genomförs. Protokollet erbjuder också fyra instrument för samarbete mellan 
stater för att ytterligare förbättra möjligheterna till utsläppsminskningar: 
 

                                                 
8 1992 års ramkonvention om klimatförändringar. 
9 Artikel 25.1 i Kyotoprotokollet, följande hänvisningar i avsnittet är till protokollets artiklar. 
10 41 parter, bland dessa finns bl.a. EU:s samtliga medlemmar, forna östblocket, Australien, Japan och USA.   
11 SOU 2003:60, s. 152 f. 
12 Artikel 3.1 och bilaga B. 
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1. Bubbelmodellen: är i praktiken endast avsedd för EU men är genomförbar i andra 
delar av världen, främst USA om deras inställning till protokollet ändras. Modellen 
innebär att flera industristater sinsemellan kan avtala om att gemensamt fullgöra proto-
kollets fastställda utsläppsminskningar. Om ländernas sammanlagda reduktioner mot-
svarar Kyotoprotokollets föreskrivna minskning, EU:s andel är 8 %, ska ländernas 
åtaganden vara uppfyllda. Om det gemensamma målet inte uppnås blir var och en av 
staterna ansvariga för sin minskning enligt protokollet.13 

 
2. Handeln med utsläppsrätter: varje utsläppsrätt motsvarar ett ton CO2-ekvivalenter och 

inför protokollets första åtagandeperiod tilldelas parterna rätter Assigned Amount 
Units (AAU) som motsvarar deras tillåtna utsläpp mellan 2008-2012. Utsläppsrätterna 
kan handlas fritt men bara mellan länder som har utsläppsåtagande i Kyotoprotokollet. 
Till kommande åtagandeperioder kan länderna spara utsläppsrätter från den initiala 
fördelningen. En skillnad mellan handel och bubbelmodellen är att handeln enbart får 
supplera de inhemska åtgärderna för utsläppsreduktion.14 

 
3. Gemensamt genomförande:15 är ett av två projektbaserade instrument i protokollet. 

Syftet med instrumentet är att ett land med utsläppsåtagande kan erhålla utsläppsre-
duktionsenheter Emission Reduction Units (ERU) genom att investera i projektverk-
samhet i ett annat land med utsläppåtagande. Investeringarna måste vara knutna till 
särskilda projekt för minskning av växthusgaser.16 Landet som erhåller investeringarna 
omvandlar delar av sina AAU till ERU som kommer investerarlandet tillgodo. Parter 
som genomför investeringar och förvärvar ERU-rätter kan sälja dessa fritt inom 
systemet men endast ERU motsvarande 2,5 % av deras AAU kan sparas till kom-
mande perioder.17 Instrumentet öppnar för berörda stater att involvera den privata sek-
torn i genomförandet, på så sätt att företag ska kunna erbjuda, överlåta eller erhålla ut-
släppsrätter över nationsgränserna.18 

 
4. Mekanismen för ren utveckling:19 är den andra projektbaserade mekanismen i proto-

kollet. Instrumentet syftar dels till att bidra till utvecklingsländers hållbara utveckling, 
dels till att leda till utsläppsreduktioner som kan användas för att uppfylla utsläppsåta-
gande. Det innebär att parter med utsläppsåtagande som genomför projekt i länder 
utan åtaganden, främst utvecklingsländer, erhåller utsläppsreduktioner Certified Emis-
sion Reduction (CER). Projekten godkänns av en styrelse och ett oberoende operatio-
nellt organ bevakar samt delar ut CER motsvarande de minskningar projekten genere-
rar. Dessa rätter kan säljas av investerarlandet fritt inom systemet men endast CER 
motsvarande 2,5 % av deras AAU kan sparas till kommande perioder.20 Den privata 
sektorn kan också involveras på ett sätt som gör det möjligt för en stat att tillgodogöra 
sig utsläppsreduktioner i en annan stat.21 

 

                                                 
13 Artikel 4. 
14 Artikel 17. 
15 Joint Implementation (JI). 
16 Artikel 6. 
17 SOU 2003:60, s. 157. 
18 Ebbeson, s. 143. Det kommer att fungera så inom EU när handelsdirektivet börjar tillämpas, fördelningen av 
utsläppsrätter blir till verksamheter istället för till länder, se nedan avsnitt 3. 
19 Clean Development Mechanism (CDM). 
20 SOU 2003:60, s. 156 f. 
21 Ebbeson, s. 144. En risk med detta är att företag väljer att flytta investeringar till ”billigare” länder och göra 
enkla reduktioner istället för att söka lösningar på hemmaplan. 

 9



Kyotoprotokollet innehåller många väsentliga regler för att minska utsläppen av växthusgaser 
världen över. Dock är lösningarna tämligen urvattnade p.g.a. politiska och ekonomiska mot-
sättningar mellan världssamfundets medlemmar. Frågan är om protokollet träder ikraft men 
EU som är förhållandevis progressiva vad det gäller utsläppsfrågan kanske blir en banbrytare 
med sitt handelsdirektiv. Risken är att parterna som ratificerat protokollet och vidtar åtgärder 
för att uppfylla sina åtaganden arbetar förgäves. Tack vare staterna som står utanför proto-
kollet med USA i spetsen och Ryssland som kanske ser det som en prestigeförlust att ratifi-
cera något som dess forna antagonist USA inte gör. Det borde egentligen vara tvärtom för 
Ryssland, att vinsten vad det gäller internationellt anseende är större vid en ratificering. 
 
USA är det land som svarar för det största årliga utsläppen av CO2 från förbränning av fossila 
bränslen, ca 23,8 % (motsvarar ca 6 000 miljoner ton/år) av världens samlade utsläpp (ca 
28 000 miljoner ton/år). Kina står för näst största utsläppen, ca 13,6 % (motsvarar ca 3 800 
miljoner ton/år). Kina är inte med som part i protokollet utan anses vara ett utvecklingsland 
utan utsläppsåtagande. Jämför man med Sveriges utsläpp som är måttliga 0,25 % (motsvarar 
ca 70 miljoner ton/år) blir det uppenbart att även om Kyotoprotokollets ambitioner uppfylls av 
vissa länder blir klimatförbättringarna marginella.22

 
 

2.4 För- och nackdelar med ett handelssystem 
 
Det huvudsakliga syftet med handelssystemen inom miljöområdet är att minska utsläpp av 
olika ämnen. Utsläppsminskningarna ska uppnås genom att handeln underlättar kostnadsef-
fektiva lösningar för handelns aktörer. Kostnadseffektivitet är den bärande grundtanken för 
handelssystem. Det innebär att utsläppsreduktioner ska genomföras där de är som mest kost-
nadseffektiva. Sådana lösningar finns oftast hos industrier som vidtagit få eller inga åtgärder 
för att minska sina utsläpp. Industrier med dylika förutsättningar finns inom många av värl-
dens stater. Den högsta förekomsten av industrier med eftersläpande reningsåtgärder återfinns 
i utvecklingsländerna.23 Eftersom utsläppen av växthusgaser har global effekt spelar det ingen 
roll var på jordklotet reduktionerna genomförs, nettoeffekten av en minskning blir samma 
oavsett vad den kostat eller var den är genomförd. 
 
Finansieringen av utsläppsminskningarna utförs, teoretiskt sett, av aktörerna som svarar för de 
största utsläppen. Företag som tidigare reducerat sina utsläpp genom tekniska lösningar måste 
köpa utsläppsrätter för att täcka utsläppen. Deras möjligheter att minska utsläppen genom 
ytterligare tekniska åtgärder kan vara mycket begränsade eller helt omöjliga, antingen finns 
ingen effektivare teknik eller ny teknik blir orimligt kostsam. Om aktören har goda ekono-
miska resurser bör inte inköpen av utsläppsrätter bli något problem. Det finns dock en risk att 
vissa multinationella företag flyttar hela eller delar av sin verksamhet till länder utan utsläpp-
såtagande. Därmed blir deras ekonomiska insatser för utsläppsreducering endast själva flytten. 
Företagen behöver sedan inte köpa utsläppsrätter och har inte heller några incitament att 
minska utsläppen genom tekniska lösningar. En annan risk är att företag köper upp verksam-
heter i länder utan utsläppsåtagande och på samma sätt undviker utsläppsreduktioner. Båda 
dessa scenarier innebär att enda möjligheten till minskade utsläpp från verksamheterna som 
placeras i utvecklingsländer kan genomföras om aktörer i länder med utsläppsåtagande inve-

                                                 
22 Beräknat utifrån Stripple, s. 17. Värdena är inte på något sätt statistiskt säkerställda utan illustrerar bara 
skillnaderna. 
23 U-länderna, tredje världen eller Syd, är andra namn på i princip samma kategori av länder. 
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sterar i reduceringsprojekt. Det är inte säkert att konkurrenter till dessa utflugna eller uppkö-
pande företag är villiga att indirekt hjälpa till att minska deras reduktioner för att erhålla egna 
utsläppsreduktioner.24

 
Man kan fråga sig om ovanstående exempel på något sätt är kostnadseffektiva lösningar som 
gagnar miljön med avseende på minskade utsläpp av växthusgaser. Det finns inget som hind-
rar drivna aktörer att förfara på detta sätt. Förmodligen är det bara stora multinationella före-
tag som har möjligheter att flytta eller uppköpa verksamheter i stater utan utsläppsåtagande. 
Handelssystemet fungerar effektivast för små och medelstora verksamheter som inte har andra 
alternativ än att köpa utsläppsrätter eller vidta utsläppsminskningar genom tekniska lösningar. 
I dessa lägen har systemet goda förutsättningar att generera kostnadseffektiva lösningar som 
reducerar utsläppen av växthusgaser, som både gynnar miljön och aktörerna inom systemet. 
 
Ett system i balans medför att utsläppsrätter köps av aktörer som anser att det är mer kost-
nadseffektivt att köpa än att minska utsläppen. Rätterna säljs i sin tur av aktörer som minskar 
eller har minskat sina utsläpp genom kostnadseffektiva lösningar och därmed har utrymme att 
sälja överflödiga rätter. En successiv minskning av den årliga fördelningen av utsläppsrätter 
ska leda till att de kostnadseffektiva lösningarna genomförs av alla aktörer inom handelssy-
stemet. Den successiva minskningen av utsläppsrätter medför att aktörerna på sikt tvingas 
minska sina utsläpp eller tvingas vidta kostnadseffektiva lösningar, antingen inom sina egna 
anläggningar eller genom finansiering av projekt i andras anläggningar. Resultatet blir att ut-
släppen på sikt minskar, när fler och fler anläggningar genomför utsläppsreduktioner. I ett 
långsiktigt perspektiv, 50-100 år fram i tiden, är kanske utsläppen halverade. Möjligheterna 
ökar för att klimatförändringarna inte orsakas främst av människans aktiviteter utan är till stor 
del naturliga fluktuationer i jordens klimatcykel. 
 

                                                 
24 Detta kan bli aktuellt om Kyotoprotokollet träder ikraft. 
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3 Handelsdirektivet 
 
 

3.1 Bakgrunden för handelsdirektivet 
 
EU var som tidigare nämnts med under Kyoto-förhandlingarna och undertecknade även proto-
kollet. EU har även ratificerat protokollet. Inom EU påbörjades 2000 ett arbete att utveckla en 
klimatstrategi med konkreta åtgärder som ett komplement till medlemsstaternas nationella 
strategier. Projektet ingår i det Europeiska Programmet mot Klimatförändringar (ECCP)25. 
Detta projekt syftar till att identifiera de mest verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder 
som kan vidtas på EU-nivå, för att säkerställa att Kyotoprotokollet uppfylls. Kommissionen 
introducerade i mars 2000 en grönbok26 om ett EU-system för handel med utsläppsrätter. Frå-
gan om utsläppsrätter erhöll en plats på agendan för miljöpolitiken inom gemenskapen. 
Arbetet gick vidare under 2001 med en ECCP-rapport27 som underströk möjligheterna för 
handel med utsläppsrätter inom EU. I oktober samma år lade kommissionen fram ett förslag 
till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom EU.28 Miljöministrarna i EU-
rådet enades om en gemensam ståndpunkt om innehållet i direktivet och detta beslut togs i 
december 2002.29 Direktivet behandlades sedan av parlamentet och den 13 oktober 2003 an-
togs direktivet av parlamentet och rådet. 
 
 

3.2 Handelsystemet i direktivet 
 
Direktivet innebär att ett handelssystem för utsläppsrätter införs inom EU. Syftet med lagstift-
ningen är minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt 
sätt.30 Ikraftträdandet var den 25 oktober 2003 men systemet ska börja tillämpas fr.o.m. den 1 
januari 2005.31 Handelssystemet införs tre år före Kyotoprotokollets eventuella ikraftträdande, 
2008. Tanken med denna treårsperiod är att EU och dess medlemsstater ska dra lärdom av 
denna prövotid innan Kyotos första åtagandeperiod startar. 
 
Under de tre första åren är tillämpningsområdet för direktivet begränsat jämfört med Kyoto-
protokollet. Det är endast CO2-utsläpp från specificerade verksamheter som omfattas av han-
delsdirektivet.32 Övriga växthusgaser ingår inte i handelssystemet.  Följande fyra kategorier 
av verksamheter är direktivets adressater: 
 

                                                 
25 European Climate Change Programme. 
26 Grönbok om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen, KOM(00) 87. 
27 ECCP-rapport juni 2001. 
28 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgas 
inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (KOM (2001) 581 slutlig). 
29 Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ett 
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 
96/61/EG (13 mars 2003) samt Corrigendum (17 mars 2003). 
30 Artikel 1, hädanefter är samtliga hänvisningar till handelsdirektivets artiklar och bilagor. 
31 Artikel 4 och 32. 
32 Bilaga I. 
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1. Energisektorn: förbränningsanläggningar med tillförd effekt på mer än 20 MW (ej an-
läggningar för hantering av farligt avfall och kommunalt avfall), mineraloljeraffinade-
rier och koksverk. 

 
2. Produktion och bearbetning av järnmetaller: anläggningar för rostning och sintring av 

metallhaltig malm (inklusive svavelhaltig malm) och anläggningar för tackjärns- eller 
ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning) inklusive stränggjutning, med kapa-
citet som överstiger 2,5 ton per timme. 

 
3. Mineralindustrin: anläggningar för produktion av cementklinker i roterugn med kapa-

citet mer än 500 ton per dag och kalkproduktion i roterugn eller andra ugnar med ka-
pacitet mer än 50 ton per dag. Anläggningar för produktion av glas, även de som är 
avsedda för glasfiberproduktion, med smältningskapacitet över 20 ton per dag. An-
läggningar för tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet tak-
pannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med produktionskapacitet 
över 75 ton per dygn och/eller ugnskapacitet över 4 m3 och med satsningsdensitet över 
300 kg/m3 per ugn. 

 
4. Annan verksamhet: industriella anläggningar för framställning av pappersmassa av trä 

eller andra fibermaterial och industriella anläggningar för framställning av papper och 
papp med produktionskapacitet över 20 ton per dag. 

 
 

3.3 Bördefördelningen till medlemsstaterna 
 
Samtliga EU:s medlemmar undertecknade Kyotoprotokollet 1997 och genomsnittet av deras 
utsläppsreduktioner under 2008-2012 blev åtta procents minskning av 1990 års utsläpp. Där-
efter förhandlade medlemsstaterna sinsemellan fram en fördelning av detta reduktionsåta-
gande. Det utmynnade i den s.k. bördefördelningen, som fastställdes i juni 1998. Avsikten 
med bördefördelningen är att påvisa skillnader för medlemmarna med avseende på utgångs-
läge, särskilda förhållanden och kostnader för åtgärder.33 Stater inom EU har accepterat större 
utsläppsminskningar än andra medlemmar. Det är främst de länder som producerar den största 
delen av sin energi genom förbränning av fossila bränslen. De antas kunna genomföra bety-
dande reduktioner av sina utsläpp till inga eller jämförelsevis låga kostnader. Tabell 1 nedan 
visar bördefördelningen inom EU. Åtagandet för hela EU är 92 % och det innebär att med-
lemsstaternas sammanlagda utsläpp ska minskas med 8 %. Ur tabellen kan utläsas att Sverige 
med ett åtagande på 104 % kan öka sina utsläpp med 4 %. Omfördelningen notifierades när 
EU ratificerade Kyotoprotokollet den 31 maj 2002 och ersätter åtagandena för respektive EU-
land enligt Kyotoprotokollets artikel 4. 
 
Tabell 1. EU:s bördefördelning34

 
 Åtagande (%) Utsläpp 1990 (Mton CO2ekv) 
Europeiska Unionen 92 4170 
Belgien 92,5 139 
Danmark 79 72 

                                                 
33 SOU 2003:60, s.165 ff. 
34 Baserad på Tabell 5.5. i a a, s.166. 
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Finland 100 65 
Frankrike 100 512 
Grekland 125 99 
Irland 113 57 
Italien 93,5 542 
Luxemburg 72 14 
Nederländerna 94 208 
Portugal 127 69 
Spanien 115 302 
Storbritannien 87,5 745 
Sverige 104 65 
Tyskland 79 1204 
Österrike 87 78 
 
 

3.4 Fördelningen inom medlemsstaterna 
 
Varje medlemsstat ska fördela utsläppsrätter till verksamheterna inom deras land som berörs 
av direktivet. Fördelningen ska motsvara landets bördefördelning och därmed vara ett led i 
uppfyllandet av EU:s gemensamma utsläppsåtagande. Om medlemsstaterna uppfyller direkti-
vets krav ska EU:s totala CO2-utsläpp minska med 8 % mellan 2008-2012. Direktivet börjar 
tillämpas 2005 och tanken är att treårsperioden före 2008 ska ge EU ännu bättre förutsätt-
ningar att klara reduktionskravet på 8 %. Medlemsstaterna får en möjlighet att under EU:s 
överinseende testa handelssystemets verktyg. Det kanske visar sig att vissa stater finner nya 
eller bättre lösningar av fördelningen och i.o.m. att lagstiftningen är ett direktiv får staterna 
välja vilken väg de vill bara direktivet uppfylls. Dock är handelsdirektivet detaljerat i många 
avseenden och utrymmet för medlemsstaternas egna lösningar till direktivets uppfyllande är 
begränsat.  
 

3.4.1 Utsläppstillstånd 
När handelssystemet startar, den 1 januari 2005, måste alla berörda verksamheter inneha ett 
särskilt tillstånd för CO2-utsläpp.35 Tillståndet är frilagt från befintliga utsläppstillstånd och 
ansöks hos behöriga myndigheter.36 Ansökan ska innehålla uppgifter som grundar tillståndet 
och dessa uppgifter blir även bas för antalet utsläppsrätter som verksamheten tilldelas i den 
nationella fördelningsplanen.37 Följande uppgifter ska tillståndsansökan innehålla: 
 

• Anläggningen och de verksamheter som bedrivs samt vilken teknik som används.38 
• Råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt leder till CO2-utsläpp.39 
• Anläggningens utsläppskällor av CO2.40 
• Planerade åtgärder för att övervaka och rapportera utsläpp i enlighet med direktivets 

riktlinjer.41 

                                                 
35 Artikel 4. 
36 Artikel 5 och 18. 
37 Se nedan avsnitt 3.4.2. 
38 Artikel 5a. 
39 Artikel 5b. 
40 Artikel 5c. 
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• Icke-teknisk sammanfattning av ovanstående uppgifter.42 
 
Ansökan ska godkännas av behörig myndighet om verksamhetsutövaren anses vara kapabel 
att övervaka och rapportera CO2-utsläppen.43 Tillståndet kan omfatta flera anläggningar om 
de ligger på samma plats och bedrivs av samma utövare. Det tillstånd som uppfyller inne-
hållskraven och kravet på övervakning och rapportering ska innehålla bl.a. följande: 
 

• Övervakningskrav innehållande övervakningsmetod och övervakningsfrekvens.44 
• Rapporteringskrav.45 
• Skyldighet att överlämna utsläppsrätter motsvarande de sammanlagda CO2-utsläppen 

från anläggningen under varje kalenderår, efter kontroll enligt direktivet, senast fyra 
månader efter årets slut.46 

 
Vissa anläggningar omfattas också av IPPC-direktivet47 och medlemstaterna är skyldiga att 
samordna handelsdirektivet med IPPC-direktivet. Nödvändiga åtgärder måste genomföras så 
att förfarandet och villkoren för CO2-utsläpp koordineras med tillståndsförfarandet och vill-
koren enligt IPPC-direktivet. Medlemsstaterna får integrera handelsdirektivets förfaranden 
med IPPC-direktivets.48

 
Verksamhetsutövare är skyldiga att delge behörig myndighet alla planerade förändringar av 
anläggningens art eller funktion, eller planerad utvidgning. Därefter måste myndigheten be-
döma om förnyat tillstånd krävs för CO2-utsläpp. Om så är fallet ska myndigheten förnya till-
ståndet. Tas driften av en anläggning över av en ny verksamhetsutövare ska behörig myndig-
het förnya utsläppstillståndet i den nya utövarens namn.49

 
Ansökningarna och efterföljande tillstånd kommer att ligga till grund för medlemsstaternas 
nationella fördelningsplaner, som behandlas i följande avsnitt. 

 

3.4.2 Nationell fördelningsplan 
Efter den 1 januari 2005 får inga verksamheter som uppfyller direktivets kriterier släppa ut 
CO2 utan erforderligt tillstånd.50 De anläggningar som erhåller tillstånd för CO2-utsläpp kom-
mer även att tilldelas utsläppsrätter. Tilldelningen ska vara gratis och kan baseras på histo-
riska utsläpp, medlemsstaterna får välja hur detta genomförs. Inför perioden 2005-2007 ska 
95 % av utsläppsrätterna fördelas gratis.51 Medlemsstaterna måste avsätta ett antal utsläpps-
rätter för eventuella nya eller utvidgade verksamheter. Innan någon inhemsk fördelning kan 
påbörjas föreskriver direktivet att medlemsstaten upprättar en nationell fördelningsplan.52 För 
direktivets första tillämpningsperiod ska medlemsstaterna offentliggöra och anmäla fördel-

                                                                                                                                                         
41 Artikel 5d. 
42 Artikel 5 2st. 
43 Artikel 6.1. 
44 Artikel 6.2c. 
45 Artikel 6.2d. 
46 Artikel 6.2e. 
47 Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar. 
48 Artikel 8. 
49 Artikel 7. 
50 Artikel 4 och bilaga I. 
51 Artikel 10. 
52 Artikel 9. 
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ningsplanen till kommissionen samt övriga EU-medlemmar.53 Planen granskas av kommis-
sionen som inom tre månader kan avslå hela eller delar av planen.54 Planen ska deklarera det 
sammanlagda antalet utsläppsrätter som en medlemsstat ämnar fördela för perioden 2005-
2007 och hur fördelningen ska gå till. Utgångspunkterna för planen ska vara kriterier som är 
öppna och objektiva med vederbörlig hänsyn till allmänhetens synpunkter.55

 
Fördelningsplanen är ett väsentligt instrument för direktivets genomförande på nationell nivå. 
Varje lands plan blir en grundsten i EU:s handelssystem. Genomarbetade fördelningsplaner 
ökar möjligheterna för att systemet ska fungera som det är tänkt. Basen för handelssystemets 
förverkligande inom en nation är fördelningen av utsläppsrätterna till berörda verksamheter. 
Därför följer en utförligare genomgång av direktivets reglering av fördelningsplanen. 
 
Direktivet uppställer en mängd kriterier som planen ska innehålla och några som planen kan 
innehålla.56 Antalet utsläppsrätter som planen avser fördela måste överensstämma med 
medlemsstatens åtaganden för utsläppsminskning enligt EU:s beslut att godkänna Kyotopro-
tokollet.57 Den nationella fördelningen ska ta hänsyn till hur stor andel av nationens totala 
utsläpp det utgör i jämförelse med utsläpp som inte regleras av direktivet. Hänsyn ska också 
tas till nationell klimatpolitik. Den nationella klimatstrategin bör överensstämma med dessa 
hänsynstaganden. Antalet utsläppsrätter som fördelas får inte överstiga ett förväntat antal som 
krävs för en strikt tillämpning av planens kriterier. Innan 2008 ska medlemsstatens mängd 
utsläppsrätter motsvara strävandena mot att nå eller överträffa sitt eget mål enligt Kyotopro-
tokollet.58 Mängden ska även stämma överens med bedömningen av faktiska och planerade 
framsteg för ett uppfyllande av övervakningsmekanismen för CO2-utsläpp inom EU.59 
Mekanismen ska bevaka utsläpp av samtliga växthusgaser men under första perioden reglerar 
direktivet bara utsläpp av CO2. I bevakningen ingår en utvärdering av de framsteg som ge-
nomförts för att uppfylla de åtaganden som är kopplade till utsläppen. 
 
När medlemsstaten fördelar utsläppsrätterna måste respektive verksamhets tekniska möjlig-
heter till minskade utsläpp vägas in.60 Det bör ge medlemsstaten möjlighet att styra fördel-
ningen så att verksamheter som genomfört tidigare utsläppsförbättringar inte missgynnas. 
Verksamheter vars tekniska lösningar är väl utvecklade, med hög reningsgrad eller minimerad 
förbrukning av fossila bränslen, har svårt att minska utsläppen. Antingen blir det oerhört kost-
samt eller så krävs minskad produktion. Däremot verksamheter som vidtagit få eller inga re-
ningsåtgärder bör tilldelas mindre antal utsläppsrätter än mer progressiva verksamheter. Mot 
bakgrund att potentialen och incitamenten för tekniska förbättringar är betydligt större för 
verksamheterna med äldre och smutsigare teknik. Dock har EU-länderna en möjlighet att för-
dela utsläppsrätterna så att verksamheter med stor produktionsvolym, till antalet tillverkade 
produkter, gynnas. Det förutsätter att verksamheterna genomfört tidigare utsläppsförbättringar 
och att utrymmet för ytterligare reduktioner är begränsat.61

 
Det råder ingen tvekan om att vissa verksamheter runt om i EU har genomfört åtgärder som 
medfört minskade utsläpp. Fördelningen får beakta åtgärderna om de vidtagits innan syste-
                                                 
53 Artikel 9.1. 
54 Artikel 9.3. 
55 Artikel 9.1. 
56 Bilaga III. 
57 Rådets beslut 2002/385/EG av den 25 april 2002. 
58 Bilaga III punkt 1. 
59 Bilaga III punkt 2 och rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993. 
60 Bilaga III punkt 3. 
61 Bilaga III punkt 3 andra meningen. 
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mets uppstartande. Det finns även möjligheter att ta hänsyn till bästa tillgängliga teknik i för-
delningsplanen. Det måste då grundas på referensdokument, s.k. BREF,62 som anger riktmär-
ken för bästa tillgängliga teknik för en viss typ av verksamhet.63 Det medför att verksamheter 
som använder bästa tillgängliga teknik innan handelssystemet drar igång kan erhålla förhål-
landevis fler utsläppsrätter än dylika verksamheter som inte använder bästa tillgängliga tek-
nik. Under förutsättning att tekniken finns upptagen i ett referensdokument.  
 
Verksamheter som använder ren teknik, exempelvis teknik som är energieffektiv, ska fördel-
ningen ta hänsyn till. På samma sätt som för ovan nämnda verksamheter kan fördelningen 
gynna verksamheter som redan vidtagit energibesparande åtgärder.64

 
Fördelningen får inte strida mot övrig gemenskapslagstiftning eller övriga politiska styrmedel 
som gemenskapen besitter. Ett något märkligt krav, ur utsläppsreduceringssynpunkt, som 
medlemstaterna måste följa är om lagstiftningen innebär oundvikliga utsläppsökningar, måste 
hänsyn tas till detta i fördelningsplanen. Hur detta blir i praktiken är svårt att säga. Troligtvis 
blir det inte aktuellt med lagstiftning som motverkar EU:s klimatmål och åtaganden enligt 
Kyotoprotokollet.65

 
En viktig fråga inom gemenskapen är otillbörlig konkurrens. Det återspeglas även i planen, 
den får inte göra skillnad mellan företag eller sektorer. Inget företag eller någon sektor får 
gynnas vid fördelningen på bekostnad av andra aktörer inom ramen för direktivet. EG-
fördragets artiklar 87 och 88, som anger reglerna om statligt stöd, ska i synnerhet beaktas vid 
fördelningen av utsläppsrätterna.66

 
Handelsdirektivet riktas i första hand mot befintliga aktörer och deras CO2-utsläpp. Även 
verksamheter som inleds efter direktivet börjar tillämpas ska fasas in i systemet. Hur det ska 
gå till inom respektive medlemsstat måste planen ange.67

 
En viktig fråga är allmänhetens möjligheter att påverka eller åtminstone uttrycka sin mening 
om fördelningen av utsläppsrätterna. Direktivet anger att innan en medlemsstat fastställer för-
delningen måste den föreliggande planen ge allmänheten möjlighet att yttra sina synpunkter 
på den planerade fördelningen. Fördelningsplanen måste också visa hur medlemsstaten avser 
beakta allmänhetens synpunkter innan slutgiltig fördelning fastställs.68 Om allmänheten har 
några egentliga möjligheter att påverka fördelningen återstår att se. Direktivet statuerar dock 
att vederbörlig hänsyn ska tas till allmänhetens synpunkter.69 Ett problem som komplicerar 
frågan är att det endast är CO2-utsläppen som omfattas av direktivet. Enskilda verksamheters 
utsläpp av CO2 medför inga lokala effekter.70 Det finns en situation som kan leda till att 
allmänhetens synpunkter får genomslag i fördelningen. Om CO2-utsläppen från en verksam-
het medför, på köpet, att utsläppen av andra ämnen ger lokala effekter som blir påtagliga för 
allmänheten, så finns chansen att starka påtryckningar från allmänheten leder till att berörd 
verksamhet tilldelas färre utsläppsrätter. Då blir det ett incitament att minska CO2-utsläppen 
som i sin tur ger minskade utsläpp av ämnen som ger lokala effekter. 
                                                 
62 BAT-referensdokument där BAT står för Best Available Technique. 
63 Bilaga III punkt 7. 
64 Bilaga III punkt 8. 
65 Bilaga III punkt 4. 
66 Bilaga III punkt 5. 
67 Bilaga III punkt 6. 
68 Bilaga III punkt 9. 
69 Artikel 9.1. 
70 SOU 2000:45, s. 256. 
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Slutligen ska fördelningsplanen uppvisa vilka verksamheter inom landet som omfattas av 
handelsdirektivet. Antalet utsläppsrätter som ska fördelas till var och en av dessa verksam-
heter måste planen också ange.71 Det finns även en möjlighet för medlemsstaten att med 
fördelningsplanen visa hur befintlig konkurrens från länder eller enheter utanför gemenskapen 
är tänkt att beaktas.72

 

3.4.3 Utsläppsrätternas fördelning 
Tre månader innan handelssystemets första tillämpningsperiod börjar måste medlemsstaterna 
ha fastställt det totala antalet utsläppsrätter som ska fördelas mellan 2005-2007. Samtidigt 
måste också antalet utsläppsrätter som fördelas till respektive anläggning fastställas. Båda 
besluten ska grundas på den nationella fördelningsplanen med vederbörlig hänsyn tagen till 
allmänhetens synpunkter.73 Inom varje EU-land kommer alltså ett specifikt antal utsläpps-
rätter finnas för handelssystemets första tre år. Från den summan får sedan berörda verksam-
heter varje år det antal utsläppsrätter som fastställts i deras utsläppstillstånd.74 Under förut-
sättning att verksamheten ifråga har uppfyllt villkoren i tillståndet. 
 
Mellan 2005 och 2007 är det fastställda antalet utsläppsrätter de enda som finns för nationen 
att fördela inför varje kalenderår. För befintliga verksamheter som inte utvidgas blir det enkelt 
att hantera fördelningen till. Verksamheter som utökas eller nyetableras måste EU-länderna ha 
med i beräkningen när det sammanlagda antalet fastslås. Dessa verksamheters behov av ut-
släppsrätter är medlemstaterna skyldiga att beakta.75 Ett antal utsläppsrätter måste avsättas för 
verksamheter som inte omfattas av den årliga initiala fördelningen. Som kan bli föremål för 
inträde i handelssystemet eller utvidgar verksamheten så att ett förnyat utsläppstillstånd krävs. 
Troligen blir det inte några större problem med detta i.o.m. att första perioden endast är tre år. 
Åtminstone inte för stater med god framförhållning bör det inte bli några överraskningar d.v.s. 
verksamhetsutvidgningar eller nyetableringar som de inte känner till vid fastställandet av 
periodens totala antal utsläppsrätter. Handelsdirektivets nästa period är fem år och sträcker sig 
mellan 2008 och 2012.76 Risken är då större för komplikationer med fastställandet av den 
totala mängden utsläppsrätter. Tidsperspektivet blir längre och förutsebarheten av utvidg-
ningar eller nyetableringar minskar. 
 

3.5 Utsläppsrätterna 
 
Handelssystemet kretsar kring fördelning och hantering av utsläppsrätterna. En utsläppsrätt 
definieras som en rätt att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en fastställd period.77 
Utsläppsrätterna ska gå att överlåta mellan personer, fysiska eller juridiska,78 inom gemen-
skapen.79 Det får inte spela någon roll inom vilket EU-land en utsläppsrätt utfärdas, den ska 
vara giltig i hela gemenskapen. Varje medlemsstat är således skyldig att erkänna alla utsläpps-

                                                 
71 Bilaga III punkt 10. 
72 Bilaga III punkt 11. 
73 Artikel 11.1. 
74 Artikel 11.4. 
75 Artikel 11.3. 
76 Artikel 11.2. 
77 Artikel 1a. 
78 Artikel 1g. 
79 Artikel 12.1a. 

 18



rätter i EU, förutsatt att de är utfärdade av behöriga myndigheter.80 Utsläppsrätterna ska även 
gå att överlåta mellan personer inom gemenskapen och personer i tredje land.81 Om det tredje 
landet ratificerat Kyotoprotokollet och landets utsläppsrätter uppfyller direktivets krav.82

 
Utsläppsrätterna för handelssystemets första tillämpningsperiod är giltiga för CO2-utsläpp 
mellan 2005-2007.83 Inför vart och ett av dessa år fördelas rätterna till behöriga verksamheter 
och rätterna kan sparas av verksamhetsutövaren till ett annat år inom perioden. Efter varje år 
måste verksamheterna överlämna utsläppsrätter som till antalet motsvarar verksamheternas 
CO2-utsläpp under det gångna året.84 När utsläppsrätterna är överlämnade annulleras de av 
behöriga myndigheter. Annullering av rätter ska även genomföras av behörig myndighet om 
innehavaren av utsläppsrätterna begär det.85 För direktivets andra period, 2008-2012, gäller 
samma förfarande men utsläppsrätter från första perioden är inte giltiga under den andra peri-
oden. Det innebär att inga utsläppsrätter från första perioden kan sparas till 2008-2012 och 
behöriga myndigheter ska annullera rätter från 2005-2007 som inte överlämnats av inneha-
varen eller annullerats på innehavarens begäran.86

 
 

3.6 Påföljder 
 
Om handelssystemet ska fungera som det är tänkt så måste verksamheter som inte följer 
systemets reglemente drabbas av påföljder. Direktivet ålägger medlemsstaterna att upprätta 
påföljdsregler för verksamheter som överträder nationella handelsregler.87 För att dessa regler 
ska tillämpas måste EU-länderna även vidta nödvändiga åtgärder. De påföljder som ska 
drabba felande verksamheter måste vara effektiva, proportionella och avskräckande. Upp-
fyller medlemsstaterna detta krav blir förutsättningarna goda för systemets genomförande i 
respektive stat. Fungerar systemet inom EU-länderna ökar chanserna till att det även fungerar 
mellan medlemmarna. Om det uppnås finns goda möjligheter att EU är rustade inför en ut-
vidgning av systemet och uppfyllandet av Kyotoprotokollets mekanismer efter 2008. 
 
Systemets uppbyggnad innebär att det egentligen bara blir fråga om en typ av överträdelser; 
verksamheter som inte i tid överlämnar det antal utsläppsrätter som motsvarar deras CO2-ut-
släpp. Verksamhetsutövare som begår denna förseelse ska offentliggöras med namn av med-
lemsstaten i fråga.88 Överlämnandet av utsläppsrätter är kopplat till verksamheternas skyldig-
het att rapportera sina CO2-utsläpp innan överlämningen.89 Utsläppsrapporterna ska vara be-
hörig myndighet till handa efter varje kalenderår. Rapporterna ska kontrolleras senast den 31 
mars varje år och överensstämmer den med utsläppen samt överlämnade rätter har verksam-
heten uppfyllt systemets krav.90 Om utsläpp och rapport inte överensstämmer med antalet 
överlämnade utsläppsrätter från en verksamhet måste en ny utsläppsrapport framtas.91 God-

                                                 
80 Artikel 12.2. 
81 Artikel 12.1b. 
82 Artikel 25. 
83 Artikel 13.1. 
84 Artikel 12.3. 
85 Artikel 12.4. 
86 Artikel 13.3. 
87 Artikel 16.1 
88 Artikel 16.2. 
89 Artikel 14.3. 
90 Artikel 15. 
91 Artikel 15 2st. 
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känns den nya rapporten har verksamhetsutövaren fram till den 31 april samma år på sig att 
överlämna korrekt antal utsläppsrätter. Verksamheter som efter sista april inte överlämnat 
erforderligt antal utsläppsrätter måste betala straffavgift, oavsett om kontrollen visar att ut-
släppen inte stämmer eller om verksamheten inte innehar tillräckligt antal rätter.92 Avgiften är 
40 euro för varje ton koldioxidekvivalenter som överskrider inlämnat antal utsläppsrätter 
mellan 2005 och 2007.93 Under systemets andra period, 2008-2012, ligger avgiften på 100 
euro för varje överskridande ton koldioxidekvivalenter. 
 
 

3.7 Rättsgrund 
 
Handelsdirektivet är antaget med särskilt beaktande av artikel 175.1 i Fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen (hädanefter EG-fördraget).94 Det innebär att direktivet är 
ett s.k. miljöskyddsdirektiv. Hade direktivet istället antagits med beaktande av artikel 95 i 
EG-fördraget hade det varit ett s.k. harmoniseringsdirektiv. Rättsgrunden för handelsdirek-
tivet implicerar att medlemsstaterna kan ha strängare regler än vad direktivet anger. Reglerna 
får vara strängare men inte avvikande från direktivet. Det reglerar artikel 176 i EG-fördraget. 
Förutsättningen är att de nationella reglerna inte leder till godtycklig diskriminering eller är 
förtäckta handelshinder.95  
 
Syftet med direktiv som gemenskapslagstiftning är inte i första hand att medlemmarna ska ha 
hårdare regler utan istället att ge valfrihet till egna lösningar för uppnående av ett direktivs 
krav. Flexibiliteten innebär att anpassningen i EU-länderna kan gå fortare och enklare än om 
direktivens regler var statiska. Handelsdirektivet är dock på flera punkter detaljerat och läm-
nar inte något större utrymme för medlemsstaterna att vidta egna åtgärder för att uppfylla 
direktivets krav. Många av punkterna kan bara lösas på ett enda sätt av medlemmarna och då 
måste det i princip göras exakt som direktivet anger, ovan finns flera exempel på detta. Han-
delssystemet ska också gälla mellan alla medlemmar och rätterna ska gå att överföras mellan 
verksamheter inom hela gemenskapen. Därmed minskar möjligheterna ytterligare för ett EU-
land att välja lösningar som inte i stor utsträckning följer direktivet. 
 
Handelsdirektivet fungerar, trots sin rättsgrund, i många avseenden som ett harmoniserings-
direktiv. Om det får någon betydelse ur EG-rättslig synpunkt återstår att se. Vad som talar för 
den höga detaljeringsgraden och den preciserade styrningen av handelsreglerna är att handels-
systemet är en ny rättslig mekanism inom gemenskapen. Även den tydliga förankringen i 
Kyotoprotokollet och EU:s framträdande roll i internationella klimatfrågor är faktorer som 
bidrar till handelsdirektivets utformning. Utan tvivel är utsläppen av växthusgas en av de 
viktigaste globala miljöfrågorna. Med detta i åtanke är en tydlig och preciserad lagstiftning att 
föredra framför en lagstiftning vars andemening ska uppnås. Om EU lyckas med att sänka de 
sammanlagda utsläppen med 8 % är det ett steg, inte ett jättekliv men en bra bit på vägen, i 
rätt riktning.  

                                                 
92 Artikel 16.3. 
93 Artikel 16.4. 
94 Handelsdirektivets preambel första st. 
95 Mahmoudi, s. 208. 
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4 Det svenska systemet 
 
 

4.1 Allmänt 
 
Växthuseffektens koppling till klimatproblemen är ingen förhållandevis ny fråga på den 
svenska miljöpolitiska agendan. Det riksdagsbeslut som antogs 1987 om 90-talets miljöpolitik 
uppmärksammade bl.a. att CO2-utsläpp vid förbränningen av fossila bränslen riskerade att 
leda till långsiktiga klimatförändringar.96 För första gången i Sverige gavs problemet stort 
utrymme i maktens boningar. Under 90-talet fattades en rad klimatpolitiska beslut bl.a. om 
klimatstrategier och utsläppsreduktioner av CO2.97 En stort steg togs för svensk klimatpolitik 
vid Kyoto-mötet 1997. Där undertecknade Sverige det protokoll som konferensen utmynnade 
i och ratificerade sedan protokollet samfällt med EU den 31 maj 2002. Efter Kyoto inledde 
regering och riksdag ett arbete som syftade till att uppfylla åtagandena enligt Kyoto-
protokollet. En statlig utredning tillsattes den 25 mars 1999,98 den syftade till att undersöka 
möjligheter och förutsättningar för att tillämpa de flexibla mekanismer som Kyoto statuerar. 
Utredningen skulle ta reda på hur detta kunde fungera i Sverige och ta fram förslag på lös-
ningar för tillämpningen.99 Arbetet utfördes av en s.k. ensamutredare.100

 
Nästa steg för den svenska klimatpolitiken togs efter det att kommissionen framlagt grönbo-
ken om ett EU-system för handel med utsläppsrätter. Regeringen tillsatte den 5 juli 2001 en 
parlamentariskt sammansatt delegation, den s.k. Flexmex2-utredningen, och deras arbete på-
går fortfarande.101 Utredningens primära syfte är att vidareutveckla den förra utredningens 
förslag och ta fram ett regelverk för handel med utsläppsrätter i Sverige.102 Grunden för 
utvecklingen av ett svenskt handelssystem är den att EU avser att begränsa utsläppen av växt-
husgaser oavsett Kyotoprotokollets ikraftträdande.103 I mars 2002 tog riksdagen ett beslut om 
Sveriges klimatstrategi som fastställer att målet för svenska utsläpp av växthusgaser mellan 
2008-2012 ska vara minst 4 % lägre än 1990 års utsläpp.104 Flexmex2-utredningens arbete har 
utvecklats med tiden, främst p.g.a. handeldirektivets antagande, och syftar numera även till att 
regelverket ska uppfylla direktivet. Dock innebär inte utvecklingen några radikalare föränd-
ringar i.o.m. att även handelsdirektivet syftar till att uppfylla Kyotoprotokollet. För att Sverige 
ska uppfylla direktivet måste förslagen som delegationen lägger fram, till stor del överens-
stämma med handelsdirektivet.105 Den 5 december 2003 la delegationen fram sitt senaste för-
slag på regelverk för ett svenskt handelssystem med utsläppsrätter.106   
 
 

                                                 
96 Prop. 1987/88:85. 
97 Se SOU 2003:60, s. 169 ff för utförlig genomgång av den svenska klimatpolitikens utveckling. 
98 Kommittédirektiv 1999:25. 
99 SOU 2000:45, Handla för att uppnå klimatmål!  
100 Generaltulldirektören Kjell Jansson. 
101 Kommittédirektiv 2001:56, delegationens ordförande är generaltulldirektören Kjell Jansson. 
102 I maj 2003 kom delegationens första delbetänkande SOU 2003:60, Handla för bättre klimat. 
103 A a, s. 383f. 
104 Prop. 2001/02:55, s. 33 ff. 
105 Se ovan avsnitt 3.7. 
106 Delbetänkandet SOU 2003:120, Handla för bättre klimat- tillstånd och tilldelning, m.m. 
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4.2 Flexmex2-utredningens förslag 
 
Förslaget som utredningen har lagt fram avser perioden fram till 2005, då handelsdirektivet 
ska börja tillämpas i EU.107 Lagen som presenteras upphör att gälla den 31 december 2004.108 
Under våren 2004 kommer utredningen med ett komplett förslag på hur handelssystemets 
förutsättningar ska möjliggöras i Sverige. Lagförslaget som ännu inte finns ska träda ikraft 
den 1 januari 2005. Tanken är att ett fungerande regelverk för handelssystemet ska kunna tas i 
bruk vid den tidpunkten. 
 
Det framtagna lagförslaget är varken komplett eller fullständigt och det omfattar endast nöd-
vändiga bestämmelser för tillstånds- och tilldelningsfrågor.109 Frågorna ska med hjälp av 
lagförslaget kunna lösas innan handelssystemet börjar tillämpas. Flexmex2-utredningen anser 
att man måste invänta riktlinjer och kompletterade bestämmelser från kommissionen innan en 
fullständig lag kan läggas fram. Intentionen med regleringen, i nu framlagda förslag, är att det 
med några mindre justeringar ska gå att flyttas över till den kompletta lagen som ska träda 
ikraft när handelssystemet startar.110

 
I den följande genomgången av förslaget och jämförelsen mellan förslaget och handelsdirek-
tivet blir några brister i förslaget uppmärksammade.111 Frågan är om man kan anta att allt som 
saknas i förslaget kommer med i den kompletta lagen och att det sker med små justeringar av 
föreliggande förslag, det är inte alldeles självklart. Därför påvisas de punkter som inte upp-
fyller handelsdirektivet. 
 

4.2.1 Berörda verksamheter 
Delegationens lagförslag har samma adressater som handelsdirektivet.112 Det är anläggningar 
inom sektorerna för energi, produktion och bearbetning av järnmetaller, mineralindustri samt 
pappers-, papp- och pappersmassaindustri. Antalet befintliga anläggningar inom landet som 
kommer att beröras av handelssystemet är ca 400-450 st. Förslaget anger att regeringen ska 
fastställa vilka anläggningar som ska beläggas med tillståndsplikt och därmed automatiskt 
omfattas av handelssystemet.113

 

4.2.2 Sveriges bördefördelning 
Enligt EU:s bördefördelning till medlemsstaterna kan Sverige öka sina CO2-utsläpp med 4 
%.114 Riksdagens beslut om svensk klimatstrategi fastställer att de sammanlagda utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 4 %. Beslutet skiljer sig dock från lagförslaget på en viktig 
punkt. Den svenska klimatstrategin ligger till grund för lagförslaget och det urvattnar det 
svenska handelssystemet. Därför att klimatbeslutet bygger på att Kyotoprotokollets flexibla 
mekanismer ska vara supplementära till nationella åtgärder. Föreslagna handelssystem är en 
av protokollets flexibla mekanismer.115 Strategibeslutet anger att handelssystemet kan bidra 

                                                 
107 SOU 2003:120, s. 81. 
108 A a, s. 185. 
109 A a, s. 43 ff. 
110 A a, s. 163. 
111 Hela lagförslaget återfinns i a a, s. 43-53. 
112 Se ovan avsnitt 3.2. 
113 SOU 2003:120, s. 88 ff. 
114 Se ovan avsnitt 3.3. 
115 Se ovan avsnitt 2.2. 
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till att ytterligare reducera utsläppen av växthusgaser i Sverige.116 Minskningen med 4 % ska i 
huvudsak inte nås genom handel av utsläppsrätter. Utan minskningen ska ske genom andra 
nationella åtgärder. Troligtvis är det transportsektorn som måste genomföra minskningen för 
att målet ska uppnås. Handelssystemet kan medverka till att de sammanlagda utsläppen mins-
kar. På det sätt som förslaget är utformat finns istället utrymme för ökade utsläpp från berörda 
verksamheter. Förslaget till ett svenskt handelssystem ligger således närmare EU:s bördeför-
delning än vad den nationella klimatstrategin gör. Dock har bördefördelningen och supple-
mentära flexibla mekanismer basen i Kyotoprotokollet, och för Sveriges del uppfylls därmed 
både direktivet som protokollet. Målsättningen för den sammanlagda utsläppsminskningen är 
visserligen strängare än vad direktivet föreskriver men den kan inte anses som avvikande från 
syftet med handelssystemet. På grund av att själva handelssystemet inte är utformat mot en 
fyraprocentig minskning av CO2-utsläppen från berörda verksamheter. Någon godtycklig 
diskriminering eller förtäckt handelshinder är det inte heller frågan om. I dessa avseenden 
uppfyller förslaget direktivets rättsgrund.117  
 
Sveriges restriktivare klimatstrategi jämfört med bördefördelningen kan vara positivt ur 
miljösynpunkt. Om lagstiftaren inför regler som syftar till att minska utsläppen från andra 
källor än de som omfattas av handelsdirektivet. Det är enda möjligheten att nå målsättningen 
för utsläppsminskningarna i.o.m. att handelssystemets huvudsyfte är att skapa kostnadseffek-
tiva lösningar och egentligen inte utsläppsreduktioner. EU ämnar minska utsläppen vad som 
än händer med Kyotoprotokollet och Sverige omfattas av gemenskapens mål men framförallt 
av EU:s lagstiftning. Om Sverige vidhåller den förhållandevis framåtsträvande klimatmålsätt-
ningen och flertalet av landets utsläppskällor inleder utsläppsreduktioner på ett tidigt stadium. 
Innebär det att Sverige kommer att vara väl förberedda om EU stiftar tuffare klimatregler eller 
om världssamfundet löser problemen med Kyotoprotokollet. 
 

4.2.3 Utsläppstillstånd 
Lagförslaget anger tydligt att verksamheter som omfattas av handelssystemet inte får bedrivas 
utan särskilt tillstånd för CO2-utsläppen.118 Tillståndet ansöks hos behörig myndighet, som 
föreslås vara länsstyrelsen.119 Miljöbalksprövningar utförs idag av länsstyrelsen och tillstånds-
förfarandet för CO2-utsläpp ska utan större komplikationer även kunna utföras av myndig-
heten som besitter både vanan och erfarenheten av liknande prövningar. Det blir praktiskt för 
verksamhetsutövarna om deras miljöfrågor prövas av en och samma myndighet.120

 
Innehållskraven för tillståndsansökningen är att den ska innehålla uppgifter om verksamheten, 
den teknik som används, råvaror och insatsvaror som sannolikt kommer att resultera i CO2-
utsläpp. Ansökan ska också visa planerade åtgärder för att övervaka och rapportera utsläppen 
från verksamheten.121 Förslaget skiljer sig på denna punkt inte nämnvärt från direktivet.122

 
Huvudvillkoret som måste uppfyllas för ett godkännande från tillståndmyndigheten är för-
mågan att övervaka och rapportera CO2-utsläppen. Uppfylls även innehållskravet ska utsläpp-

                                                 
116 Prop. 2001/02:55, s. 37. 
117 Se ovan avsnitt 3.7. 
118 SOU 2003:120, s. 94 ff. 
119 A a, s. 98 ff. 
120 Det gäller dock bara för B-verksamheter. 
121 SOU 2003:120, s. 98 ff. 
122 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
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stillstånd utfärdas. Vad det gäller förfarandet och villkoren, uppfyller förslaget direktivet.123 
För innehållet i det godkända tillståndet uppställer direktivet detaljerade krav som inte dele-
gationens förslag till fullo uppnår. Direktivet anger att tillståndet ska innehålla bl.a. krav på 
både rapportering och övervakning samt skyldigheten att efter varje kalenderår överlämna det 
antal utsläppsrätter som motsvarar verksamhetens CO2-utsläpp.124 Lagförslaget brister på att 
det inte tydligt anger att tillståndet måste innehålla skyldigheten att överlämna utsläppsrätter 
motsvarande utsläppen. Delegationen anser att överlämnandeskyldigheten i direktivet kom-
mer att införlivas genom den fullständiga lagen.125 Endast kraven på rapportering och 
övervakning är direkt kopplade till själva tillståndet enligt förslaget. Om tillståndet även fast-
ställde överlämnandeskyldigheten hade handelssystemets grundsten klart och tydligt fast-
ställts för aktörerna vilkas verksamheter måste bedrivas i samklang med systemet. Istället ska 
överlämnandeskyldigheten statueras genom den fullständiga lagen, som i nuläget inte exi-
sterar. 
 

4.2.4 Nationell fördelningsplan 
Upprättandet av fördelningsplan måste föregå den initiala tilldelningen av utsläppsrätter och 
på den punkten är lagförslaget synonymt med direktivet.126 Förslaget anger att tilldelningen 
ska grundas på den nationella fördelningsplanen men uttrycker inte i lagtexten vad planen ska 
innehålla.127 Utredningen tar upp några principer som planen ska efterleva bl.a. att tilldelning 
ska baseras på historiska utsläpp mellan 1998-2001, tilldelning för nytillträdande verksam-
heter ska ske i särskild ordning och utfärdande av utsläppsrätter får endast ske om erforderliga 
tillstånd finns. De kriterier som direktivet uppställer för nationella fördelningsplaner överens-
stämmer inte med utredningens principer för fördelningsplanen. Däremot uttrycker utred-
ningen att det är direktivets kriterier som planen måste följa för att den ska bli godkänd av 
kommissionen. Dock anger utredningen att det är mot bakgrund av principerna som riksdagen 
ska fastställa fördelningsplanen. Om detta innebär att planen ska följa direktivets krav eller 
inte är svårt att avgöra. Visserligen anger direktivet att kommissionen ska utveckla riktlinjer 
för genomförandet av fördelningsplanens kriterier,128 men det gäller inte kravet på vederbörlig 
hänsyn till allmänhetens synpunkter, se nedan. Kravet anges inte bara som ett av många krite-
rier utan kriterierna ska användas med hänsyn tagen till vad allmänheten tycker.129 Därmed 
ligger kravet redan fastställt oavsett riktlinjerna som kommissionen ska utveckla. 
 
Direktivet ställer krav på att medlemsstaterna tar vederbörlig hänsyn till allmänhetens syn-
punkter vid upprättandet av fördelningsplanerna.130 Kravet innefattar att allmänheten ska ges 
möjligheter att lämna synpunkter på fördelningsplanen innan fördelningen av rätterna fast-
ställs. Fördelningsplanen måste innehålla på vilket sätt medlemsstaterna avser beakta syn-
punkterna.131 Inget av dessa krav behandlar delegationens utredning.132 Förmodligen god-
känns inte Sveriges fördelningsplan av kommissionen om inte allmänhetens synpunkter på 
något sätt beaktas. Vilken ställning utredningen har tagit eller inte tagit till allmänhetens möj-

                                                 
123 SOU 2003:120, s. 96 f. 
124 Artikel 6.2. 
125 SOU 2003:120, s. 171. 
126 A a, s. 105 ff och ovan avsnitt 3.4.2. 
127 A a, s. 174. 
128 Artikel 9.1. 
129 Artikel 11.1. 
130 Artikel 9.1. 
131 Bilaga III punkt 9. 
132 Se ovan avsnitt 3.4.2 för beskrivning och kommentar av kraven. 
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ligheter till påverkan är nästan omöjligt att utröna. Förhoppningsvis behandlas allmänhetens 
möjligheter i delegationens kommande förslag. 
  

4.2.5 Utsläppsrätternas fördelning 
Direktivet anger att 95 % av utsläppsrätterna måste fördelas gratis till berörda verksamheter. 
Förslaget går ut på att 100 % av utdelade rätter ska vara gratis inför perioden 2005-2007, av 
främst praktiska skäl.133 Det innebär att inte att samtliga utsläppsrätter delas ut på en gång. Ett 
visst antal utsläppsrätter måste sparas om nya anläggningar tillkommer eller om befintliga 
anläggningar utvidgas och ansöker om nytt tillstånd.134 Fördelningen ska baseras på historiska 
utsläpp mellan 1998-2001.135 Direktivets krav uppfylls i detta avseende. 
 
Utredningens förslag bygger dock på ett synsätt som inte direktivet anger och det är uppdel-
ningen mellan utsläpp som härrör från icke-utbytbara råvaror respektive utsläpp från utbyt-
bara bränslen. Vid tilldelningen av utsläppsrätter delar förslaget upp utsläppen i två olika 
kategorier. Den ena är utsläpp som härrör från användning av råvaror och insatsvaror som på 
ett ekonomiskt rimligt sätt går att ersätta på kort sikt. Den andra är utsläpp som härrör från 
användning av en råvara eller insatsvara, som inte går att på ett kostnadseffektivt sätt byta ut 
på kort sikt.136

 
Utsläpp som härrör från icke-utbytbara råvaror definieras som CO2-utsläpp från kol som är 
bundet till den råvara som förädlas och där processens syfte inte är att framställa kraft, värme 
eller transportenergi. I definitionen ingår även att några alternativa tillverkningsmetoder inte 
finns under systemets första period. Reducering av utsläppen kan endast ske genom minsk-
ning av produktionen under första tillämpningsperioden. Verksamheter som generar dessa 
utsläpp får vid tilldelningen en möjlighet att korrigera sina historiska utsläpp från 1998-2001 
med prognostiserade utsläpp för 2005. Om prognoserna visar att 2005 års utsläpp ökar i för-
hållande till genomsnittet av utsläppen 1998-2001 ska ökningen läggas till de historiska ut-
släppen.137 Därmed ger förslaget utrymme för ökade CO2-utsläpp från verksamheter som 
genererar utsläpp från icke-utbytbara råvaror. Det enda som krävs av verksamheterna är att 
deras produktion ökar och att de kan visa det i sina prognoser för 2005. Hur prognoser för 
nästa period ska beaktas klarläggs inte i förslaget.  
 
Utsläpp som härrör från utbytbara bränslen definieras som CO2-utsläpp från fossila bränslen 
som används med det primära syftet att producera kraft, värme eller transportenergi. Redu-
cering av utsläppen kan ske genom att det föreligger valmöjligheter att välja bränslen som inte 
släpper ut lika mycket CO2 vid förbränning. Fördelningen av utsläppsrätter, till verksamheter 
som använder utbytbara bränslen, baseras på historiska utsläpp från 1998-2001.138

 
Två huvudskäl ligger till grund för särbehandlingen av icke-utbytbara råvarurelaterade ut-
släpp. Det ena är att dessa utsläpp är till största del de dominerande utsläppen från berörda 
anläggningars totala CO2-utsläpp. Det andra skälet är att dessa verksamheter som regel har sin 
främsta konkurrens på en marknad utanför EU. Om särbehandlingen medför några problem 
för Sverige att uppfylla sina åtaganden gentemot gemenskapen återstår att se. 

                                                 
133 Artikel 10 och SOU 2003:120, s. 104. 
134 Artikel 11.3. 
135 SOU 2003:120, s. 108 ff. 
136 A a, s. 111 f och SOU 2003:60, s. 61 ff för detaljerad beskrivning. 
137 SOU 2003:120, s. 111 f och 177 f. 
138 A a, s. 175 ff. 
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4.2.6 Utsläppsrätterna 
Förslagets definition på en utsläppsrätt är: ett bevis som ger rätt att släppa ut ett ton CO2 under 
en fastställd period.139 Det överensstämmer med handelsdirektivet men i övrigt reglerar inte 
förslaget något om själva utsläppsrätterna. Varken deras giltighetstid och annulleringsregler 
eller hur överlåtelse av rätter mellan aktörer kan bedrivas. För att det svenska handelssystemet 
ska klara direktivets krav på utsläppsrätterna måste det kommande lagförslaget lösa frågorna 
om utsläppsrätterna. 
 

4.2.7 Påföljder 
Lagförslagets påföljdsregler omfattar endast straffansvar för den som uppsåtligen begår vissa 
handlingar. Straffansvar föreligger för den som bl.a. lämnar oriktiga eller vilseledande upp-
gifter om övervakning och rapportering av utsläpp i tillståndsansökan, underlåter att anmäla 
ändring eller utvidgning av en verksamhet, underlåter att anmäla övertagande av en verksam-
het, eller lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter i ansökan om tilldelning av utsläpps-
rätter.140

 
Det är ingen tvekan om att sanktionsreglerna är väsentliga för handelssystemet och att inget 
hinder finns i direktivet. Förslaget saknar regler för vad som händer om en verksamhet inte 
överlämnar korrekt mängd utsläppsrätter efter varje kalenderår. Utredningens förslag säger 
heller ingenting om hur överlämnandet ska genomföras, varken inom vilka tidsramar som 
gäller eller möjligheterna till komplettering av utsläppsrätter. Ej heller omnämns straffavgifter 
för verksamheter som inte överlämnar behövlig mängd rätter, efter avslutat kalenderår och 
efterföljande rapportering av det gånga årets utsläpp. Samtliga påföljdsregler som inte be-
handlas av utredningen är viktiga för att systemet ska fungera som det är tänkt. 
 

4.3 Komplikationer kring äganderätten 
 
Verksamheterna som omfattas av handelsdirektivet är samtliga miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken.141 Dessa är A-verksamheter som prövas av miljödomstol eller B-verksamheter 
som prövas av länsstyrelsen. En ytterligare kategori av verksamheter som också omfattas av 
handelssystemet är de som tillåtlighetsprövas av regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. 
Eventuellt kan enstaka C-verksamheter med anmälningsplikt även omfattas av direktivet. 
Samtliga verksamheter som berörs, förutom C-verksamheterna, är tillståndspliktiga och får 
inte bedrivas utan giltigt tillstånd.142 Tillståndet besitter en rättskraft och det innebär att verk-
samheten har rätt att bedrivas i enlighet med villkoren i tillståndet.143 Rättskraften medför 
också att verksamheten i princip är skyddad mot ingripanden i efterhand.144 Tillståndet gäller 
så länge som verksamheten pågår men det kan omprövas eller i vissa fall tidsbegränsas. De 
tillstånd som verksamheterna i handelsdirektivet innehar, anger bl.a. att verksamheten får 
släppa ut CO2. Således innehar verksamheten en rättighet att tillföra CO2 till atmosfären. 
 
När handelssystemet börjar tillämpas 2005 har befintliga verksamheter, förutsatt att de är till-
ståndspliktiga, gamla men rättskraftiga tillstånd. Vad kommer att ske med deras lagliga rätt att 
                                                 
139 SOU 2003:120, s. 164 f. 
140 A a, s. 131 f. 
141 MB 9:1. 
142 MB 9:6. 
143 MB 24:1. 
144 MB 24:1 och prop. 1997/98:45 II, s. 252. 
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släppa ut CO2? Hur stor räckvidd har deras rättighet och vad händer om den inskränks? Det 
som kommer att vara avgörande är vilken tilldelningsform av utsläppsrätter den svenska 
staten väljer att använda, gratis- eller auktionsbaserad tilldelning. Direktivet anger att under 
perioden före Kyoto, 2005-2007, ska minst 95 % av utsläppsrätterna fördelas gratis.145 Något 
auktionsförfarande blir inte aktuellt för åtminstone befintliga verksamheter. För Kyotos första 
åtagandeperiod, 2008-2012, stadgar direktivet att minst 90 % av utsläppsrätterna fördelas 
gratis. 
 
Om befintliga verksamheter med rättskraftiga tillstånd omfattades av auktionsförfarandet 
skulle deras rättighet att släppa ut CO2 övertas av staten. Genom att verksamheterna förlorar 
sina rättigheter till CO2-utsläpp och tvingas köpa utsläppsrätter vid en auktion, för att kunna 
bedriva sin verksamhet på lagenligt sätt. Förtjänsten från auktionen tillfaller staten och verk-
samhetsutövarnas förlorade rätt till utsläpp har utan ersättning övergått i statlig ägo. Detta 
anses som ett expropriationsliknande förfarande p.g.a. att en överföring av en rättighet sker 
och förtjänsten från överföringen aldrig kommer förloraren till godo.146 Staten har rätt att för-
fara på detta sätt enligt RF 2:18 1st om det tillgodoser angelägna allmänna intressen och det 
krävs lagform för att förfarandet ska kunna genomföras. Ett angeläget intresse kan vara miljö-
intresset.147 I det här fallet är det expropriationsliknande förfarandet tillåtet om syftet med 
auktionstilldelningen är att åstadkomma en lämplig reglering av CO2-utsläppen ur miljösyn-
punkt. Det innebär att staten blir skyldig att ersätta verksamheter som innehar befintliga till-
stånd men förlorar sin rättighet till utsläpp, enligt RF 2:18 2st. För verksamheter som ansöker 
om nytt tillstånd för CO2-utsläpp mellan 2005-2007 blir auktionstilldelningen enklare att 
genomföra. Därför att de måste inordna sig under det nya systemet och kan inte s.a.s. hävda 
någon rättighet att släppa ut CO2.148

 
När handelsdirektivet börjar tillämpas ska fördelningen av utsläppsrätter till befintliga verk-
samheter vara gratis.149 Det antal utsläppsrätter respektive verksamhet tilldelas ska baseras på 
historiska utsläpp. Skillnaden, ur rättighetsperspektiv, mellan gratistilldelning och auktions-
förfarande är att ingen överföring av rättigheten till CO2-utsläpp sker vid gratistilldelning. 
Verksamheterna behåller deras rätt till utsläpp i.o.m. att införandet av handelsystemet innebär 
en omräkning av de gamla utsläppsrättigheterna till utsläppsrätter. Inget återköp av utsläpps-
rätter behöver utföras av befintliga verksamheter. Därmed innebär inte handelssystemet något 
expropriationsliknande ingrepp i.o.m. att rätten till CO2-utsläpp bibehålles av verksamheterna. 
Omräkningen till utsläppsrätter anses dock vara en rådighetsinskränkning för befintliga verk-
samheter.150

 
Rådighetsinskränkningen är tillåten enligt RF 2:18 om den tillgodoser angelägna allmänna 
intressen. Som tidigare nämnts motsvarar miljöintressen ett angeläget allmänt intresse. I vissa 
fall är staten skyldig att ersätta den som drabbas av en rådighetsinskränkning enligt RF 2:18 
2st. Vid handelsdirektivets gratistilldelning utgår sannolikt ingen ersättning till de rådighetsin-
skränkta verksamheterna. Det förutsätter att man tolkar RF 2:18 kontextuellt och ändamåls-
enligt.151 Uttalanden av regeringen i miljöbalkens förarbeten anger också att ersättning inte 

                                                 
145 Artikel 10. 
146 SOU 2000:45, s. 265. 
147 Prop. 1993/94:117, s.15. 
148 SOU 2000:45, s. 268. 
149 Artikel 10. 
150 SOU 2000:45, s. 266 f. 
151 A a, s. 267 som hänvisar till Michanek och Vängby. 
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ska utgå om rådighetsinskränkningen syftar till skydd mot förorening.152 Det finns vissa som 
hävdar att ersättning ändå ska utgå vid de s.k. föroreningsfallen. Förespråkarna för detta 
menar att en strikt bokstavstolkning ska användas för grundlagsregeln RF 2:18.153 Förmod-
ligen behöver inte staten ersätta verksamheter som får sina rättigheter till CO2-utsläpp omräk-
nade till utsläppsrätter.154

 
Frågan om auktionsbaserad tilldelning blir inte aktuell för befintliga verksamheter vid 
handelssystemets ikraftträdande. Den är dock intressant ur några aspekter i.o.m. att handels-
systemet måste utvecklas i framtiden. Systemet måste på sikt byggas ut till att alla växthus-
gaser omfattas och framförallt omfatta de flesta utsläppskällorna inom så många stater som 
möjligt. Denna framtid bör inte ligga alltför långt bort med tanke på att de CO2-utsläpp som 
omfattas av handelsdirektivet endast är 43 % av de sammanlagda utsläppen inom EU. Utsläp-
pen som genereras av stater utanför EU men omfattas av Kyotoprotokollet bidrar ytterligare 
till att systemet måste utvidgas.  
 
Auktionsförfarandet är genomförbart, som ovan nämnts, för nya verksamheter men det bör 
även fungera vid en s.k. uppströmsansats. En uppströmsansats innebär att handelssystemet 
omfattar produktion, import eller distribution av insatsvaror som leder till CO2-utsläpp.155 
Handelsdirektivet anger inte någon uppströmsansats under första tillämpningsperioden men 
fr.o.m. 2008 är en det tänkbart att uppströmsanläggningar infogas i systemet. Uppströmsan-
satsen är även genomförbar den dag transportsektorns CO2-utsläpp regleras av handelssyste-
met. 
 
Uppströmsverksamheter som kan omfattas av handelssystemet är import eller försäljning av 
bränslen, som vid förbränning genererar utsläpp av växthusgaser. Dessa verksamheter är inte 
miljöfarliga i det avseendet att de inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken.156 Därmed från-
tas inte de någon rättighet med det expropriationsliknande förfarandet i.o.m. att de inte inne-
har något rättskraftigt tillstånd. Om uppströmsansatsen däremot riktas mot t.ex. anläggningar 
som raffinerar mineraloljor eller anläggningar som framställer gasformiga bränslen. Uppstår 
samma problem som vid auktionsförfarande för verksamheterna i handelsdirektivet.157 Dessa 
uppströmsanläggningar är miljöfarliga verksamheter och omfattas således av tillståndsplikten. 
Auktionstilldelningen ses som ett expropriationsliknande förfarande och statlig ersättning ska 
utgå för förlorade rättigheter. En bättre lösning är gratis fördelning av utsläppsrätter. Då und-
viks problemet med RF 2:18 och handelsdirektivets krav på gratis tilldelning uppfylls. Info-
gandet av dessa anläggningar i handelssystemet blir inte aktuellt före 2008. 
 
Ett problem som kan uppstå om uppströmsverksamheterna omfattas av handelssystemet är att 
deras marknadsställning kan påverkas negativt. I det avseendet att verksamheter som impor-
terar bränslen som säljs och förbränns inom landet måste inneha utsläppsrätter. Varornas fria 
rörlighet kan därmed påverkas och det är inte säkert att gemenskapens konkurrensregler upp-
fylls vid en eventuell uppströmsansats.158 En annan aspekt som kan göra uppströmsansatsen 
mer delikat är konsumentfrågan. Om verksamheter som säljer bensin tvingas köpa utsläpps-
rätter för utsläppen som deras kunder ger upphov till. Är det mycket troligt att kunderna in-
                                                 
152 Prop 1997/98:45 I, s. 558 ff, se även prop 1993/94:117, s. 18. Dessa motivuttalanden är grunden till 
tolkningsdebatten efter ändringen av RF 2:18. 
153 Se bl.a. lagrådet i prop 1997/98.45 I, s. 558 ff och Bengtsson, s. 220 f. 
154 SOU 2000:45, s. 267 och SOU 2003:120, s. 245 f och s. 251. 
155 SOU 2003:60, s. 135. 
156 MB 9:6. 
157 Se ovan. 
158 För utförlig genomgång av problematiken se SOU 2000:45, s. 284-332. 
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direkt får betala för utsläppsrätterna. Med andra ord blir bensinen dyrare för ”Svensson” och 
yrkestrafiken. Det kan få till följd att förbrukningen av bensin minskar vilket är positivt ur 
utsläppssynpunkt. Bensinbolagen får däremot minskade intäkter p.g.a. handelssystemet och 
från deras horisont är det mindre positivt. Dock är uppströmsansatsen den smidigaste lös-
ningen för att inordna bilismen och transporterna i handelssystemet. Om alla som äger ett 
fordon eller en maskin som drivs av bensin eller diesel var tvungna att köpa utsläppsrätter 
skulle handelssystemet i praktiken bli mycket svårhanterligt. 
 
Som tidigare nämnts blir en eventuell uppströmsansats inte aktuell före 2008 men därefter är 
det inte omöjligt att importen och försäljningen av bränslen på något sätt omfattas av handels-
systemet. Transportsektorns måste på ett eller annat sätt regleras, antingen genom handels-
systemet eller med någon annan lösning, för att effektivare minska CO2-utsläppen inom 
Sverige och EU. Transportsektorn stod för ca 30 % av Sveriges samlade utsläpp av växthus-
gaser 2001, det motsvarar ca 19,8 Mton CO2.159 Prognosen för transporternas utsläpp av växt-
husgaser inom landet visar på en ökning av utsläppen till ca 21,7 MtonCO2 2010.160 Visser-
ligen är Sveriges transportrelaterade utsläpp små i jämförelse med många andra EU-länder, 
t.ex. under 1999 släppte Tyskland ut 186,3 MtonCO2, Frankrike 143,9 MtonCO2 och Stor-
britannien 120,6 MtonCO2.161 Den ökning som förutspås av transportrelaterade utsläpp i 
Sverige leder till att det av riksdagen antagna målet för transportsektorns CO2-utsläpp inte 
nås. Målet är att utsläppen 2010 ska vara på samma nivå som 1990 års utsläpp och den är 18,3 
MtonCO2.162  
 
 

4.4 Handelsdirektivets konsekvenser för MB:s regler 
 
Införandet av handelssystemet medför att berörda verksamheter måste inneha ett särskilt till-
stånd för CO2-utsläpp. Ett villkor på att redovisa utsläppsrätter för en viss mängd CO2-utsläpp 
är kopplat till det särskilda tillståndet.163 I dagsläget regleras CO2-utsläppen, för verksamheter 
som träffas av handelsdirektivet, inte av några specifika tillståndsvillkor. Utsläppen regleras 
istället indirekt genom att själva tillståndet begränsar en verksamhets produktionsvolym. En 
annan lösning som förekommer är att tillståndet innehåller villkor för energieffektivisering 
som medför att CO2-utsläppen reduceras. När en verksamhet ansöker om tillstånd gör pröv-
ningsmyndigheten en samlad bedömning av verksamheten som helhet. Bedömningen kan 
omfatta bl.a. teknikval, lokalisering, utsläpp i alla former, aktuella miljökvalitetsnormer, 
naturresursförbrukning, kemikalieanvändning, avfallsgenerering och buller.164 Fördelen med 
en samlad bedömning är att ett enda tillstånd, med dess villkor, reglerar hela verksamhetens 
miljöfrågor. Av praktiska skäl är förfarandet också positivt. Om varje verksamhet var tvungen 
att ansöka om separata tillstånd för respektive miljöfråga skulle förfarandet ta lång tid och bli 
kostsamt. Från miljöperspektiv är den samlade bedömningen även gynnsam p.g.a. att tillstån-
det beaktar verksamhetens miljöpåverkan i ett sammanhang. Om tillståndsansökningen splitt-
rades upp i en mängd del-tillstånd är risken stor att många gynnsamma lösningar, för både 
miljön och verksamheten, förbisågs. Den samlade bedömningen är ingen nyhet inom svensk 

                                                 
159 Naturvårdsverkets PM, s. 3. 
160 A a, s. 5 och SOU 2003:60, s. 282. 
161 För samtliga EU-länders CO2-utsläpp från transporter se tabell 7.1 i SOU 2003:60, s. 212. 
162 Prop. 1997/98:56 och prop. 2001/05:55. 
163 SOU 2003:120, s. 250. 
164 MB 2 kap. 
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miljörätt i.o.m. att 1969 års miljöskyddslag165 innehöll regler om samlad bedömning av till-
stånd för miljöfarlig verksamhet. 
 
När handelsdirektivet börjar tillämpas i Sverige kan inte CO2-utsläppen ingå i den samlade 
bedömningen vid prövning av nya tillstånd eller omprövning av gamla tillstånd. Samma sak 
kan aktualiseras för resterande växthusgaser fr.o.m. 2008 då även dessa gaser får infogas i 
handelssystemet. Handelssystemet innebär också att tillstånden för att släppa ut CO2 inte kan 
föreskriva direkta utsläppsgränsvärden för CO2. Det är en förutsättning för att handelssyste-
met ska fungera. Så länge det finns utsläppsrätter att köpa kan en verksamhet i princip släppa 
ut hur mycket CO2 som helst. Begränsningen ligger, till en början 2005-2007, i Sveriges totala 
utsläppstak. Om systemet sedan utvidgas och utsläppsrätterna även kan köpas globalt, ökar 
möjligheterna till större utsläpp för enskilda verksamheter. Därför att marknaden utökas och 
fler utsläppsrätter blir föremål för handel.  
 
En verksamhet kan göra utsläppsökningar under förutsättning att verksamheten har ekono-
miska resurser att inhandla utsläppsrätter som motsvarar ökningen. Ett dilemma är att verk-
samheten inte nödvändigtvis behöver anses som smutsig eller som någon miljöbov. Verksam-
heten kanske använder bästa möjliga teknik med hög reningsgrad av CO2-utsläppen. Teknik-
valet är ofta frukten av den nuvarande lagstiftningen som med all sannolikhet kommer att 
förändras innan handelsdirektivet börjar tillämpas.166 Vidtagandet av ytterligare reningsåt-
gärder är kanske omöjligt för verksamheten eller det är väsentligt dyrare än att köpa extra 
utsläppsrätter. Det enda alternativet som återstår för minskade utsläpp är produktionssänk-
ning. Oavsett orsaken till en ökad ekonomisk belastning för verksamheten måste miljöskydd 
få kosta pengar. Dessa kostnader ligger i linje med uppfyllandet av principen; förorenaren 
betalar,167 och föranleder att verksamheterna måste finansiera sina ökade CO2-utsläpp. Det 
kan i sin tur leda till lönsamhetsproblem och i slutändan får verksamheten svårt att t.o.m. 
finansiera inköpen av utsläppsrätter i en framtid med auktionsförfarande. Vissa berörda aktö-
rer befarar att deras verksamheter hotas av detta problem och att framtida utvidgningar blir 
betydligt dyrare än vad nuvarande regler innebär. Förmodligen blir det inte problematiskt 
i.o.m. att i den initiala fördelningen måste beakta verksamheternas tekniska möjligheter till 
minskade utsläpp.168 Det betyder att verksamheter som redan kommit långt i sina tekniska 
åtgärder inte får missgynnas vid fördelningen av utsläppsrätter. Möjligtvis är risken för pro-
blem större om auktionsförfarande införs men med tanke på äganderättsproblematiken kan det 
dröja innan gratistilldelningen ersätts med auktionering av utsläppsrätter. Detta ytterlighetsex-
empel är möjligtvis ett sidospår men illustrerar ett av problemen som berörda verksamheter 
uppmärksammat med handelssystemet. 
 
Åter till ordningen, ett EU-land, Sverige i det här fallet, kan inte ange utsläppsgränsvärden för 
CO2 i ett verksamhetstillstånd. Handelsdirektivet reglerar det med en ändring av IPPC-direk-
tivet och genom att föreskriva en samordning mellan båda direktiven.169 Detta innebär att 
CO2-utsläppen varken ingår i den samlade bedömningen eller omfattas av gränsvärden.  Enda 
begränsningen av Sveriges sammanlagda utsläpp är det nationella utsläppstaket.  
 
För svenska verksamheter som ingår i handelssystemet fr.o.m. den 1 januari 2005 uppkommer 
en del problem. När CO2-uttsläppen särregleras genom handelsdirektivet medför inte det att 

                                                 
165 SFS 1969:387. 
166 Se avsnitt 4.4.1. 
167 Regleras i MB 2:8 och EG-fördragets artikel 174.2. 
168 Se avsnitt 3.4.2. 
169 Artikel 8 och 26. Se avsnitt 3.4.1. 
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verksamheterna kan bortse från deras gamla tillstånd och villkor. En verksamhet som ökar 
sina CO2-utsläpp motsvarande deras innehav av utsläppsrätter uppfyller handelsdirektivet. 
Ökade CO2-utsläpp kan leda till att verksamheten även ökar andra utsläpp av t.ex. SO2 och 
kvävedioxid (NO2). Om dessa utsläpp överskrider sina gränsvärden i tillståndet är det en ut-
vidgning av verksamheten som kräver ett nytt tillstånd. Den motsatta situationen är av posi-
tivare karaktär för både miljön och verksamheten, en minskning av CO2-utsläppen medför 
även minskade utsläpp av t.ex. SO2 och NO2.170

 
Konsekvensen av CO2-utsläppens särregleringen kan bli att tillståndsmyndigheten indirekt 
prövar en verksamhets CO2-utsläpp. Positivt är att helhetsbedömningen gynnar miljön och i 
dessa lägen inbegriper bedömningen utsläppen av CO2 s.a.s. på köpet. Gränsvärden i till-
ståndsvillkoren för andra utsläpp än CO2 medför att verksamhetens möjligheter till flexibelt 
användande av handelssystemet minskar. Nackdelen är att handelsdirektivet inte medger 
några gränsvärden för CO2 i tillståndsvillkoren och hur indirekta gränsvärden ska hanteras 
återstår att se.171

 

4.4.1 Ambitionsnivån i MB:s andra kapitel 
När handelssystemets första period, 2005-2007, påbörjas måste CO2-utsläppen regleras sepa-
rat från dagens regler. Efter 2007 kan särregleringen även aktualiseras för samtliga växthus-
gaser. En separat reglering av CO2-utsläppen innebär att de, som ovan nämnts, inte ingår i den 
individuella prövningen. Det gäller främst för nya verksamheter och omprövningar av gamla 
tillstånd. Verksamheter med befintliga tillstånd berörs inte direkt av att CO2-frågan lyfts ur 
den individuella prövningen. 
 
Särregleringen kommer att medföra både ekonomiska som miljömässiga konsekvenser vid 
prövning av nya verksamheter och vid omprövning av befintliga tillstånd. Omfattningen beror 
på hur frågan hanteras av lagstiftaren. Frågan kan främst lösas på två olika sätt.172 Båda 
lösningarna handlar om ambitionsnivån i MB:s andra kapitel. Första lösningen innebär att 
ambitionsnivån lämnas oförändrad i andra kapitlet för den individuella prövningen. Medan 
den andra går ut på en höjning av nivån och om det ska gå att genomföra måste andra kapitlet 
ändras. 
 
Flexmex2-utredningens förslag medger att ambitionsnivån måste förändras för handelssyste-
mets verksamheter.173 Delegationen föreslår en ändring av kravet enligt MB 2:3 för berörda 
verksamheter. Ändringen innebär att kravet på bästa möjliga teknik med syfte att minska 
CO2-utsläpp inte ska läggas på berörda verksamheter.174 Hänsynsregeln generella krav på 
bästa möjliga teknik i övrigt försvinner inte för berörda verksamheter. I vissa fall kan kravet 
indirekt medföra att utsläppen av CO2 också minskar. Om huvudsyftet med kravet är att 
minska utsläppen av andra ämnen, t.ex. SO2 och NO2, kan det innebära att CO2-utsläppen 
även reduceras. 
 
En del frågor i sammanhanget kvarstår, främst kraven på energieffektivitet och förnyelsebara 
energikällor. Direktivet föreskriver att medlemsstaterna får välja om kravet på energieffekti-

                                                 
170 SOU 2000:45, s. 258. 
171 SOU 2003:120, s. 123 ff. 
172 SOU 2000:45, s. 258 ff. 
173 SOU 2003:120, s. 121 ff. 
174 A a, s. 54 och 186. 
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vitet ska gälla för handelssystemets verksamheter,175 som är kopplat till IPPC-direktivet. 
Energieffektivitet är en av de faktorer som påverkar en verksamhets utsläpp av CO2. Väljer 
Sverige att ta bort kravet för berörda verksamheter, försvinner en viktig möjlighet att reglera 
effektiv energianvändning. Handelssystemets funktioner kan försämras om det inte finns krav 
på energieffektivitet. Risken är att verksamhetsutövare använder sina ekonomiska resurser till 
att enbart köpa utsläppsrätter, i stället för att investera i tekniska lösningar som effektiviserar 
energianvändningen. Incitamentet att söka kostnadseffektiva lösningar blir försvagat i.o.m. att 
det är enklare att köpa utsläppsrätter än att minska behovet av rätter. Kravet på förnyelsebara 
energikällor finns inte i handels- eller IPPC-direktivet, utan det regleras i miljöbalken.176 
Delegationen tar inte ställning i frågorna om energieffektivitet eller förnyelsebara energikällor 
utan avvaktar hur övriga EU-länder avser behandla frågorna.177

                                                 
175 Artikel 26. 
176 MB 2:5. 
177 SOU 2003:120, s. 121 ff. 
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5 Avslutande diskussion 
 
 
Jag anser att handelssystemet är fullt genomförbart inom gemenskapen, inklusive Sverige. Det 
finns möjligheter att uppnå utsläppsreduceringar inom EU som motsvarar Kyotoprotokollets 
krav, även om protokollet inte träder ikraft. Förhoppningsvis sänder det signaler till staterna 
som står utanför protokollet, främst Ryssland och USA, att även Kyotos mekanismer fungerar 
för industriländer. Om inte västvärlden vidtar nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen av 
CO2 dröjer det ännu längre innan tredje världen får viljan och resurserna att begränsa sina 
utsläpp. Ett globalt samarbete är enda chansen att lösa växthuseffekten, som egentligen ”bara” 
är ett globalt miljöproblem. Världens samlade CO2-utsläpp ger direkt globala effekter i atmo-
sfären men de indirekta effekterna blir i många fall extremt påtagliga på lokal och regional 
nivå. Detta komplicerar frågan om handelssystemets effektivitet, även om EU fullföljer sitt 
utsläppsåtagande kommer det inte att märkas inom Europa, förutom att utsläppen minskar. 
Någon måste ta första stegen mot en lindring av klimatförändringarna och EU:s handelssy-
stem kan bidra till att fler följer efter. 
 
Sverige har förutsättningar att uppfylla handelsdirektivets krav och därmed införa handels-
systemet för svenska verksamheter. I dagsläget går det inte att säga att föreliggande förslag till 
svenskt handelssystem fullt ut uppfyller direktivet. Många frågor återstår att lösa och för-
hoppningsvis kommer lösningarna i Flexmex2-utredningens pågående arbete. 
 
Om samtliga EU-medlemmar lyckas införa handelssystemet och utsläppen inom EU redu-
ceras till Kyotoprotokollets nivå, får inte EU nöja sig med det. Systemet måste utvecklas så att 
det omfattar alla växthusgaser och så många utsläppskällor som möjligt. Den kanske vikti-
gaste frågan är hur de transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ska minskas. Jag tror 
problemets lösning är svårare än för industrirelaterade utsläpp p.g.a. politiska och ekonomiska 
aspekter samt problematiken med bilismen. 
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