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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Lettland är ett av de länder som blir medlem i EU år 2004 och i och med det så förbinder de 

sig vid att vidta vissa miljöförbättrande och skyddande åtgärder enligt det så kallade Sjätte 

Miljöhandlingsprogrammet. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Lettland kan gå 

tillväga för att nå de av EU uppsatta målen samt att föreslå lämpliga åtgärder för att nå 

målen. Detta har gjorts med en metodanalys av ekonomiska och kvantitativa styrmedel, och 

med uppgifter om det luftutsläppsnivåer som funnits i Lettland mellan 1991 och 1998. Det 

krav som EU har satt upp är att 40 procent av de försurande utsläppen som finns i Central 

och Östeuropa ska minskas fram till år 2010 räknat från 1990. Lettland uppfyller idag EU:s 

krav för luftutsläpp av svaveldioxid, medan utsläppsnivåerna av kväveoxid och koloxid 

måste minskas för att uppfylla de av EU uppställda kraven. Detta kan göras med antingen 

teknologiska förbättringar av metoder för rening av utsläpp eller med hjälp av bättre 

utformning av redan existerande miljöskatter.  

 

 I



ABSTRACT 

 

 

 

 

Latvia is one of the countries that are becoming a member to the European Union in year 

2004 and with that are they obligating themselves to make some environmental 

improvements and protection actions according to the so-called Sixth Environmental 

Program. The purpose of this report is to investigate how Latvia can act to reach the goals 

that have been set up by the European Union, and suggest suitable actions to reach these 

goals. This has been done with a method analysis of economic and quantity regulations, and 

with information of the air pollutions that has occurred in Latvia between 1991 and 1998. 

The goal that the European Union has set up is that 40 percent of the acidifying pollution in 

Central and Eastern Europe should be decreased until year 2010 from 1990. Latvia fulfils 

the goals today for air emissions of sulphur dioxide, but the emission levels of nitrogen 

oxide and carbon monoxide must be decreased to fulfil the demands. This can be done by 

either technological improvements of methods to abate emissions or by improvements of 

already existing environmental taxes.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

På senare tid så har insikten om att miljön är allvarligt hotad blivit allt mer uppenbar och 

att orsaken till detta är människan. Den verksamhet som vi som människor bedriver leder 

bland annat till att luft och vatten förorenas, naturresurser överutnyttjas. 

Klimatförändringar uppstår så att djur- och fågelarter utrotas till följd av att deras 

levnadsmiljöer förstörts. Dessa trender kan endast vi som människor sätta stopp för och 

med dagens teknologi och kunskap är ett avbrott i denna ekologiska misshandel en 

möjlighet, men det krävs också att politiska mål och visioner utarbetas för att sätta 

planerna i verket.  

 

Under de senaste trettio åren har EU blivit allt effektivare när det gäller att skydda miljön. 

Medlemmarna har enats om miljöpolitiska mål, lagar för att fullfölja dessa har utvecklats, 

de har bidragit till arbetet för att minska föroreningar och gjort allmänheten mer kunnig 

om dessa frågor. 

 

När medlemsländerna skrev på fördraget om Europeiska Unionen i Maastricht 1992 

fastslog de att miljön inte är en isolerad fråga, utan att den påverkas av beslut inom andra 

områden, som till exempel transport, jordbruk, EU:s utvidgning och internationell handel. 

Ledstjärnan blev att miljöhänsyn fortsättningsvis måste integreras i all EU:s politik och 

verksamhet. Genom EU:s initiativ kan resultat som bland annat renare luft och mindre 

föroreningar i dricks- och badvatten uppvisas. 

 

År 2001 inleddes det så kallade Sjätte Miljöhandlingsprogrammet inom EU, i vilket 

prioriterande åtgärder, konkreta mål och metoder anges för att uppnå målen till år 2010. 

De fyra områden där åtgärder måste vidtas omedelbart är: klimatförändring, skydd av 
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natur och biologisk mångfald, hälsa och livskvalitet samt förvaltning av naturresurser och 

avfallshantering. 

 

När järnridån föll 1989 uppenbarades en oroväckande miljösituation i Central och 

Östeuropa. Förorenad mark, smutsig luft och höga halter av kemiska gifter upptäcktes 

som kunde härledas till den bristande miljöhänsynen som rådde under Sovjettiden. År 

2004 tillkommer tio nya medlemsländer1 och för att de ska kunna bli medlemmar i 

unionen krävs det att de höjer sin miljöstandard vilket inte blir någon lätt uppgift för alla. 

Europakommissionen uppskattar att de i genomsnitt behöver avsätta 2-3 procent av sin 

årliga BNP under de närmaste 15-20 åren för att förbättra sin miljö. 

 

Ett av länderna som blir medlem i EU år 2004 är Lettland. Med medlemskapet följer 

förpliktelser att vidta vissa miljöförbättrande eller skyddande åtgärder, som till exempel 

att handskas med lokala och regionala vatten och luftföroreningar samt utsläpp som leder 

till föroreningar utanför landets gränser. Här ingår även ett hållbart nyttjande av landets 

naturresurser. Frågan är nu vilka åtgärder landet måste vidta för att lösa de problem som 

de har med miljön och tillmötesgå de krav som EU har? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Lettland kan gå tillväga för att nå de av EU 

uppsatta målen samt att föreslå lämpliga åtgärder för att nå de uppsatta målen gällande 

luftföroreningar.  

 

1.3 Metod 

I uppsatsen kommer data om luftföroreningar i Lettland att användas. Det kommer även 

att undersökas vilka krav som ställs vid ett EU inträde med avseende på luftföroreningar 

och lämpliga metoder som är möjliga att använda för att uppfylla EU:s krav anges. 

 

1.4 Avgränsning 

                                                 
1 De 10 nya medlemsländerna är Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, 
Slovenien och Slovakien. (EU [2003])  
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Uppsatsen kommer att avgränsas till luftföroreningar som genereras inom nationen 

Lettlands gränser. Vidare så kommer att en del av de luftföroreningar och begränsande 

åtgärder som har ägt rum mellan 1991 till 1998 granskas, eftersom det inte har gått att få 

tag i vare sig tidigare eller senare data om luftföroreningarnas mängd. Luftutsläppen 

behandlas i helhet, men inriktas framför allt på energi och transportsektorerna. 

Luftutsläppen avgränsas till utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och koloxid som är de 

vanligaste försurande utsläppen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

1992 genomförde John Palmisano och Brent Haddad en undersökning av de metoder som 

använts i Ryssland för att reglera utsläpp. I deras undersökning beskriver det en del av de 

miljöproblem och miljöförbättringsprogram som fanns och uppstod i Ryssland efter det 

att Sovjetunionen splittrades. Slutsatsen i deras studie är att inflationen i Ryssland 

påverkar de miljöfonder som miljöskatterna går till och som är tänkta att användas till 

miljöskyddande åtgärder. På så sätt blir miljömålen mer svåråtkomliga och det blir därför 

inte uppnådda inom den tid som är beräknat.  

 

En annan studie av liknande karaktär är Patrik Söderholms undersökning från 1999 om 

hur miljöskatter har utvecklats i Ryssland och Baltstaterna: Lettland, Estland och Litauen 

och varför det har varit så svårt att implementera miljöskatter i dessa områden. 

Söderholm kommer i sin studie fram till att det är bäst att inte beakta utsläppsproblemen i 

dessa forna öststater som marknadsmisslyckanden, utan som ett resultat av institutionell 

slöhet i ekonomiska och sociala system. Det går inte att internalisera externa effekter i för 

övrigt effektiva marknader, eftersom marknaderna ofta inte existerar. Istället så måste 

lagstiftningar bli uppföljda av restriktioner och effektiva upprätthållanden. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att se ut som följer; i det andra kapitlet kommer en 

introduktion av Lettland som land och dess utveckling. Tidigare och nuvarande 

miljöproblem och den rådande miljösituationen kommer också att diskuteras. I kapitel tre 

beskrivs den teoretiska ram som används. Hur skatter används och vilka effekter de ger 
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på miljö och utsläpp. Avsnittet kommer även att behandla olika former av kvantitativa 

regleringar som till exempel överlåtbara utsläppsrättigheter. Vidare kommer den data jag 

fått fram att behandlas och analyseras i kapitel fyra, samt att det kommer att föras en 

diskussion om vilka metoder Lettland har använt och kan använda sig av för att få bukt 

med sina luftföroreningar. Slutligen kommer de slutsatser som konstaterats att diskuteras 

i det femte kapitlet. 
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Kapitel 2 

LETTLAND 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras Lettland som land och hur utvecklingen har sett ut efter att 

Sovjetunionen splittrades. Vidare förklaras miljösituationen i Lettland, vilka 

miljöproblem som existerar och det miljöekonomiska kostnader och hinder som finns i 

landet. Därefter presenteras det miljömål som EU har satt upp för länder i Central och 

Östeuropa vilket ju inkluderar Lettland. 

 

2.1 Introduktion 

I Lettland finns cirka 2,5 miljoner invånare, varav en tredjedel bor i huvudstaden Riga 

(SCB [2003]). Sammanlagt finns det 77 städer i Lettland och 23 av dessa länder har en 

befolkning på över 10 000 invånare. Totalt har Lettland en area av 64 589 

kvadratkilometer, vilket kan jämföras med en tredjedel av Norrbottens län, och längden 

på Lettlands kuststräcka mot Östersjön är 494 kilometer.  

 

Lettland har en rik vegetation av samma typ som finns i både Central- och Nordeuropa 

och mer än 40 procent av landet är täckt av skog. De största skogsområdena hittar man i 

den nordliga delen av Lettland (Lettiska Institutet [2003]).  

 Folkstyret som råder är demokratiskt och Lettland är en parlamentarisk republik. 

Den lagstiftande makten ligger hos en enkammarriksdag, kallad Saeima, bestående av 

100 ledamöter. Parlamentsval hålls vart fjärde år. Presidenten är statschef och utses av 

Saeiman för en fyraårsperiod. Presidenten godkänner lagar, utser statsministern (som är 

regeringschef) och har en representativ roll. 

 

Den lettiska valutan heter Lats och har sedan introduktionen 1993 hållit sig stark. 

Stabiliteten är ett resultat av statens ansträngningar att backa upp valutan med en guld 
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och valutareserv. År 1997 så motsvarade 1 USD ungefär 0.6 Lats. (Lettiska Institutet 

[2003])  

 

2.2 Utveckling 

Under perioden av Sovjetisk ockupation från 1940 till augusti 1991 upplevde Lettland en 

hastig industrialisering. Den ekonomiska tillväxten var hög, speciellt under 50- och 60-

talet, och som de andra Sovjetstaterna i Baltikum så var Lettland ett av de områden som 

var det mest välbärgade i Sovjetunionen med produktionsnivåer på mellan 10 och 20 

procent över genomsnittet (Aage [1998]). 

 

Industrialiseringen ledde till en tillströmning av immigrerande industriarbetare från andra 

delar av Sovjetunionen och andelen infödda letter sjönk från 83 procent 1945 till 52 

procent 1989. (Aage [1998])  

  

2.3 Miljösituation 

Den nuvarande miljösituationen i Lettland är bestämd av tidigare sovjetisk lagstiftning 

och den rådande ekonomiska nedgången enligt Aage [1998]. Tidigare uppstod många 

miljöproblem på grund av den ökande industrialiseringen under Sovjeteran. Investeringar 

i infrastruktur som avloppssystem och avfallsomhändertagande var åsidosatta. 

Signifikanta miljöskador var också orsakade av sovjetiska militärstyrkor som tog över 

ungefär 40 000 hektar av Lettland. En av de största anledningarna till de miljöproblem 

som uppstod i Sovjetunionen var att det inte togs någon hänsyn till naturen i den 

ekonomiska planeringen. Naturen betraktades i stort sett som att den inte hade något 

värde och på sätt och vis betraktades den som en kollektiv vara. Under kommunisttiden 

var arbetskraft i stort det enda som hade värde enligt den Marxistiska ideologin. Detta 

resulterade också i en frånvaro av väldefinierade äganderätter. 

 

De höga utsläppsnivåerna som uppstått under Sovjeteran har dock blivit reducerade sen 

1991, till största del på grund av den industriella nedgången. Användandet av primära 

energiresurser är relativt låg och utsläppsnivåerna är inte heller speciellt höga, men 

lokaliseringen av utsläppskällorna är relativt koncentrerade till vissa platser. Exempelvis 
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så är utsläppen av svaveldioxid störst i den centrala delen av Lettland och i området runt 

Riga (Latvian Environment Agency [2002]). 

 

I början av 1991 upplevde Lettland stora nedgångar i BNP, vilket var till följd av de stora 

systematiska och strukturella förändringar när Lettland gick från att vara en sovjetisk 

planekonomi till en marknadsekonomi som till största del var baserad på principen om 

privat ägande. Detta har också minskat trycket på miljön. Mellan 1990 och 1995 så 

skedde det en signifikant nedgång av icke-hushålls konsumtion av vatten och 

energiresurser, giftigt avfall, icke-hushålls avloppsvatten och även i användandet av 

bekämpningsmedel och artificiella gödningsmedel. Inom tre ekonomiska områden har 

miljötrycket emellertid ökat; avverkningar i landets skogsområden, användandet av 

torvmossa och antalet fordon i landet har ökat. (Aage [1998]) 

 

Lettland är inget land som är rikt på naturresurser, de flesta naturresurser som är 

behövliga för landets ekonomi måste därför importeras. De viktiga förnyelsebara 

naturresurser som Lettland har är vatten, skog, torv och fisk. De icke-förnyelsebara 

resurser som landet har består i stort sett endast av mineraler som används direkt eller 

indirekt i konstruktion. En annan resurs som skulle kunna bli en viktig del av landets 

ekonomi är de oexploaterade landytor som skulle kunna bli en attraktiv resurs för turism. 

 

2.4 Miljöproblem 

Som tidigare har nämnts är de flesta miljöproblem i Lettland koncentrerade till vissa 

specifika områden som stora industriområden, belastade transportsträckor och territorier 

som tidigare var ockuperade av Sovjetiska militärstyrkor. För övrigt har Lettland relativt 

oförstörd natur. Framför allt omfattande skogsområden, kuststräckor och sina generellt 

låga utsläppsnivåer i luft och vatten. 

 

2.4.1 Luftföroreningar 

Under 1990 talet har fordonstransporter blivit den största källan till luftföroreningar i 

Lettland och orsakar cirka 65 till 70 procent av de totala luftutsläppen enligt Aage [1998]. 

Fordonsutsläppen beräknas indirekt från registrerad bränslekonsumtion eller färdsträckor 
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genom att använda utsläppsfaktorer från bilar, fartyg, flygplan och tåg. I Lettlands fall är 

det även svårt att beräkna den faktiska bränslekonsumtionen från officiell data på grund 

av en utbredd smuggling och svartabörshandel. Som exempel kan det sägas att 1992 års 

luftföroreningar bestod officiellt av 51 400 ton från transportsektorn, varav 53 procent 

var kväveoxid och 3 procent svaveldioxid (Aage [1998]). Det största hotet mot miljön i 

Lettland är den påfrestning som transportsektorn orsakar och i dagsläget motsvarar inte 

denna sektor det krav och normer som är framtagna i övriga industriländer (Latvia 

Ministry of Environment [2003]). 

 

2.5 Miljöekonomiska kostnader och hinder 

Fastän där finns ett antal miljöskyddsproblem i Lettland är den statliga finansieringen av 

dessa inte speciellt hög. Detta beror främst på landets ekonomiska hinder och 

ekonomiska kapacitet. Under 1994 spenderades det 32.5 miljoner Lats eller 1.7 procent 

av BNP. Detta motsvarade 12.7 Lats per capita. Under 1999 sjönk de utgifterna till 10.3 

miljoner Lats, eller 0.85 procent av BNP (Eurostat [2003]). Enligt Europakommissionens 

[2002] prognoser kommer Lettland att behöva använda 2-3 procent av BNP de närmaste 

15-20 åren till att förbättra sin miljö. 

 

2.6 EU:s mål 

EU har som mål satt upp att 40 procent av försurande luftutsläpp av bland annat 

svaveldioxid och kväveoxid ska reduceras mellan 1990 och 2010 i Central och 

Östeuropa.  Detta mål ska uppnås genom såväl samarbete med EU och med nationella 

lagstiftningar som inriktar sig på specifika sektorer.  Det ska även utarbetas nationella 

program inom länderna som presenterar hur landet ska gå tillväga för att uppfylla 

direktiven. (Europeiska Kommissionen [2002]) 

 

EU:s lagar utarbetas av CAFE (The European Commission’s clean air for Europe 

programme) som är en del av det Sjätte Miljöhandlingsprogrammet, och dessa lagar 

kommer att ange specifika nivåer som får förekomma av de försurande luftutsläppen och 

överstigs sedan dessa nivåer inom ett lands gränser är det upp till landet att sätta upp, 
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implementera och rapportera sina planer för att rena luftutsläppen till EU. Detta ska 

förhoppningsvis bli en strategi för luftutsläpp innan 2005. (Ibid.)  
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Först så 

presenteras teorierna bakom marknadsmisslyckanden och hur en ekonomi utan 

marknadsmisslyckanden leder till Pareto-optimalitet. Sedan beskrivs teorierna om externa 

effekter och kollektiva varor, som är två typer av marknadsmisslyckanden, och hur dessa 

i sin tur måste kontrolleras med någon form av styrmedel. 

 

3.1 Marknadsmisslyckanden 

Enligt ekonomisk teori så löser en perfekt marknadsekonomi samhällets grundläggande 

resursfördelnings på ett effektivt sätt. Det vill säga, samhällets resurser utnyttjas på bästa 

möjliga sätt och producenterna producerar det konsumenterna efterfrågar till lägsta 

möjliga kostnad (Brännlund [1998]). 

 

Det som karakteriserar en perfekt marknadsekonomi är: 

• Många köpare med små marknadsandelar 

• Många säljare med små marknadsandelar 

• Ingen samverkan mellan köparna 

• Ingen samverkan mellan säljarna 

• Homogen vara 

• Fullständig information 

• Inga externa effekter 

• Inga kollektiva varor 

 

Inom miljöekonomi är det framför allt de två sist nämnda villkoren som är av intresse, det 

vill säga att det inte finns några externa effekter eller kollektiva varor i den perfekta 

marknadsekonomin. 
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3.1.1 Pareto-optimalitet 

En perfekt marknadsekonomi leder enligt ekonomisk teori till ett Pareto-optimalt 

resursutnyttjade under ett antal förutsättningar. Pareto-optimalt i det avseendet att ingen 

får det sämre i fall att någon annan får det bättre. Mer precist kan det uttryckas som att 

marknadsekonomin är effektiv. 

 

En perfekt marknadsekonomi kan sammanfattas i två viktiga egenskaper, de första och 

andra välfärdsteoremen. Det första välfärdsteoremet säger att varje marknadsjämvikt är 

Pareto-optimal, det vill säga inga byten existerar där någon kan få det bättre utan att 

någon annan får det sämre. Om en perfekt marknadsekonomi får ”sköta sig själv” 

kommer prissystemet att garantera en Pareto-optimal användning av ekonomins resurser 

(Brännlund [1998]). 

 

Det andra välfärdsteoremet är att varje Pareto-optimal situation kan stödjas av en 

marknadsjämvikt. Det vill säga att om en viss Pareto-optimal situation föredras framför 

en annan, så kan den i princip uppnås. Detta kan göras med till exempel 

inkomstomfördelningar. 

 

De första och andra välfärdsteoremen ger teoretiska skäl till varför en marknadsjämvikt 

är effektiv och ger möjligheter till att studera hur avvikelser från idealantaganden 

påverkar resursfördelning och effektivitet i en marknadsekonomi (Brännlund [1998]). De 

två välfärdsteoremen är därför viktiga i samhällsekonomiska analyser av miljöproblem 

och miljöpolitik, utan dessa kan det sägas mycket mindre om marknadsekonomins för- 

och nackdelar.  

 

3.1.2 Externa effekter 

För att kunna uppnå Pareto-optimalitet så är en viktig förutsättning att det inte finns några 

externa effekter. En extern effekt är en bieffekt av någons produktion eller konsumtion 

som påverkar någon annans konsumtion eller produktion på antingen ett negativt eller 
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positivt vis. Denna bieffekt är heller inte prissatt på någon marknad och avspeglas därför 

inte i marknadspriser på något vis. 

 

Utsläpp kan ses som en extern effekt och om ett förorenande företag inte ersätter de som 

blir drabbade av utsläppen kan den negativa externa effekten betraktas som en extern 

kostnad för de som blir utsatta (Pearce [1990]). En extern kostnad uppstår om någons 

aktivitet orsakar en välfärdsförlust för någon annan och om välfärdsförlusten inte blir 

kompenserad för. 

 

Den som ska betala för den externa effekten beror sedan på vem som har rätten på sin 

sida. Har till exempel den som blir utsatt för utsläppen rätt till ren luft eller rent vatten ska 

den som orsakar utsläppen kompensera den drabbade. Men har istället den förorenande 

parten rätt till att släppa ut är det den som blir utsatt för föroreningarna som ska betala 

den avfallsgenererande parten för att denna ska minska på sina utsläpp. En Pareto-

optimal nivå av en extern effekt, till exempel ett utsläpp, kommer att uppstå då de 

marginella intäkterna för utsläppen är lika stor som den marginella kostnaden för 

utsläppen hos den drabbade parten.  

 

3.1.3 Kollektiva varor 

Kollektiva varor är ett annat exempel på ett marknadsmisslyckande. De karakteriseras av 

att äganderätterna inte längre är väldefinierade och att någons konsumtion av varan inte 

påverkar någon annans konsumtion av varan (Brännlund [1998]). 

 

Kollektiva varor kan delas in i att kännetecknas av icke-exkluderbarhet och icke-rivalitet 

eller både och. Icke-exkluderbarhet är när ingen kan uteslutas från att konsumera varan 

och icke-rivalitet är när någons konsumtion av varan inte påverkas av att ännu en 

konsumerar varan. För att en vara ska vara kollektiv ska den främst kännetecknas av 

icke-exkluderbarhet. 

 

Men problemet med en kollektiv vara är inte hur mycket som konsumeras utan hur 

mycket som ska produceras av varan. Eftersom att ytterligare en enhet tillfaller alla, 

 12



kommer den Pareto-optimala produktionen av en genuint kollektiv vara infalla vid den 

nivå då den sammanlagda betalningsviljan och marginalkostnaden är lika stora. 

 

Anledningen till att kollektiva varor beskrivs i denna uppsats är på grund av att naturen 

betraktades som en sådan under flera år i Sovjetunionen. 

 

3.2 Styrmedel 

Sänder inte marknaden ut rätt signaler tillföljd av till exempel externa effekter har 

samhället i grunden två olika styrmedel att använda. Det första styrmedlet är 

administrativa, eller teknologiska, styrmedel. Detta kan till exempel vara krav på en viss 

typ av reningsutrustning, viss produktionsteknologi, etc. Dessa krav kan också vara 

kvantitativa, som att företagen blir tilldelade en viss mängd som de får släppa ut. 

 

Det andra styrmedlet är så kallade ekonomiska styrmedel. Det går ut på att de externa 

kostnaderna ska internaliseras och att det ska ge det beteende som är önskvärt från 

samhällets sida. På sätt och vis kan det uttryckas som att miljön prissätts genom 

användandet av miljöskatter och avgifter. 

 

Den största skillnaden mellan kvantitativa och ekonomiska styrmedel är att kvantitativa 

styrmedel säger hur målet ska nås, medan ekonomiska styrmedel säger att målet ska nås, 

men inte hur. Kvantitativa styrmedel kan ses som metodbaserade och ekonomiska 

styrmedel kan ses som resultatbaserade. (Brännlund [1998]) 

 

3.2.1 Kvantitativa styrmedel 

Används en kvantitativ reglering för att styra utsläpp från förorenande företag sätts det 

upp en viss nivå som företagen får släppa ut och företagen kan sen få avgöra själva hur 

utsläppsreduktionen ska uppnås.  

 

Finns det flera företag som har behov av att släppa ut så måste varje företag få en 

individuell utsläppskvot, det vill säga att staten ger företagen licenser för hur mycket de 

får släppa ut. Enligt ekonomisk teori bör de företag som har höga reningskostnader ges en 
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stor utsläppskvot medan de företag som har låga reningskostnader bör ges en mindre 

utsläppskvot. 

 

I figur 3.1 ser vi marginalskadekurvan (MD) för ett företags utsläpp och samhällets 

marginalnytta (MB). Sker det inga ingripanden kommer företaget att välja en 

produktionsnivå och släppa ut Z** enheter. Men ingriper till exempel staten och inför en 

kvantitativ reglering och ger företaget utsläppstillstånd så kommer Z* enheter att släppas 

ut. Det innebär att skadekostnaderna minimeras och vi får en samhällsekonomiskt 

effektiv utsläppsnivå då marginalskadan av företagets utsläpp är lika med samhällets 

marginalnytta. Detta gäller om regleringen är effektiv i ekonomisk mening.  

 

P 

 

MD 

P* 

MB 

Utsläpp Z* Z**

Figur 3.1: Kvantitativ reglering 

Källa: Brännlund [1998] sida 182. 

 

3.2.2 Ekonomiska styrmedel 

Med ekonomiska styrmedel som miljöskatter får företagen betala för det de släpper ut. Så 

länge företagets marginalkostnad för att rena utsläppen är lägre än skatten så kommer 

företagen att rena. Men när marginalkostnaden blir högre än skatten så kommer företagen 

att skatta för utsläppen istället. 
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I figur 3.2 beskrivs hur en skatt kommer att fungera om den används för att reglera 

utsläpp. Kurvan MC anger ett företags marginalkostnad för att rena sina utsläpp. Sätts det 

sedan en skatt som är lika med t* så kommer företaget att rena sina utsläpp så länge som 

marginalkostnaden för att rena utsläppen är lägre än skatten. Det innebär att företaget 

kommer att rena R* enheter av sina utsläpp och sedan släppa ut Z* enheter och betala 

skatt för dessa. Detta ger ekonomiska incitament till att fortsätta förbättra 

reningstekniken. 

 

 
Figur 3.2: Skatt som ekonomiskt styrmedel 

Källa: Brännlund [1998] sida 188. 

 

 

3.2.3 För- och nackdelar 

De fördelar som finns med kvantitativa styrmedel är att de dels ger en hög 

måluppfyllelsegrad. Miljömålet anges direkt i regleringen. Kvantitativa styrmedel är 

också bättre att använda om det råder osäkerhet om de faktiska reningskostnaderna av 

någon form av utsläpp.  Detta beskrivs i figur 3.3.  

Rening 

MC 
MC 

t* 

R* 100%

Z*Utsläpp 
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I figuren nedan beskrivs det marginella skadekostnaderna av någon form av utsläpp med 

kurvan MD, och skadekostnaderna anses vara kända. I det här fallet så kännetecknas MD 

som relativt starkt ökande med en ökad mängd utsläpp, det vill säga, skadekostnaderna är 

högre för en ytterligare enhet utsläpp än för den tidigare mängden. De marginella 

reningskostnaderna anges av kurvorna MCF och MCT i figuren, och i det här fallet råder 

det osäkerhet om vilka kostnader det verkligen rör sig om. Vi antar att 

reningskostnaderna antas vara lika med MCF från början. Ska dessa utsläpp regleras med 

en skatt kommer denna skatt att vara lika med t*, det vill säga då de marginella 

reningskostnaderna är lika med de marginella skadekostnaderna. Används en kvantitativ 

reglering kommer en utsläppsrestriktion som är lika med Z0 att användas. 

 

Visar det sig sedan att de verkliga reningskostnaderna i själva fallet är lika med MCT 

skulle den optimala utsläppsnivån uppgå till Z* enheter och har det använts en skatt för 

att reglera utsläppen kommer det att släppas ut Z1 enheter utsläpp, den nivå då skatten är 

lika med den faktiska marginella reningskostnaden. I och med att det då släpps ut mer än 

vad som är optimalt kommer skatten orsaka en effektivitetsförlust som är lika med yta a i 

figuren. Hade det istället använts en kvantitativ reglering hade utsläppsnivån blivit Z0 

enheter, och effektivitetsförlusten hade blivit mindre än vid användandet av en skatt, det 

vill säga yta b i figuren. I det här fallet är det bättre att använda en kvantitativ reglering 

eftersom att den orsakar en mindre effektivitetsförlust om det råder osäkerhet om 

reningskostnaderna.  
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Figur 3.3: Styrmedelsval under osäkerhet om reningskostnader 

Källa: Brännlund [1998] sida 214. 

 

Nackdelarna med kvantitativa styrmedel är dels att det generellt inte är kostnadseffektiva, 

de uppnår inte miljömålet till minsta möjliga kostnad. Är det ett system med överlåtbara 

utsläppsrättigheter kan det uppnå ett kostnadseffektivt resultat i och med att företagen då 

kommer att köpa och sälja utsläppsrätter sinsemellan, men ett sådant system är 

administrativt kostsamt och det är svårt att upprätta en fullt funktionerande marknad för 

överlåtbara utsläppsrätter. 

 

Fördelarna med ekonomiska styrmedel är som nämnts tidigare dels att de är 

kostnadseffektiva. Målet uppfylls till lägsta möjliga kostnad. De ger även högre 

incitament till teknisk utveckling än vad kvantitativa regleringar ger i och med att det går 

att göra större kostnadsbesparingar med förbättrad reningsteknologi om en skatt används. 

 

Nackdelarna med en skatt är att det kan ge stora effektivitetsförluster om det råder 

osäkerhet om de faktiska reningskostnaderna och att det även kan ge sämre 

måluppfyllelse grad vid en liknande situation.  

Utsläpp 

MCT

t* 

 Z0  Z*   Z1

MC MD 

b      a     

MCF
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Kapitel 4 

EMPIRI 

 

 

 

 

Kapitlet inleds med en sammanställning av det data om luftutsläpp i Lettland som har 

varit åtkomlig och följs sedan av diskussion om luftföroreningarnas utveckling och 

utveckling av miljöskattesystem i Lettland mellan åren 1991 och 1998. Efter detta inleds 

den metodanalys som ligger till grund för uppsatsen om vilka EU:s mål är för Lettland 

och hur Lettland skall uppnå dessa. 

 

4.1 Sammanställning av data 

I tabell 4.1 presenteras de luftutsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxid (NOX) och 

koloxid (CO) i Lettland som skett mellan 1991 och 1998.  Även de totala utsläppen 

presenteras som innehåller alla de övriga utsläppen i luften. De övriga utsläppen 

innehåller ämnen som även de är skadliga för miljön. 

 

Tabell 4.1 Luftutsläpp i Lettland, 1991-1998 (i tusen ton) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
         
Totala utsläpp 144 92,3 86,8 99,6 86,4 93,8 84,5 82,3 
SO2 58,5 38,3 43,7 52,2 38,1 44,9 33,8 31,7 
NOx 14,6 10,4 8,7 10,3 7,9 8,7 9,5 9,3 
CO 32,1 23,2 20,9 24,9 23,5 23,8 23,9 25,4 
Källa: Aage [1998], sid 151 

 

Som kan ses i tabellen har luftutsläppen i Lettland minskat signifikant mellan 1991 och 

1998. Det total luftutsläppen har minskat med nästan 43 procent, svaveldioxidutsläppen 

med nästan 46 procent, kväveoxidutsläppen med cirka 36 procent och koloxidutsläppen 

med 21 procent. 
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De mål som EU har satt upp för utsläppsreducering är att 40 procent av utsläppen av 

bland annat svaveldioxid och kväveoxid ska reduceras mellan 1990 till 2010 i Central 

och Östeuropa. (Europeiska Kommissionen [2002]) 

 

4.2 Analys 

 

4.2.1 Luftföroreningarnas utveckling 

År 1991, två år efter att järnridån föll, var de totala luftutsläppen i Lettland lika med 144 

tusen ton. 58,5 tusen ton av dessa bestod av svaveldioxid, 14,6 tusen ton av kväveoxid 

och 32,1 tusen ton av koloxid. 1991 var också det år som Lettland introducerade en lag 

om miljöskatter som var ämnade att reglera både konsumtion av naturresurser och utsläpp 

i naturen (Gooch [1994]). Dessa skatter visade sig ganska omgående vara för låga och 

ineffektiva och många Lettländska industrier kunde redan i början av åren betala av 

miljöskatterna för sina sannolika utsläpp. Skatterna skapade inga incitament till att 

utveckla några teknologiska reningsmetoder bland företagen. 

 

Ändå minskade de totala luftutsläppen i Lettland med cirka 36 procent från 1991 till 

1992. Detta beror främst på att Lettland gick igenom en mängd strukturella förändringar 

när det gick från att vara en Sovjetisk planekonomi till en marknads ekonomi främst 

baserad på privat ägande och Lettland upplevde en signifikant sänkning av sin BNP. År 

1995 hade Lettlands BNP sjunkit med 51 procent sen 1989. Anledningen till de minskade 

luftutsläppen berodde främst på en minskad produktion i landet. Det förutspåddes även 

under den här tiden att Lettlands BNP skulle vända omkring 1996 och få en tillväxt takt 

på 3 till 5 procent per år. Det gjorde den även, ända sedan 1996 så har Lettlands BNP 

ökat med över 5 procent per år fram tills idag (CSB Latvia [2003]. Men ändå har 

utgifterna för miljöskyddande åtgärder varit mycket låga, nästan lägst i Europa, och 1999 

uppgick dessa till endast 0.85 procent av BNP i Lettland (Eurostat [2003]). 
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Skatt 

  
 

Figur 4.1: Tvåstegs Miljöskattesystem 

Källa: Söderholm [1999] 

 

Under 90-talet utvecklades det nya miljöskattesystem i Lettland och i de övriga 

Baltstaterna. De miljöskatterna var utformade så att företagen betalade samma skatt upp 

till en viss nivå av utsläpp och efter den nivån fick företagen betala en högre skatt. I figur 

4.1 beskrivs detta tvåstegs miljöskattesystem grafiskt, upp till en utsläppsnivå av W* 

enheter skattas dessa utsläpp med t1. Alla enheter utsläpp efter dessa beskattas med 

skattesatsen t2.  

 

Användandet av ekonomiska styrmedel i Lettländsk miljöpolitik är idag baserat på Lagen 

om Naturresursskatter som togs i kraft 1995. Denna lag utarbetades för att införa ett 

system som både gav incitament till att uppfylla miljömålen och höja de statliga 

intäkterna och använda dessa till olika miljöåtgärder. Dessa ”skatter” innehöll ett system 

av tillstånd och avgifter inom utsläpp i luft och vatten, avfall och naturresursutnyttjande. 

Progressiva bestraffningsnivåer är också använda för att generera fortsatta incitament till 

miljöskyddande åtgärder. Det används också så kallade ”charge waivers” som fungerar 

som räntefria lån för utsläppskontrollsprojekt hos olika företag. Vid lyckad och hållbar 

implementering av projektet kan sedan lånet bli avskrivet för företaget och ses som ett 

bidrag för miljöskyddande åtgärder. (Klarer [1999]) 

Utsläpp 

t2

t1

W*
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Inom miljölagstiftningen är det också planerat att införa överlåtbara licenser för 

aktiviteter som har potentiellt farliga effekter på miljön. Men än finns det inget system 

som är utvecklat för detta i Lettland (Klarer [1999]). 

 

Analyser som har gjorts om miljöskattesystemet i Lettland konstaterar att effektiviteten 

har varit begränsad av dels osäkerhet om reningskostnader och det verkliga värdet på 

miljöförbättringar. Vidare har miljöövervakningssystemen varit underutvecklade och den 

allmänna opinionen är inte heller riktigt redo för att acceptera ökade skattetryck 

(Söderholm [1999]). 

 

De områden som har blivit identifierade som problemområden i alla Baltstater och även i 

Lettland är som tidigare nämnt transport och energisektorerna. Användandet av 

ekonomiska styrmedel är också en aning begränsat inom dessa områden. Det har varit ett 

omdiskuterat ämne om huruvida det till exempel ska införas beskattning av 

energikonsumtion med avgiftsnivåer beroende på hur höga nivåer av koldioxid som finns 

i bränslet och med ytterligare avgiftsnivåer beroende på svavelhalterna i bränslet. Inom 

transportsektorn har det införts differentierade skatter beroende på om bensinen är blyfri 

eller inte, och dessa infördes 1997 i Lettland. (Klarer [1999]) 

 

I slutet av 1997 såg miljöskatterna för luftutsläpp ut som följande. De som var skyldiga 

att betala var alla som släppte ut antingen svaveldioxid, kväveoxid eller koloxid i luften. 

Miljöskattesatserna såg ut som följande vid slutet av 1997; 13 Lats/ton för koloxid, 28 

Lats/ton för svaveldioxid och 28 Lats/ton för kväveoxid. Dessa uppgifter kan jämföras 

med de miljöskatter som användes i Sverige vid samma tidpunkt. Miljöskatten för 

svaveldioxid uppgick då till 5 000 Lats per ton och miljöskatten för kväveoxid uppgick 

till cirka 6 500 Lats per ton (Söderholm [1999]). Vid illegala utsläpp eller i och med att 

företagen inte rapporterade sina utsläpp uppgick straffavgifterna i Lettland för detta till 

12 gånger den ursprungliga avgiften.  
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4.2.2 EU:s mål 

EU:s mål är att länderna i Central och Östeuropa ska reducera sina försurande utsläpp 

med 40 procent år 2010 räknat från 1990 års utsläppsnivåer. Detta är enligt ett av EU:s 

ramdirektiv (96/62/EC) som gäller medlemsländerna i EU och som Lettland har skrivit 

på. I och med detta direktiv förbinder sig Lettland vid att implementera de direktiv som 

sätts upp av EU. EU utarbetar sedan de mål som ska uppnås och föreslår metoder och 

kriterier för att uppnå den önskvärda luftkvaliteten. Skulle dessa mål överstigas inom 

någon nation måste medlemslandet utarbeta en plan för att uppnå det av EU uppsatta 

målet inom en viss tid. Denna plan ska vara tillgänglig för allmänheten och innehålla 

lokaliseringen av utsläppskällan och vilken form av utsläpp det rör sig om. 

 

Eftersom att det inte finns någon information om luftutsläppen år 1990, kommer 

luftutsläppen från 1991 att räknas om. Detta skulle innebära att utsläppstaken i Lettland 

för luftutsläpp skulle bli; 35 100 ton svaveldioxid, 8 760 ton kväveoxid och 19 260 ton 

koloxid.  

 

4.3 Diskussion 

Med det förhållande som råder för närvarande uppfyller Lettland EU:s krav för 

svaveldioxidutsläpp, men då krävs det att utsläppen inte ökar. Eftersom den största delen 

av svaveldioxidutsläpp i luften kommer från elverk och kraftanläggningar måste dessa 

utveckla bättre teknologier för att hålla sina utsläpp inom de direktiv som finns. Ett 

exempel på det är det statliga energiverket Latvenergo som bygger en ny kraftanläggning 

i Riga, vilken beräknas att avsevärt minska luftutsläppen i huvudstaden (Oinonen 

[2003]). 

 

Ett annat sätt att minska utsläppen av svaveldioxid är att utforma och införa en skatt på 

svaveldioxidutsläpp. En sådan skatt infördes i Sverige 1991 och har enligt 

Naturvårdsverket [2003] hjälpt till att reducera svaveldioxidutsläppen med 30 procent 

mellan 1989 och 1995. Detta har skett till största del på grund av att svavelskatten har 

orsakat en minskning av svavel i eldningsolja inom industrin och att olja har substituerats 

med andra energikällor.  
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Kväveoxidutsläppen i luft uppfyller ännu inte EU:s krav för år 2010. Dessa måste sänkas 

till 8 760 ton från 1998 års nivå på 9 300 ton. Den största delen av kväveoxidutsläppen 

kommer främst från transportsektorn och utgör cirka hälften av de utsläpp som kommer 

från fordon. Det mest effektiva sättet att minska dessa utsläpp borde dels vara att öka 

priserna på drivmedel för fordon med hjälp av högre skatter. På så sätt minskar 

förhoppningsvis konsumtionen av drivmedel och även utsläppen. Ett annat sätt är att höja 

kraven för fordonen och att gamla fordon byts ut mot nya med katalysatorrenade motorer 

i takt med att antalet fordon i Lettland ökar. I Sverige har det varit krav på att nya bilar 

utrustas med katalysator sen 1989 och detta har lett till att bland annat utsläppen av 

kväveoxid har minskat med cirka en tredjedel från 1980 till 1997 (Naturvårdsverket 

[2003]). Praktiskt sett ger en teknologiförbättring av detta slag ett effektivt resultat. År 

1999 infördes ett krav av liknade typ i Lettland för att minska utsläppen från fordon. 

Detta krav anger att alla nya fordon måste utrustas med katalysatorer och att inga fordon 

som inte uppfyller dessa krav får importeras till Lettland (Latvian Ministry of 

Environment [2003]). 

 

En annan utsläppskälla för kväveoxidutsläpp är energiproduktion i fasta 

förbränningsanläggningar, så som kraftvärmeverk i Riga till exempel, och för en sådan 

situation kan det utformas avgifter för utsläppen. De som står för utsläppen får betala en 

avgift för den mängd kväveoxid som de släpper ut för att motverka den försurning som 

utsläppen orsakar. Detta ger företagen incitament till en kostnadseffektiv 

utsläppsreduktion bland företagen, det vill säga att företagen kommer att rena sina 

utsläpp så länge kostnaden för detta är lägre än utsläppsavgiften.  

 

Utsläppen av koloxid i luften måste också minskas fram till år 2010. 1998 så uppgick 

utsläppen till 25 400 ton och kraven för 2010 är att utsläppen minskas till 19 260 ton. 

Eftersom att koloxid främst släpps ut från fordon gäller detsamma som för kväveoxid för 

dessa typer av utsläpp. Det måste utformas nya skatter för drivmedel och nya teknologier 

måste utformas för fordonen. 
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Sammanfattningsvis går det inte att konstatera vilken av åtgärderna som skulle vara de 

bästa för att få bukt med Lettlands problem med luftutsläppen. Men detta är ett fåtal 

åtgärder som går att genomföra för att få ner och minska utsläppen av svaveldioxid, 

kväveoxid och koloxid. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Lettland kan gå tillväga för att nå de av EU 

uppsatta målen för mängden av luftutsläpp samt att föreslå lämpliga åtgärder för att nå de 

målen. 

 

Sedan Sovjetunionen söndrades går det att se att luftutsläppen har minskat signifikant. 

Från 1991 till 1998 har luftutsläppen minskat med cirka 42 procent. Den största 

anledningen till att luftutsläppen minskade i Lettland i början av 1990-talet var främst att 

landet gick igenom en mängd strukturella förändringar och gick ifrån att vara en 

Sovjetisk planekonomi till en marknadsekonomi främst baserad på privat ägande vilket 

resulterade i en märkbar sänkning av landets BNP. Från 1989 hade Lettlands BNP sjunkit 

med närmare 51 procent fram till 1995. Sen dess har Lettlands BNP ökat med över 5 

procent per år fram tills idag. 

 

År 1995 togs Lagen om Naturresurser i kraft i Lettland. Det är på denna som dagens 

ekonomiska styrmedel är baserad och lagen som infördes var tänkt att införa ett system 

som både gav incitament till att uppfylla miljömålen och höja de statliga intäkterna och 

använda dessa till olika miljöåtgärder. 

 

EU:s mål för medlemsländerna i Central och Östeuropa är att dessa ska reducera sina 

försurande utsläpp med 40 procent år 2010 räknat från 1990 års utsläppsnivåer. Detta 

kräver att Lettland sänker sina utsläpp av kväveoxid och koloxid, samt att utsläppen av 

svaveldioxid inte ökar. För att detta ska kunna genomföras så måste Lettland utforma nya 

skatter för sina luftutsläpp och ställa krav på nya teknologier, för framförallt fordon och 

industrier med stora utsläpp av svaveldioxid. Miljöskatterna på drivmedel kan också 
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behöva höjas för att få ner konsumtionen och få ett mindre nyttjande av fordon i landet 

och främst i dess större städer. 

 

Det går inte att definitivt konstatera med en analys av detta slag vilken av de ekonomiska 

åtgärder som skulle vara bäst att tillämpa för att minska Lettlands luftutsläppsproblem, 

men det kan konstateras att Lettland måste utforma och införa vissa miljöekonomiska 

åtgärder. För att säga specifikt hur dessa ska utformas så måste det göras noggrannare 

analyser av enskilda områden, som att till exempel göra en undersökning om hur 

styrmedlen för energisektorn i Lettland ska utformas eller förbättras för att sänka 

luftutsläppen av svaveldioxid.   
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