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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur en utvidgning av det europeiska systemet 

för handel med utsläppsrätter påverkar kostnadsstrukturen hos SSAB. 

Transportsektorn inom EU och Sverige står för en betydande andel av de totala 

utsläppen av koldioxid och lämpar sig bra för att bygga ut systemet med. Sverige kan 

välja att antingen själva inkludera Sveriges transportsektor i handelssystemet eller så 

inkluderas hela den europeiska transportsektorn i systemet. SSAB är det företag i 

Sverige som släpper ut mest koldioxid av de företag som ingår i handelssystemet. Hur 

ett inkluderande av transportsektorn påverkar SSAB:s kostnader bestäms i stor 

utsträckning av om de existerande skatterna på transportsektorn avskaffas eller ej. 

När transportsektorn inkluderas i handelssystemet så påverkar detta SSAB på ett 

flertal sätt, i uppsatsen analyseras dock fyra frågeställningar vilka lyder under fyra 

olika scenarier. I scenario ett antas att Sverige ensamma inkluderar transportsektorn 

i handelssystemet och behåller de existerande skatterna. Resultaten av analysen visar 

att den svenska transportsektorn inte påverkar priset på utsläppsrätter. SSAB kan om 

regleraren så väljer tilldelas extra utsläppsrätter. Dock så ökar bränslepriserna och 

detta påverkar SSAB:s kostnadsbild negativt. Scenario två skiljer sig från scenario 1 

genom att Sverige avskaffar koldioxidskatten på bränsle. Avskaffandet av skatten 

sänker bränslepriset och därigenom SSAB:s transportkostnader. Däremot så bidrar 

transportsektorn inte längre till någon reduktion av de svenska koldioxidutsläppen 

och därigenom måste övriga sektorer reducera mer för att Sverige ska uppfylla sitt 

krav från bördesfördelningen. I scenario 3 så införlivas hela den europeiska 

transportsektorn i handelssystemet och skatterna på transportsektorn lämnas 

oberörda. Resultaten visar att priset på utsläppsrätter sjunker. Transportkostnaderna 

ökar, dock inte i samma omfattning som i scenario 1. Tilldelningen utsläppsrätter 

ökar för övriga sektorer när en större del av de totala utsläppen nu ingår i 

handelssystemet. I scenario 4 så tas koldioxidskatterna bort från EU:s 

transportsektor. Skatternas storlek avgör om förändringen i priset på utsläppsrätter 

blir positivt eller negativt. Tilldelningen blir densamma som i scenario 3 och 

transportkostnaderna bestäms liksom priset för utsläppsrätter av skatternas storlek.  



ABSTRACT 

 

 

 

 

The purpose of this thesis is to analyze how an extension of the European trade 

scheme for allowance rights will affect the cost structure of SSAB. The transport 

industry, both in Sweden and in Europe, emits a large portion of the total allowance 

of carbon dioxide. Sweden can either include the transport industry themselves or the 

entire trade union can choose to do so. SSAB is the company who is the largest 

polluter of carbon dioxide in Sweden. How including the transport industry affects 

SSAB is to a great extend explained by if the taxes on the transport industry is 

excluded or not. The transport industry’s inclusion in the trade scheme effects SSAB 

in several ways; the thesis addresses four of these effects and they are analyzed under 

four different scenarios. In scenario 1 only the Swedish transport industry is included 

in the trade scheme and the taxes stays unaffected. The results of the analysis show 

that the price for allowance rights is unaffected. SSAB could, if the regulator chooses 

so, get an extra amount of allowance rights. The fuel prices go up and by doing so the 

cost SSAB endures for transportation services raises. Scenario 2 differs from scenario 

1 in that the carbon dioxide tax is abolished. When the tax is lifted the Swedish fuel 

prices fall and the cost for transportation services fall. A big disadvantage with this is 

that the transportation industry no longer will reduce some of the admissions in 

Sweden. Leaving the other industries to deal with this to meet the demands the EU 

has set for Sweden. In scenario 3 the European transport industry is included with 

unaffected taxes. The results show that the price for allowance rights sinks. The cost 

for transport services rise but not as high as in scenario 1. The stock of allowance 

rights each industry receives will rise because the trade scheme now covers a larger 

portion of the total emission of carbon dioxide. In scenario 4 the carbon dioxide taxes 

are lifted from the transport industry. The size of the carbon-tax decides if the lift of 

the tax pushes the price of allowance rights up or down. The change in costs for 

transport services is also decided by how big the tax on carbon dioxide is. 
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Kapitel 1  
INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Inledning 

EU har under perioden 2005-2008 beslutat att införa ett system med handel av 

utsläppsrätter. Systemet omfattar anläggningar med en förbränningskapacitet 

över 20 MW samt viss elintensiv industri (EU-upplysningen, 2005). Ungefär 50 

procent av industrisektorerna i EU som släpper ut koldioxid ingår i systemet 

(SOU, 2003). Således måste hälften av industrierna stå för hela reduceringen av 

totala utsläpp. Reduceringen för hela EU ska uppgå till 8 procent av utsläppen av 

vad de var år 1990 fram till år 2012 enligt Kyotoprotokollet (EU-upplysningen, 

2005). I den så kallade bördesfördelningen så bestäms vilken kvot respektive 

land inom EU ska rena (Naturvårdsverket, 2005). Enligt den ska den svenska 

reduktionen uppgå till 104 procent i förhållande till 1990 års nivå, vi får alltså öka 

utsläppen med 4 procent. Sverige har dock ensidigt valt att istället för att öka 

utsläppen ska vi minska desamma med samma siffra således ska Sverige sänka 

utsläppen med 4 procent. De sektorer i Sverige som ingår i systemet motsvarar 

ungefär 30 procent av de koldioxidproducerande sektorerna i Sverige (SOU, 

2003). Således är snedvridningen än större i Sverige än i EU. 

 

En stor utsläppskälla av koldioxid är transportsektorn, men denna sektor ingår 

inte för närvarande i systemet med handel av utsläppsrätter. Transportsektorn är 

idag hårt belastad av olika former av skatter och avgifter. Ändå tycks inte 

förbrukningen och därigenom utsläppen sjunka inom denna sektor, snarare ökar 

desamma både inom Sverige och EU. Det borde finnas utrymme för ytterliggare 

belastning genom att inkludera denna sektor i systemet med handel av 

utsläppsrätter. Att förbrukningen tycks stiga är dock inget argument för att 
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behålla den nuvarande koldioxidskatten på bränsle då reduktionen uppnås 

genom handelssystemet. Ett handelssystem för utsläppsrätter ämnar också 

utjämna den marginella reningskostnaden, denna kostnad stiger desto fler 

störande skatter som finns inom unionen. Därför skall uppsatsen utgå från fyra 

olika scenarion, se tabell 1-1. Det uppstår dock ett problem då miljöskatter på 

transporter i flera länder, bland dessa Sverige, uppfyller en mer fiskal roll. Om 

skatterna tas bort skapas ett underskott som då måste täckas av andra skatter 

eller så måste de offentliga utgifterna sänkas. Uppsatsens syfte är dock inte att 

argumentera för något av ovanstående alternativ utan bara att presentera vad 

respektive alternativ får för konsekvenser för SSAB:s kostnadsstruktur.  

 

Att inkludera transportsektorn i systemet kan ge flera positiva effekter för 

samhällsekonomin och för sektorer redan inom systemet. Då vissa sektorer idag 

står utanför systemet så medför detta att marginalkostnaden för att reducera 

utsläpp inte är lika för handlande sektor (sektorerna inom handelssystemet) och 

de sektorer som inte ingår. Då marginalkostnaderna är skiljda åt så snedvrids 

konkurrensen och reduceringen inom ett land sker inte kostnadseffektivt om man 

ser till alla sektorer. Energiintensivindustri i Sverige har ingen möjlighet att 

vältra över höjda kostnader på sina kunder då de oftast opererar på en 

världsmarknad där de inte kan utöva någon marknadsmakt, det är troligt att ett 

inkluderande av transportsektorn kan sänka industrins kostnader associerade 

med utsläppsrättspriset, det är dock detta som skall undersökas.  

 

SSAB är idag en av de industrier som medverkar i handelssystemet eftersom 

produktionsprocessen släpper ut koldioxid. Dock har Sverige valt att tilldela 

industriföretag som opererar på en internationell marknad det antal 

utsläppsrätter som motsvarar hela utsläppet för mätperioden. Detta betyder att 

SSAB inte behöver göra någon reduktion av utsläpp av koldioxid under den första 

handelsperioden. SSAB kan dock behöva köpa utsläppsrätter alternativt rena 

utsläppen om man vill överskrida den produktionsnivå vilken tilldelning medger. 

En inkludering av transportsektorn i handelssystemet kan ge upphov till tre 

positiva effekter för SSAB. En effekt är att priset på utsläppsrätter borde sjunka 
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när systemet utvidgas eftersom fler sektorer delar på kostnaden för reningen, 

reduceringen av priset har en direkt påverkan på SSAB:s kostnader för att köpa in 

nya utsläppsrätter men även en indirekt (den andra effekten) effekt då elpriset 

sjunker, detta eftersom även elproducenter påverkas av priset på utsläppsrätter. 

Den tredje effekten är att SSAB borde få en ökad tilldelning av utsläppsrätter 

eftersom en viss del av reduktionen skall täckas av transportsektorn. Då 

tilldelningen idag är 100 % begränsar inte möjligheten för regleraren att låta 

SSAB ha möjligheten att expandera sin produktion alternativt sälja utsläppsrätter 

till övriga sektorer inom systemet. 

 

1.2 Syfte 

Att undersöka hur en utvidgning av systemet med handel med utsläppsrätter så 

att även transportsektorn inkluderas påverkar kostnadsstrukturen hos SSAB. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur påverkas priset på utsläppsrätter om handelssystemet utökas? 

• Hur påverkas SSAB:s tilldelning av utsläppsrätter då handelssystemet 

utökas? 

• Hur påverkas elpriset av en utvidgning av handelssystemet? 

• Hur påverkas SSAB:s transportkostnader av att inkludera 

transportsektorn i systemet? 

 

Frågeställningarna analyseras utifrån fyra scenarion vilka sammanfattas i tabell 

1.1. 
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Tabell 1-1 Olika scenarion för en introduktion av transportsektorn 

Scenario 

1 

Sverige väljer att ensamma introducera transportsektorn i 

handelssystemet för utsläppsrätter. Sverige behåller nuvarande 

koldioxidskatt på drivmedel. 

Scenario 

2 

Sverige väljer att ensamma introducera transportsektorn i 

handelssystemet för utsläppsrätter. Sverige avskaffar nuvarande 

koldioxidskatt på drivmedel. 

Scenario 

3 

EU väljer att introducera transportsektorn i handelssystemet för 

utsläppsrätter. EU behåller nuvarande koldioxidskatt på drivmedel. 

Scenario 

4 

EU väljer att introducera transportsektorn i handelssystemet för 

utsläppsrätter. EU avskaffar nuvarande koldioxidskatt på drivmedel. 

 

1.4 Metod 

Uppsatsen är en fallstudie på kostnadsstrukturen hos SSAB. Data hämtas från 

statistiska centralbyråer, rapporter samt från en intervju med Göran Carlsson 

teknisk direktör på SSAB. Syftet och frågeställningarna kräver litteraturstudier. 

Frågeställningarna kommer sedan att besvaras utifrån neoklassisk teori gällande 

miljöstyrningsinstrument och kostnadsteori. Beräkningar kommer att göras för 

att försöka kvantifiera vilken betydelse introduktionen av transportsektorn i 

handelssystemet kommer att dels för priset på drivmedel men också för priset på 

el. Prisförändringarna kommer sedan att användas för att uppskatta påverkan 

hos SSAB.  

 

1.5 Avgränsningar 

Transportsektorn anses i denna uppsats endast omfatta landtransporter med 

fordon som använder bensin eller diesel som drivmedel. Handelssystemet 
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innehåller flexibla mekanismer genom vilka företagen kan erhålla extra 

tilldelning av utsläppsrätter, dock tas ingen hänsyns till detta i uppsatsen.  

 

Transportsektorn antas på kort sikt inte kunna rena utsläppen av koldioxid, 

vidare antas att den reduktion av koldioxidutsläpp som sker inom 

transportsektorn är resultatet från att konsumenterna av bränsle minskar sin 

efterfrågan då priset på bränsle stiger. 

 

I övrigt så påverkas elpriset då priset på utsläppsrätter ändras, elmarknaden är 

också tyngda av skatter dock tas ingen hänsyn i uppsatsen till dessa skatters 

eventuella avskaffande. Beräkningar av hur elpriset stiger och faller med priset på 

utsläppsrätter kommer att hämtas utifrån en från uppsatsen utomstående källa. 

 

Regeringens mål om en reducering av utsläppen med 4 procent är politiskt satt, 

det vill säga målet är inte nödgat i några internationella överenskommelser utan  

i linje med svensk miljöpolitik. Uppsatsen kommer dock inte kommentera eller 

göra några beräkningar för vad denna extra reducering kommer att kosta det 

svenska samhället.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel två och tre kommer att innehålla bakgrundsfakta vilka är nödvändiga för 

att förstå vidare analys. Kapitel fyra beskriver den teori som ligger till grund för 

analysen. I kapitel 5 analyseras de tre frågeställningarna om Sverige ensamt 

inkluderade transportsektorn respektive om hela EU:s transportsektor 

inkluderades. Kapitel 6 presenterar uppsatsens slutsatser och förslag på vidare 

forskning. 
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Kapitel 2  
KYOTOPROTOKOLLET, EU:s SYSTEM FÖR HANDEL MED 

UTSLÄPPSRÄTTER & SVENSK MILJÖPOLITIK 

 

 

 

 

Kapitel 2 innehåller bakomgrundfakta om Kyotoprotokollet och dess 

mekanismer, EU:s handelssystem och om svensk miljöpolitik. Vikten av att 

begränsa utsläppen av växthusgaser har slagits fast i flera stora undersökningar 

under 1980- och 1990-talet. Växthusgaserna påverkar klimatet negativt, då dessa 

i stor grad bidrar till jordens ökande medeltemperatur. En ökad 

medeltemperatur leder i förlängningen till att polarisarna smälter, vilket i sin tur 

kan få stora negativa konsekvenser på bland annat havsströmmar, arktiskts och 

antarktiskt djurliv, ökenspridning, etc. Största faran mot oss nordbor är hotet om 

en ny istid då en stor avsmältning av den arktiska isen förväntas få Gulfströmmen 

att avta. Vilket för oss innebär en ny istid.  

 

2.1 Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet har sin grund i den klimatkonvention vilken undertecknades i 

Rio 1992. I konventionen ställs ett slutmål om att ”stabilisera halterna av 

växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet 

påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt” (Nationalencyklopedin, 2005). 

Konventionen trädde i kraft 1994. Dock innehåller klimatkonventionen inga 

bindande avtal länderna i mellan som syftar till att sänka utsläppen av 

växthusgaser, däremot uppmanas OECD-länderna samt forna öststater att 

minska sina utsläpp av gaserna. (SOU, 2001) 
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1997 tillkom det så kallade Kyotoprotokollet. De undertecknande parterna är 

samma länder som i klimatkonventionen uppmanats att sänka sina utsläpp. 

Kyotoprotokollet har senare byggts ut i flera etapper mellan 1997 och 2004. 

Utbyggnaden av protokollet har syftat till att uppfylla klimatkonventionens mål 

om att mänsklig verksamhet inte ska påverka klimatet på ett farligt sätt. 2004 

ratificerades protokollets två krav för att vara bindande i och med att Ryssland 

den 22 oktober skrev under protokollet. Kraven syftade till att tillräckligt många 

länder skulle vara med i protokollet för att protokollet skulle ha en chans att 

uppfylla det i klimatkonventionen uppställda målet. De två kraven var:  

• att minst 55 länder skriver under konventionen, 

• att minst 55 industriländer vilka motsvarar 55 procent av 

industriländernas utsläpp skriver under protokollet.  

USA och Australien har valt att inte skriva under avtalet. Protokollet är ett 

bindande avtal mellan de undertecknade parterna om att minska sina utsläpp 

med 5 procent i förhållande till 1990 års utsläpp fram till och med perioden 

2008-2012. För EU:s medlemsstater innebär protokollet en minskning av 

utsläppen med 8 procent fram till och med samma period. (Nationalencyklopedin 

, 2005) 

 

Kyotoprotokollet anger tre olika flexibla mekanismer vilka kan utnyttjas för att 

sänka utsläppen av växthusgaser. De tre mekanismerna är, internationell 

utsläppshandel, CDM (Clean Development Mechanism) och JI (Joint 

Implementation). De två senare mekanismerna beskriver mellanstatliga 

lösningar för utsläppsminskning. Om Sverige väljer att investera i 

reningsutrustning i Baltikum kan Sverige göra detta genom JI och få krediter för 

detta. Sverige får då släppa ut mer växthusgaser eftersom landet kan 

tillgodoräkna sig den utsläppsminskning som sker i Baltikum. CDM har samma 

struktur men detta verktyg används då ett land väljer att rena utsläpp i länder 

som inte ingår i systemet. Krediterna kan dock utnyttjas på samma sätt som vid 

användandet av JI. (Hill och Kriström, 2005) 
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Handel med utsläppsrätter är inget nytt oprövat systemet utan har i använts i 

olika former sedan mitten av 1980-talet. Dock är Kyotoprotokollet det första 

internationella avtal som använder systemet. I USA har ett system tillämpats 

sedan 1995 vilket ämnar sänka utsläppen av svavel från amerikanska 

elproducenter. Studier på detta system visar att besparingarna1 hittills har varit i 

storleksordningen 200-400 miljoner dollar och att programmet under sin 

livslängd kommer att sänka kostnaden för reduktion av svavel med 20 miljarder 

dollar. (Hill och Kriström, 2005) 

 

2.2 EU:s system för med handel av utsläppsrätter 

Den europeiska unionen beslutade den 13 oktober 2003 om att för perioden 

2005-2008 upprätta ett system för handel med utsläppsrätter. 

(Europaparlamentet 2003) 

 

Den utsläppsreduktion/ökning varje land ska göra beskrivs i tabell 2-1, siffrorna 

är i procent av 1990 års utsläppsnivå. 

 

Tabell 2-1 EU:s Bördesfördelning 

Medlemsland Åtagande Medlemsland Åtagande 

Belgien -7,5 Danmark -21 

Finland 0 Frankrike 0 

Grekland 25 Irland 13 

Italien -6,5 Luxemburg -28 

Nederländerna -6 Portugal 27 

Spanien 15 Storbritannien -12,5 

Sverige 4 Tyskland -21 

Österrike -13 

Källa: Hill och Kriström (2005) 

                                                 
1 Besparingarna kommer från att ett handelssystem med utsläppsrätter alltid säkerhetsställer att 
reduceringen i utsläpp görs till lägsta möjliga kostnad, alltså innebär besparingar i detta fallet skillnaden i 
kostnad från det gamla systemet med kvoter (en fabrik fick släppa ut en viss mängd svavel) och det 
existerande systemet med handelsrätter. 
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Enligt bördesfördelningen så får Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Sverige 

öka sina utsläpp i förhållande till 1990 års nivå. Sverige har däremot ställt ett 

nationellt mål om att minska sina utsläpp med 4 procent. I och med detta så 

innebär det att övriga länder kan minska sina utsläpp något mindre.  

 

EEA2 (2004) visar hur utvecklingen sett ut gällande utsläppen av växthusgaser och 

prognostiserar utvecklingen fram till år 2010. I rapporten har medlemsländerna innan 

utvidgning (EU (15)3) angivit hur väl de kommer att uppfylla deras utsläppsmål för 

Kyotoprotokollets första period. Tabell 2-2 anger i vilken grad länderna tror att 

nuvarande nationella instrument räcker för att sänka utsläppen till de nivåer som 

stipuleras i Kyotoprotokollet. 

 

Tabell 2-2 EU(15):s förväntade nationella måluppfyllelse till år 2010 

Å
tgärd

 

Sverige 

F
ören

ad
e 

ku
n

gariket 

T
ysklan

d
 

F
ran

krike 

F
in

lan
d

 

G
reklan

d
 

Irlan
d

 

L
u

xem
bu

rg 

N
ed

erlän
d

ern
a 

Ö
sterrike 

B
elgien

 

D
an

m
ark 

Italien
 

P
ortu

gal 

Sp
an

ien
 

E.Å. X X              
Y.Å.   X X X X X X X X X     
K.F.M.        X X X X     

            X X X X 
  

E.Å. 
Länder som räknar med att nå utsläppsmålet till 2010 med Existerande nationella 
Åtgärder 

Y.Å. Länder som räknar att nå målet men måste göra Ytterligare nationella Åtgärder 

K.F.M. 
Länder som räknar med att nå målet men måste använda både ytterligare nationella 
åtgärder och Kyotoprotokollets Flexibla Mekanismer 

 Länder som inte räknar att nå utsläppsmålet med varken ytterligare nationella åtgärder 
eller genom att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer 

Källa: Egen bearbetning (EEA, 2004) 

 

Inom det europeiska systemet med handel av utsläppsrätter finns omkring 12000 

anläggningar (förbränningsanläggningar, oljeraffinaderier, koksugnar, järn- och 
                                                 
2 European Environment Agency: Europeiska miljöbyrån. 
3 Anger antalet EU-länder statistiken omfattar, i detta de stater som var medlemmar innan 

utvidgningen 2004 
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stålverk, cementfabriker, glas-, kalk- och tegelbruk, keramikfabriker, 

pappersbruk och massafabriker) och ungefär hälften av EU:s totala utsläpp av 

koldioxid. Målet med ett handelssystem är att åstadkomma en reducering av 

utsläppen inom unionen till en så låg kostnad som möjligt för den interna 

marknaden. Dock uppkommer ett problem när enbart vissa sektorer är 

medlemmar i systemet och andra sektorer som också släpper ut koldioxid lämnas 

utanför systemet. Problemet består av att marginalkostnaden för rening inte blir 

densamma för sektorer i och utanför systemet. Därför är det att föredra ur en 

samhällsekonomisk synvinkel att så många sektorer som möjligt ingår i systemet 

(Energimyndigheten, 2005a). Under den första perioden, 2005-2008, är 

programmet begränsat till att omfatta utsläppen av koldioxid. Koldioxid är bara 

en utav sex växthusgaser, men med det till omfånget största utsläppet. Således 

definieras idag en utsläppsrätt som rätten att släppa ut 1 ton koldioxid (SOU, 

2000).  

 

Tilldelningen av utsläppsrätter regleras i direktiv 2003/87/EG vilket säger att 

medlemsstaterna måste författa en allokeringsplan vilken ska innehålla det 

nationella utsläppstaket samt en detaljerad fördelning av utsläppsrätter mellan 

anläggningar som ingår i systemet. Tilldelningen fungerar på följande sätt:  

 

• Varje land får välja princip för allokering 

• Tilldelning beror, i allmänhet, på tidigare utsläpp och produktion. 

• För svensk del baseras tilldelningen för perioden 2005-2007 på 

utsläppen under perioden 1998-2001, samt förväntade framtida 

processutsläpp. 

• För svensk del tilldelas värmesektorn 80 procent, medan deltagande 

anläggningar inom industrisektorn tilldelas 100 procent av tidigare 

utsläpp. 

• Utsläppsrätter finns sparade i en pott för framtida anläggningar. 
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För att kontrollen och övervakningen av systemet skall funka så finns det i varje 

EU-land en kontrollmyndighet som samtidigt är tillståndsgivande myndighet. 

Kontrollmyndighet i Sverige är Naturvårdsverket. Alla anläggningar vilka ingår i 

systemet med handel av utsläppsrätter måste från naturvårdsverket söka tillstånd 

för att få släppa ut koldioxid, verket är ansvarig myndighet för att, på grundval av 

historiska data, bestämma hur stor tilldelning utsläppsrätter företaget ska ha. 

(Naturvårdsverket, 2005)  

 

Figur 2-1 visar hur stor del av de totala utsläppen som ingår i handelssystemet i 

respektive medlemsstat (EU(15)). 
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Figur 2-1 Fördelningen av utsläpp mellan Handelssektorn och övriga sektorer inom 

EU(15) 

Källa: SOU, 2003 

 

Orsaken till att den handlande sektorn utgör en liten del av Frankrikes och 

Sveriges totala utsläpp är att primärproduktionen av el i dessa länder utgörs av 

11 



 

främst kärnkraft respektive kärnkraft och vattenkraft, vilka båda inte släpper ut 

någon koldioxid vid produktion. 

 

EU:s direktiv säger att länderna inom systemet måste tilldela 95 procent av 

rättigheterna gratis. Sverige har valt att tilldela samtliga rättigheter gratis. 

Systemet tillåter handel av utsläppsrätterna och ställer inga begränsningar eller 

krav på hur systemets utformas. Själva tanken bakom ett sådant system tycks 

vara att marknaden själv förväntas att sköta den uppgiften. Då en utsläppsrätt i 

stora drag liknar en aktie eller ett råvaruderivat och enkelt kan byta ägare så 

handlas den oftast inom börsen. Idag handlas utsläppsrätter bland annat på Nord 

Pool och franska Powernext. (Hill och Kriström, 2005) 

 

Om företagen inte kan rena eller sänka sin produktion så kan de genom handel 

köpa fler utsläppsrätter. Om ett företag släpper ut mer koldioxid än vad man kan 

uppvisa utsläppsrättigheter för tilldöms man en sanktion om 40 €/ton. Företaget 

måste också köpa rättigheter för det överskjutande utsläppet så den totala 

kostnaden uppgår till 40 €+ dagspriset på utsläppsrätten. (Hill M och Kriström 

B, 2005)  

 

2.3 Svensk miljöpolitik  

Det nationella svenska utsläppsmålet är att utsläppen från transportsektorn skall ligga på 

samma nivå 2010 som de låg 1990. Utsläppen från transportsektorn var cirka 18 miljoner 

ton koldioxid 1990 (Energimyndigheten, 2005a). Naturvårdsverket har i sin bilaga till 

Kontrollstation 2004 beräknat de svenska utsläppen från vägtransporterna till 22,1 

miljoner ton år 2010. Sveriges medlemskap i det Europeiska systemet för handel med 

utsläppsrätter begränsar dock möjligt utsläpp från transportsektorn till 20 miljoner ton, då 

övriga sektorers utsläpp dragits ifrån den totala tillåtna mängden utsläpp. Detta betyder 

således att åtgärder måste tas för att sänka utsläppen från transportsektorn, dels på grund 

av att handelssystemet inte tillåter större utsläpp än 20 miljoner ton och sen även det 
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nationella utsläppsmålet som är 18 miljoner ton. SIKA4 har beräknat att det skulle krävas 

en höjning av bränslepriserna av 5 kr/liter för att detta mål skall nås (18 miljoner ton), 

under antagande om en medellång priselasticitet på -0,4 och proportionella prishöjningar 

på diesel och bensin. Redan en neddragning på koldioxidutsläppen med 10 procent skulle 

kräva en betydande höjning av skatterna, och med det specifika sektormålets 20-

procentskrav blir effekten att koldioxidskattekomponenten i drivmedelsskatten ungefär 

tredubblas (Energimyndigheten, 2005a). Sverige har valt att använda två direkta 

styrmedel för att försöka nå detta mål. De direkta styrmedlen är koldioxidskatt och 

energiskatt på bränsle. Den nuvarande koldioxidskatten uppgår till 2,11 kr/l för bensin 

och 2,60 kr/l för dieselolja (baserat på ”kilopriset” 0,91 kr för koldioxidutsläpp). 

Energiskatten motiveras av att den skall fånga upp övriga externa effekter vilka 

koldioxidskatten inte begränsar (Energimyndigheten, 2005a). Tabell 2-3 visar 

marginalkostnader för vägtrafiken exklusive kostnaderna för koldioxid.  
 
Tabell 2-3 Marginalkostnad för vägtrafik år 2000 

   
Emissioner  

 
Övriga  

  
Kvot Energiskatt  

Bensindrivna personbilar exklusive 
koldioxid 

marginalkostnader5 Totalt  marginalkostnad 

Landsväg m. Katalysator 0,27 2,14 2,41 1,03 

Landsväg u. katalysator 3,20 1,97 5,17 0,48 
Tätort med katalysator 0,95 2,94 3,89 0,64 

Tätort utan katalysator 5,29 2,72 8,01 0,31 

       

Dieseldrivna personbilar      

Landsväg m. katalysator 0,35 2,64 2,99 0,22 

Landsväg u. katalysator 0,70 2,22 2,92 0,22 
Tätort med katalysator 2,81 4,16 6,97 0,09 

Tätort utan katalysator 12,66 3,31 15,97 0,04 

       

Lastbilar      

3,5-16 ton, landsväg 1,53 2,04 3,57 0,18 

> 16 ton, landsväg 1,61 1,52 3,13 0,21 
3,5- 16 ton, tätort 5,45 5,99 11,44 0,06 

> 16 ton, tätort 3,33 5,53 8,86 0,07 

Källa: Energimyndigheten, 2005a 

 

                                                 
4 SIKA: Svenska Institutet för KommunikationsAnalys 
5 I övriga marginalkostnader (som drabbar samhällsekonomin) ingår bland annat övriga 

miljöskador, vägslitage och olycksrisker. 
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Energiskatten uppger SIKA till 2,48 kr/liter för bensin och 0,649 kr/liter för 

diesel. Intressant att notera ur tabellen är kolumnen kvot 

energiskatt/marginalkostnaden. Denna kvot beskriver nämligen hur väl den 

valda energiskatten korresponderar mot den faktiska externa kostnaden. Ur 

tabellen kan noteras att skatten enbart i ett fall ser ut att täcka hela den externa 

kostnaden och det är för transporter på landsväg med personbil utrustad med 

katalysator. I övriga fall så är skatten för låg för att motsvara kostnaden. För att 

Sverige ska kunna internalisera alla externa effekter med hjälp av det direkta 

styrmedlet energiskatt så krävs alltså att skatten höjs markant. Det räcker dock 

inte att enbart höja energiskatten på respektive bränsleslag då tabellen även talar 

om att marginalkostnaderna skiljer sig även inom samma bränsleslag. Då det inte 

är praktiskt möjligt att ha olika skatter på till exempel bränsle som förbrukas i 

städerna respektive på landsvägen så kan inte en energiskatt sägas vara det mest 

effektiva sättet att internalisera externa effekter av vägtrafik. Det tillämpas även 

indirekta styrmedel som syftar till att sänka utsläppen från transportsektorn, 

dessa kan sammanfattas i olika subventioner för mer miljövänlig teknologi 

(exempelvis lägre skatt på biobränslen). (Energimyndigheten, 2005a) 
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Kapitel 3  
SSAB & TRANSPORTSEKTORN 

 

 

 

 

Detta kapitel beskriver SSAB och transportsektorn. Gällande SSAB kommer dess 

verksamhet att beskrivas närmare och hur denna verksamhet är kopplad till 

behoven av el, transporttjänster och utsläppsrätter. Transportsektorn kommer att 

förklaras i närmare detalj så att underlag kan skapas för att inkludera denna i 

systemet med handel av utsläppsrätter.  

 

3.1 SSAB 

SSAB är en av Europas ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. 

I koncernen ingår fyra separata bolag, SSAB Tunnplåt och SSAB Oxelösund utgör 

stålproduktionen. Plannja sköter vidareförädlingen medan Tibnor är det företag 

som har hand om försäljningen av färdiga produkter till marknaden. Totalt 

omsätter SSAB 25 miljarder svenska kronor och tillverkade år 2004 4,1 miljoner 

ton råstål vilket motsvarar cirka två tredjedelar av den svenska produktionen. 

Koncernen är representerad i 40 länder och det totala antalet anställda är cirka 

9400 personer. (SSAB, 2005) 

 

Produktion av stål sker i huvudsak vid tre anläggningar i Sverige, Oxelösund, 

Borlänge och Luleå. Vid framställning av stål så eldas masugnar med koks vilket 

leder till koldioxidutsläpp. SSAB måste enligt miljöbalken ha tillstånd att släppa 

ut koldioxid. Således blir de skyldiga att inneha utsläppsrätter. Enligt den 

svenska nationella planen över tilldelningen av utsläppsrätter så erhåller SSAB 

totalt, för de tre produktionsbolagen, cirka 6,6 miljoner utsläppsrätter. 

Utsläppsrätterna gäller för perioden 2005-2007 och därefter skall nya 
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utsläppsrätter ges ut för Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012. 

(Naturvårdsverket, 2005)  

 

I en intervju med Göran Carlsson, teknisk direktör vid SSAB, uppgavs att SSAB 

med stort intresse följer debatten om att utvidga handelssystemet. SSAB har tagit 

ställning mot att systemet skall utvidgas då de anser att en utökning av systemet 

kommer att leda till stora merkostnader i transportledet. Denna merkostnad tror 

företaget är större än de vinster en utökning kan komma att ge. Att SSAB tror att 

det förhåller sig så beror i stor grad på att de inte kan se några vinster av att 

priset på utsläppsrätter bör sjunka om systemet byggs ut. SSAB har nämligen 

tilldelats den mängd utsläppsrätter företaget prognostiserat att de behöver för 

handelsperioden. Således har inget krav ställts på SSAB att minska sina utsläpp 

av koldioxid. Motivet till att SSAB får en 100 procentig tilldelning, förutom att de 

opererar på en internationell marknad, uppger Carlsson vara att företaget redan 

innan systemet infördes har ett lågt utsläpp av koldioxid per producerat ton stål 

jämfört med övriga Europa (1,7 ton CO2/ton stål respektive 2,0 ton CO2/ton stål).  

 

En utsläppsrätt ger rätten att släppa ut ett ton koldioxid alltså behöver SSAB 

inneha 17 stycken utsläppsrätter för varje 10 ton stål de producerar. Det låga 

utsläppet gör att företaget i jämförelse med sina historiska utsläpp har blivit 

effektivare i reningsprocessen och därav inte behöver köpa ytterliggare 

utsläppsrätter för handelsperioden. Om företaget tvingades att köpa 

utsläppsrätter så uppgår kostnaden för utsläppsrätter till cirka 300 kr/ton 

producerat stål vilket enligt Carlsson är lika mycket som arbetskostnaden per 

producerat ton stål. Carlsson (2005) 

 

Den enda möjligheten SSAB idag kan utnyttja för att sänka sina utsläpp av 

koldioxid är att trimma förbränningsprocessen så att den släpper ut minsta 

möjliga koldioxid. Utöver trimningen av produktionsprocessen är tvätta och lagra 

koldioxid de enda tillgängliga sättet att sänka koldioxidutsläppen och SSAB 

utreder för närvarande om detta kan vara ett möjligt alternativ då nästa 

handelsperiod införs. Än så länge tror dock SSAB att kostnaden för denna 
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reningsteknologi är högre än priset på utsläppsrätter.  Carlsson tillägger att idag 

så baseras företagets produktion på antalet tilldelade utsläppsrätter och han tror 

inte att företaget skulle få någon avsättning för produktion som producerats med 

köpta utsläppsrätter då detta stål, i jämförelse med konkurrentländer utanför 

handelssystemet, skulle bli alltför dyrt och därigenom inte få någon avsättning på 

marknaden. Carlsson (2005) 

 

SSAB är i stor grad beroende av billiga transporter då tillverkningsorterna ligger 

långt från till exempel den centraleuropeiska marknaden. Vikten av att hålla nere 

transport-kostnaderna är stor för SSAB då transporterna utgör en signifikant del 

av färdigvarans pris. Detta är således den stora anledningen till att SSAB inte vill 

att transportledet skall utsättas för ytterliggare påfrestningar. Ett inkluderande 

av transportsektorn i handelssystemet är således inte intressant för SSAB enligt 

Carlsson (2005).  

 

3.2 Den europeiska transportsektorn 

Transportsektorn omfattas av både godstransporter och privata transporter. 

Handelssystemet täcker endast de europeiska staterna, i länder som angränsar 

till stater utanför EU kan det därför vara problem med att beräkna vilken mängd 

bränsle som används inom unionen i förhållande till det bränsle som används 

utanför unionens gränser. Transporter på järnväg är exkluderade eftersom att det 

är svårt att hitta data över vilka transporter som sker med dieseldrivna lok 

respektive med elektrifierade lok. Eftersom både flyg och sjötransporter är 

globala så kommer dessa inte att täckas i begreppet transportsektorn. 

Transportsektorn skall alltså tolkas som transporter på väg i fordon som drivs av 

diesel eller bensin. 

 

Utsläppen från transportsektorn inom EU har ökat med 22 procent sedan 1990 och 

prognostiseras till att öka till 34 procent till år 2010, den största ökningen spås ske i 

transport på väg (EEA, 2004). Hur mycket utsläppen av koldioxid har ökat, sedan 1990, i 

respektive EU-land visas i tabell 3-1. 
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Tabell 3-1 Utsläpp av koldioxid i EU(15) åren 1990 och 1999 totalt respektive 

inom transportsektorn 

 

Totalt 

CO2 

1990 

Totalt 

CO2 

1999 

Ändring 

Totalt 

CO2

Transport 

CO2 1990 

Transport 

CO2 1999 

Ändring 

Totalt 

CO2

Danmark 53.0 57.0 7.5% 10.0 11.7 17% 

Finland 62.5 64.2 2.7% 12.0 12.2 2% 

Frankrike 385.5 404.7 5.0% 123.0 143.9 17% 

Grekland 84.3 98.5 16.8% 15.0 19.1 27% 

Irland 31.6 41.9 32.6% 5.0 9.8 96% 

Italien 437.7 456.5 4.3% 95.0 113.0 19% 

Luxemburg 10.2 5.4 -47.1% 3.0 4.6 53% 

Nederländerna 161.2 174.1 8.0% 29.0 34.5 19% 

Portugal 44.1 57.9 31.3% 14.0 23.2 66% 

Spanien 226.1 281.1 24.3% 58.0 84.1 45% 

Storbritannien 583.5 531.5 -8.9% 116.0 120.6 4% 

Sverige 54.8 54.7 -0.2% 18.3 19.7 8% 

Tyskland 1014.5 858.5 -15.4% 162.0 186.3 15% 

Österrike 62.1 65.8 6.0% 14.0 18.2 30% 

Totalt EU(15) 3325.4 3270.6 -1.6% 695.0 824.3 19% 

Källa: SOU, 2003 

 

Inom den europeiska unionen har under åren 1990-1999 de totala utsläppen av 

koldioxid alltså sjunkit med 1,6 procent medan motsvarande siffra för 

transportsektorn motsvarar en ökning med 19 procent. Transportsektorn är 

också den sektor inom EU som står för den största ökningen av 

koldioxidutsläppen och ändå ingår den inte som en del av handelssystemet, 

jämförelsevis så står energisektorn för den största sänkningen av utsläppen och 

trots detta är den sektorn med i handelssystemet. (SOU, 2003) 

 

EEA (2003) menar att expansionen sker som en bieffekt av att EU är en öppen 

marknadsekonomi i vilken fri rörlighet mellan samtliga medlemsländer 

uppmanas. Den snabba expansionen av transportsektorn ger upphov till ökade 
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utsläpp av växthusgaser eftersom bara en liten del av expansionen sker inom 

miljövänliga transportsätt.  

 

EU-kommissionen har beslutat att den europeiska unionen ska sänka sin 

användning av oljebaserade bränslen med 20 procent fram till år 2020 (EU, 

2006).  

 

Biobränslets andel av total bränsleanvändning ska år 2010 uppgå till 5,75 

procent.  År 2003 så släppte transportsektorn inom EU ut cirka 30 procent av de 

totala utsläppen av koldioxid, av detta motsvaras cirka 80 procent av 

vägtransporter. Sedan 1993 ställer EU krav på hur stora koldioxidutsläppen får 

vara från personbilar. EU har också beslutat att varje bilföretag i annonser om 

nya bilar måste ange bilens miljöklass och koldioxidutsläpp, detta för att öka 

konsumenternas miljömedvetenhet. (EU-upplysningen, 2005)  

 

Inom EU (25)6 släppte transportsektorn ut cirka 951 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter år 2003. Detta motsvarar ungefär en femtedel av de totala 

utsläppen av koldioxidekvivalenter. (Eurostat, 2005) 

 

3.3 Den svenska transportsektorn 

Energimyndigheten (2005b) uppger att energianvändningen inom transport-

sektorn var cirka 100 TWh år 2004, 76 procent av detta motsvarades av 

vägtrafiken. Enligt SCB (2004) så såldes under 2004 5 557 168 kubikmeter 

motorbensin och 4 072 996 kubikmeter diesel, omsatt i liter så motsvarar det 

cirka 5,5 miljarder liter bensin respektive cirka 4,1 miljarder liter diesel. 

Transportsektorns utsläpp uppgick år 2003 till 20,5 miljoner ton koldioxid (SOU, 

2003). Med ett genomsnittligt pris på bensin av 10,50 kronor per liter 2004 (SPI, 

2005) så omsattes ca 55 miljarder svenska kronor inom bensinförsäljningen 

2004. Genomsnittligt pris på diesel var 8,61 kr per liter år 2003 vilket ger ett 

                                                 
6 (25) anger antalet medlemsstater statistiken omfattar, i detta fallet alla EU:s medlemsstater. 
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försäljningsvärde på cirka 35 miljarder (SCB, 2004). Således omsattes totalt 80 

miljarder kronor inom branschen under förra året. Energimyndigheten (2005b) 

skriver att användningen av fossila bränslen motsvarar 98 procent av allt 

transportarbete7 på de svenska vägarna. 

 

3.4 Förutsättningar för att inkludera transportsektorn i 

handelssystemet 

SOU (2003) innehåller en bilaga som tar upp de nödvändiga kriterier som måste 

uppfyllas för att transportsektorn skall kunna vara en del av handelssystemet. 

Enligt delbetänkandet kan Sverige genom att ta med transportsektorn i 

handelssystemet internalisera 90 % av de totala utsläppen inom systemet. Detta 

är en avsevärd ökning mot dagens 30 procent. Viktigast är enligt utredningen att 

de transporter som går över land är med i systemet då de motsvarar 98 procent 

av transportsektorns totala utsläpp. Vissa svårigheter kan också uppkomma om 

sjö- eller flygtransporter är med i systemet då det då måste beräknas hur mycket 

bränsle som båtarna/flygen använder inom Sveriges gränser, då det är enbart 

dessa gränser som motsvarar Sveriges bördesfördelning. Sverige kan välja att 

antingen ensidigt inkludera transportsektorn i handelssystemet eller så verka för 

att hela transportsektorn skall tas med i systemet. Delbetänkandet har åsikten att 

Sverige inte ensamt borde inkludera transportsystemet, detta då de totala 

utsläppen från svensk transportsektor endast uppgår till 1,2 procent av EU:s 

totala utsläpp av koldioxid.  

 

Det nuvarande systemet bygger på en nedströmsansats, det vill säga att varje 

enskild anläggning som släpper ut koldioxid måste inneha utsläppsrätter som 

motsvarar dessa utsläpp. Om samma ansats skulle användas inom 

transportsektorn skulle varje ägare av en person- eller lastbil tvingas köpa 

utsläppsrätter. Då detta knappast är görbart på ett kostnadseffektigt sätt så finner 

delbetänkandet två tänkbara alternativ som bägge innebär en uppströmsansats. 

Antingen skulle importörer och inhemsk förädling tvingas inneha utsläppsrätter 
                                                 
7 Transportarbete motsvarar alla fordon och alla användningsområden där transporter utförs. 
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för de utsläpp deras produkter ger upphov till vid förbränning eller så skulle 

distributionsledet (bensinstationerna) tvingas inneha desamma. Utredningen 

föredrar det sistnämnda alternativet då de tror att tillgängligheten på data skulle 

vara bättre från distributionsledet, beroende på att det ledet redan idag är 

rapporteringsskyldiga till skatteverket då de betalar koldioxidskatt på sålda 

varor.  

 

Risk för dubbelräkning finns dock med detta system då vissa stora industrier och 

fjärrvärmeverk använder stora mängder fossila bränslen till uppvärmning. Dessa 

borde enligt utredningen redan vara skyldiga att inneha utsläppsrätter eftersom 

anläggningarna sannolikt är så stora att de överstiger 20 MW. Risken för 

dubbelräkning skulle dock gå att undvika om företagen som upplever att de får 

betala dubbelt kan få ansöka om resitution (undantag) hos 

tillståndsmyndigheten. Delbetänkandet visar också att det är relativt få industrier 

som riskerar att råka ut för dubbelräkning. 

 

I SOU (2003) anses att effekten på utsläppsrättspriset knappast skulle vara 

märkbara om enbart Sverige utnyttjade opt-in8, detta på grund av sektorns lilla 

bidrag till de totala utsläppen inom EU. Således är det nya sektorer storlek som 

avgör om priset på utsläppsrätter ändras. I detta fall föreslår man regeringen att 

vänta och se vad EU:s medlemsstater beslutar.  

 

Denna uppsats undersöker dels vad konsekvenserna skulle bli om Sverige ensamt 

inkluderade transportsektorn och dels om hela EU:s transportsektor inkluderas. 

Vidare antas att det andra förslaget om uppströmsansats vilket utredningen 

förslår gäller för tilldelningen inom transportsektorn, både nationellt och för hela 

EU. 

                                                 
8 Opt-in är ett samlingsnamn för de ändringar i systemet som länder ensidigt kan välja att göra, 

en sådan ändring kan vara att ett land själva bestämmer sig för att inkludera en speciell sektor. 
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Kapitel 4  
TEORETISK REFERENSRAM 

 
 
 
 
Detta kapitel kommer att presentera den teoretiska referensram vilken är 

relevant för att svara till uppsatsens syfte. De teoretiska grunderna vilka 

handelssystemet vilar på och de teorier som utgör dagens handelssystem kommer 

att presenteras för läsaren. Vidare kommer ett avsnitt ta upp kostnadsteori, vilket 

syftar till att förklara hur kostnader associerade med handelssystemet drabbar 

SSAB under de olika scenarierna.  

 

4.1 Miljöpolitiska styrmedel 

Orsaken till att det finns ett behov till miljöpolitiska styrmedel är att ekonomisk 

verksamhet ger upphov till externa effekter. Externa effekter uppkommer vid 

produktion eller konsumtion av en vara utan att dessa effekters kostnader speglas 

i marknadspriset (Hill och Kriström, 2005). Ett exempel på en negativ extern 

effekt är utsläppen av koldioxid vid tillverkning av stål. Utsläppet av koldioxid ger 

en skada som inte är synlig för företagen som orsakar skadan, det vill säga de 

behöver ej själva betala kostnaden. Kostnaden i detta fall är att höjda värden av 

koldioxid i luften ökar jordens medeltemperatur vilket i sin tur leder till en 

klimatförändring. Klimatförändringen i sin tur kan komma att kosta samhället 

enorma resurser. Därför vill nu det internationella samfundet, genom 

Kyotoprotokollet, förhindra att utsläppen av koldioxid fortsätter att öka, en 

lösning är att internalisera kostnaden för koldioxidutsläppen genom att skapa 

utsläppsrätter.  

 

4.2 Systemet för handel med utsläppsrätter 

En del av systemet för handel med utsläppsrätter fungerar som en reglering då 

antalet utsläppsrätter är begränsat. Regleraren har utifrån ett utsläppsmål 
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bestämt ett antal utsläppsrätter. Utsläppsrätterna delas sedan ut till de industrier 

regleraren har bestämt ska ingå i systemet. I ett ”perfekt” handelssystem så ska 

alla industrier som bidrar till den negativa externa effekten (utsläppet) ingå i 

systemet. Detta för att systemet skall täcka alla möjliga utsläppskällor av det 

skadliga ämnet. Tilldelningen av utsläppsrätter brukar delas upp i två 

huvudkategorier, grandfathering och auktion. Vid en auktion så får de 

utsläppskällor som ingår i systemet bjuda på utsläppsrätterna vid en regelrätt 

auktion. Den betalning som utgår för utsläppsrätterna går till regleraren, där de 

kan användas till bland annat incitamentsbaserade program för att sänka 

utsläppen av andra skadliga ämnen eller till att täcka upp eventuella intäkter som 

går förlorade från borttagna skatter när handelssystemet introduceras. Om 

regleraren väljer att använda sig av grandfathering så delas utsläppsrätterna ut 

gratis till industrierna. När så sker måste regleraren på något sätt fördela 

rättigheterna mellan industrierna på ett så rättvist sätt som möjligt, regleraren 

måste skapa en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln kan bland annat 

baseras på historiska utsläpp, som i Sveriges fall motsvaras av perioden 1998-

2001. Ur effektivitetssynpunkt är det oväsentligt om tillståndet skänks ut eller 

auktioneras ut9. Däremot så blir det en omfördelning av förmögenhet i samhället 

då regleraren skänker bort något som kan säljas på en marknad (Brännlund och 

Kriström, 1998). 

 

Efter tilldelning skett så uppstår en marknad för utsläppsrätter. Hur väl 

marknaden fungerar bestäms i hög grad av transaktionskostnaderna och 

marknadsstrukturen ser ut. Om transaktionskostnaderna är höga så behöver 

värdet av utsläppsrätterna vara högt för att en affär ska vara lönsam. Om 

marknaden är koncentrerad till en stor och flera små företag kan det stora 

företaget utöva marknadsmakt då det äger flertalet av utsläppsrätterna. För 

denna marknad gäller som för alla andra effektiva marknader att antalet aktörer, 

både på efterfråge- samt utbudssidan, är stort. Hur många utsläppsrätter ett 

                                                 
9 Kritik mot både Grandfathering och auktionering finns, däremot är inte denna uppsats syfte att förespråka 
det ena eller det andra och därför lämnas den debatten därhän. 
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företag efterfrågar beror på företagets reningskostnad och utsläppsrätternas pris. 

Figur 4-2 beskriver hur ett företag som är vinstmaximerande bör agera. 

P, MC

p* 

MC(zt) 

utsläpp
z* zt 

 
Figur 4-1 Företagets val av optimal mängd utsläppsrätter 

Källa: Brännlund R och Kriström B, 1998 

 

Företaget erhåller tilldelningen zt. Vid zt understiger den marginella 

reningskostnaden, MC, priset för utsläppsrätter, eftersom företaget anses vara 

vinstmaximerande kommer de då att sälja utsläppsrätter på marknaden till dess 

att p* = MC(z). Antalet utsläppsrätter som säljs blir då zt – z*. Om företagets 

marginalkostnad för att rena skulle sjunka ytterliggare så vill företaget sälja fler 

utsläppsrätter. Om kostnaden ökar vill företaget köpa tillbaks ett antal 

utsläppsrätter. (Brännlund och Kriström, 1998) 

 

Priset på en utsläppsrätt bestäms på samma sätt som på övriga marknader 

genom utbud och efterfrågan. Utbudet är bestämt av regleraren och det 

motsvaras av den totala tilldelningen av utsläppsrätter. Efterfrågan bestäms av 

den för marknaden aggregerade reningskostnaden (Hill och Kriström, 2005). 

Figur 4-3 beskriver hur prisbildningen går till och hur en handel mellan de två 

ingående företagen fördelar reduktionen kostnadseffektivt. 
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Figur 4-2 Prisbildning för utsläppsrätter 

Källa: Egen bearbetning 

 

Vid den initiala tilldelningen så understiger priset på utsläppsrätter företag B:s 

marginella reningskostnad. Samtidigt så är priset för utsläppsrätter högre än 

reningskostnaden för företag A. Företag A säljer då en del av de utsläppsrätter de 

erhållit till företag B. A säljer till dess att MCA = priset på utsläppsrätterna och B 

köper till dess att MCB = priset på utsläppsrätterna. Båda företagen renar till 

samma marginalkostnad, men de renar olika kvantitet. Fördelarna med 

handelssystem är att det är både kostnadseffektivt och att det uppfyller det av 

regleraren uppställda målet. Systemet är kostnadseffektivt eftersom att företagen 

genom handel av utsläppsrätter utjämnar den marginella reningskostnaden 

mellan de i systemet ingående företagen. Eftersom företagen antas vara 

vinstmaximerande så kommer den marginella reningskostnaden också att vara så 

låg som möjligt. 

 

4.3 Kostnadsteori 

Uppsatsen är uppbyggd på antagandet om vinstmaximering. Vinstmaximering 

innebär att varje beslut ett företag tar avgörs utifrån vilket alternativ som 

genererar störst vinst för företaget. Ett företag antas vinstmaximera genom att 

producera och sälja varor. För att producera varor måste företaget omsätta 

MCA         MCB                  MCA+B

Totalt utbud av utsläppsrätter 

Fördelning efter handel 

Pris = p* 

Initial tilldelning 
per företag 

MC, Pris 

Reduktion 
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insatsvaror till färdiga varor. Omsättningen av varor sker genom att företaget 

använder sig av sina produktionsfaktorer. Produktionsfaktorerna brukar delas in 

i två huvudkategorier, kapital och arbete. Insatsvarorna och 

produktionsfaktorerna innebär en kostnad för företaget. Eftersom företaget är 

vinstmaximerande så vill man i största möjliga mån minimera dessa kostnader 

utan att förlora några intäkter. (Lipsey och Courant, 1996) 

 

Företagets kostnader samlas i en funktion, totalkostnadsfunktionen (TC). 

Totalkostnadsfunktionen är uppbyggd av två underliggande kostnader, total 

rörlig kostnad (TVC) och total fast kostnad (TFC). Den totala rörliga kostnaden 

beskriver de kostnader som ökar när produktionen ökar, till exempel de totala 

kostnaderna för arbetarnas löner stiger när produktionen ökar eftersom att fler 

arbetare måste anställas. De totala fasta kostnaderna beskriver de kostnader 

företaget har för att producera oavsett produktionsmängd, till exempel kostnaden 

för lokalhyra eller räntor på tagna lån. (Et Al) 

 

Företagets genomsnittliga totala kostnader (ATC) är totalkostnadsfunktionen 

delad på antalet färdiga varor. Denna utgörs liksom totalkostnadsfunktionen av 

två delar, en fast (AFC) och en rörlig (AVC). Den fasta genomsnittliga kostnaden 

faller allteftersom produktionen ökar och detta med ett direkt samband, om 

produktionen fördubblas så minskar de genomsnittliga fasta kostnaderna med 

hälften. Om den rörliga genomsnittliga kostnaden stiger eller faller beror på om 

kostnaden eller produktionen av färdiga varor växer snabbast. Således så sjunker 

denna kostnad när produktionen ökar snabbare än kostnaderna och vice versa. 

(Et Al) 

 

Den marginella kostnaden är den ökade kostnaden av produktion när 

produktionen höjs med en enhet. Eftersom den fasta kostnaden inte varierar med 

output så påverkas inte den marginella kostnaden av ett skift i fasta kostnader, 

marginella fasta kostnader är lika med noll. Således utgörs marginella kostnader 

enbart av marginella rörliga kostnader. Dessa kostnadskurvor sammanfattas i 

figur 4-9. (Case och Fair, 2002)  
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Figur 4-3 Sammanfattning av kostnadskurvorna 

Källa: Egen bearbetning 

 

Graferna i figuren visar att den totala kostnaden ökar när produktionen ökar. 

Dock är ökningen inte konstant, det vill säga att när företaget når en viss 

produktionsnivå, qc, kan de inte öka produktionen utan att den genomsnittliga 

kostnaden blir dyrare. Om vi antar att företaget opererar på en marknad där 

företaget inte kan utöva någon marknadsmakt och därav måste ta priset för 

färdiga varor givet så är det viktigt för företaget att befinna sig i ATCmin då det är 

kostnaderna som bestämmer vilken vinst företaget kan göra. Företagets vinst 

bestäms således av:  

 

( ) enproduktionATCPgivet *−   

 

Ett vinstmaximerande företag kommer att producera till dess att den marginella 

kostnaden av att producera (MC) är lika med den marginella vinsten av 

produktionen (MR). All produktion utöver denna nivå genererar ingen 

ytterliggare intäkt till företaget.(Lipsey och Courant, 1998) 

 

Förutom de i bokföringen synbara kostnaderna för insatsvaror eller 

produktionsfaktorer tillkommer alternativkostnaden. Alternativkostnaden för 

något är värdet av det man "offrar" genom att använda resurserna till att uppnå 
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detta "något" i stället för att använda dem på bästa alternativa sätt. (Case och 

Fair, 2002) 

 

Ett exempel på en alternativkostnad är utsläppsrätter. Utsläppsrätterna delas ut 

gratis till anläggningarna som ingår i handelssystemet. Men det betyder inte att 

företagen inte kan ta hänsyn till utsläppsrätternas alternativkostnad. Företagen 

har två val antingen använder man utsläppsrätterna i produktionen eller så säljer 

man utsläppsrätter till någon annan. Den intäkt en försäljning av 

utsläppsrätterna skulle medföra är alltså utsläppsrätternas alternativkostnad. 

Eftersom företagen måste använda en utsläppsrätt per produktionsvolym så 

påverkar utsläppsrättens pris företagets marginalkostnad. Om vi förutsätter att 

priset på utsläppsrätter är positivt så kommer utsläppsrätten att höja företagets 

marginalkostnad. Företaget producerar till dess att marginalintäkten är lika med 

marginalkostnaden. Eftersom marginalkostnaden nu är högre kommer företaget 

att sänka sin produktion, skiftet visas i figur 4-5. 

 

MC+Priset för en utsläppsrätt MR=MC

MC 

P=MR 

QQ1 Q0 

 
Figur 4-4 Illustrering av hur priset på utsläppsrätter påverkar producerad 

kvantitet 

Källa: Egen bearbetning 
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Kapitel 5  
ANALYS & DISKUSSION 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer frågeställningarna och syftet vilka presenterades i kapitel 

1 att analyseras. Återkopplingar till intervjun med Göran Carlsson kommer att 

göras med avsikten att ifrågasätta och diskutera SSAB:s nuvarande hållning till 

en utbyggnad av systemet för handel med utsläppsrätter.  

 

5.1 Scenario 1 & 2 Sverige väljer att ensamt inkludera 

transportsektorn i systemet med handel av utsläppsrätter. 

Samtliga medlemsländer i systemet har rätten att inkludera andra sektorer i 

systemet. Detta har Sverige också gjort i och med att alla kraftvärmeverk i 

kommunal regi är med i systemet, även kraftverk med lägre kapacitet än 20 MW. 

Eftersom frågan om det är möjligt för Sverige att inkludera transportsektorn i 

systemet redan är besvarad så återstår att undersöka vilka effekter en inkludering 

av sektorn kan tänkas få i systemet. En viktig faktor, som i stor utsträckning 

påverkar hur effekterna ter sig är om beskattningarna som idag ligger på 

transportsektorn bibehålls eller avskaffas.  

5.1.1 Nuvarande beskattning behålls 

Nuvarande miljöbeskattning på vägtransporter i Sverige är koldioxidskatt och 

energiskatt. För år 2004 så motsvarade energi- och koldioxidskatten 18 

respektive 26,5 miljarder kronor i inkomster till statsbudgeten. Dessa skatter 

tillför således staten 45 miljarder årligen och med detta följer att det fiskala 

motivet för att behålla skatterna är stort. Tidigare har också angivits att 

transportsektorn i stor utsträckning accepterar höjda priser på drivmedel, vilket 

representeras av den låga priselasticiteten.  
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Ett införande av den svenska transportsektorn i systemet med handel av 

utsläppsrätter kommer i stor grad att lämna handelssystemet oberört. Orsaken 

till detta är att utsläppen av koldioxid från den svenska transportsektorn är 

relativt unionens utsläpp av koldioxid litet, utsläppen från svensk transportsektor 

motsvarar cirka 1,2 procent av de totala utsläppen. Om systemet byggs ut med 

endast denna mängd så påverkas priset på en utsläppsrätt i väldigt liten grad. 

Prispåverkan illustreras i figur 5.1. 

 

P 

MCTransport 
 

∆ i pris på MCEnergi

Mål 

utsläppsrätter 

 
Figur 5-1 Prispåverkan av en inkludering av svensk transportsektor 

Källa: Egen bearbetning 

 

Figuren visar att en inkludering av den svenska transportsektorn i systemet inte 

påverkar priset i någon större grad. Problem med den grafiska layouten 

överdriver till och med den justering neråt av priset som syns i figuren. Orsaken 

till detta är att den justering av målet som sker i och med att den svenska 

transportsektorn inkluderas är bara 1,2 %, alltså överdriver figuren den svenska 

transportsektorns effekt på priset. Figuren visar likafullt att när ytterligare 

sektorer inkluderas i systemet så sjunker priset.  

 

Introduktionen av transportsektorn påverkar tilldelningen av utsläppsrätter 

inom Sverige. Sveriges mål är att sänka de totala utsläppen av koldioxid med 4 

procent. Detta mål förändras inte om transportsektorn tas med i systemet dock 

delas denna börda nu ut på ytterligare en sektor. Således så ökar tilldelningen av 

utsläppsrätter till de anläggningar som tidigare ensamma ingick i systemet, den 
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ökade tilldelningen motsvarar den sänkning som nu transportsektorn ska göra. 

Då den andel av de totala utsläppen av koldioxid från transportsektorn är 

betydande, och antas växa, så antas denna sektor tilldelas utsläppsrätter som 

motsvarar 90 procent av genomsnittutsläppet för åren 1998-2001. Antagandet 

bygger på Sveriges ståndpunkt att koldioxidutsläppen skall minskas till år 2010. 

90 procent har valts eftersom att den ”nya” handlande sektorn täcker en stor del 

av de utsläpp som sker inom Sverige, idag så tilldelas de sektorer som ska sänka 

koldioxidutsläppen 80 procent av tidigare utsläpp, denna belastning bör kunna 

sänkas om transportsektorn inkluderas i systemet.  

 

För att visa en förenklad bild av hur systemet bör reagera så antas att det ”gamla” 

handelssystemet täckte anläggningar som tillsammans släppte ut 60 miljoner ton 

koldioxid och att Sveriges totala utsläpp av koldioxid under samma period 

uppgick till 100 miljoner ton. De ”gamla” sektorerna tilldelades då 56 miljoner 

utsläppsrätter för att sänka de totala utsläppen med 4 procent (100 * 0,04 = 4). 

Vi antar också att transportsektorn släpper ut 40 miljoner ton koldioxid så att det 

nya systemet totalt omfattar anläggningar som tillsammans släpper ut 100 

miljoner ton koldioxid. Det nya systemet skall nu begränsa detta utsläpp med 4 

procent, vilket ger totalt 96 miljoner utsläppsrätter. Då transportsektorn 

motsvarar 40 % av de totala utsläppen så tilldelas transportsektorn också 40 

procent av det totala antalet utsläppsrätter, detta motsvarar 38,4 miljoner 

utsläppsrätter. Kvar till övriga sektorer blir då 57,6 miljoner utsläppsrätter alltså 

1,6 miljoner utsläppsrätter ”extra” jämfört med det ”gamla” systemet. Dessa 

siffror är inte med verkligheten överensstämmande men visar hur tilldelningen 

ökar för den gamla sektorn när nya sektorer inkluderas i systemet. För SSAB:s 

del så påverkar den nya tilldelningen inte företaget eftersom man inom det 

”gamla” systemet redan tilldelades 100 procent av de tidigare utsläppen. Detta 

beror dock på hur regleraren väljer att fördela de extra utsläppsrätterna när 

transportsektorn inkluderas, regleraren kan välja att stödja en utbyggnad av 

exportindustrin och därigenom subventionera dessa genom att tilldela dem dessa 

extra utsläppsrätter. Överhuvudtaget så blir flexibiliteten större för regleraren 

när den handlande sektorn blir större.  
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Transportsektorn kommer givetvis att drabbas av högre kostnader när den 

inkluderas i systemet. Dessa kostnader motsvaras dels av att utsläppsrätternas 

alternativkostnad måste täckas samt att även inköp av extra utsläppsrätter 

tillkommer. På kort sikt så har konsumenterna av bensin och diesel svårt att 

substituera till någon annan form av bränsle då detta i princip innebär ett byte av 

fordon10 alternativt att de åker mindre bil. Vi vet att transportsektorn har lättare, 

i förhållande till exporterande sektorer, att överföra merkostnader för 

alternativkostnaden och eventuella inköp av utsläppsrätter på sina kunder, då 

den exporterande industrin möter ett världsmarknadspris som de själva inte har 

någon större makt att styra. Dagens svenska transportsektor betalar redan höga 

skatter på bränslet. Det är därför troligt att ytterligare kostnader inte avskräcker, 

i alla fall inte så länge de ligger på en moderat nivå.  

 

Kågeson har visat i ett delbetänkande till SOU (2003) att kostnadsökningen för 

konsumenter av diesel och bensin hamnar någonstans mellan 20 och 60 öre per 

liter bränsle, beroende på priset på utsläppsrätterna. 60 öre är det den kostnad 

som ligger närmast dagens pris på 20 euro/ton.  

 

Om priset stiger 60 öre/liter så motsvarar detta en prisuppgång på cirka 6,3 

procent (räknat på genomsnittligt bensin- och dieselpris av 9,555 kronor per liter 

för år 2003 och 2004). I SOU (2003) antas en medellång priselasticitet för 

bränsle till -0,4. Således leder en prisuppgång på 6,3 procent till en minskad 

efterfråga på bränsle med cirka 2,5 procent. För försäljarna av bränsle kvarstår 

då 7,5 procent vilka kräver att få köpa bränsle trots att bränslebolagen inte har 

utsläppsrätter nog för att sälja bränslet, beräknat på att transportsektorns 

reducering är 10 procent. De tvingas då att köpa utsläppsrätter på den öppna 

marknaden. 7,5 procent motsvarar cirka 1 537 000 utsläppsrätter beräknat på 
                                                 
10 Det finns idag ett sätt för förare av bensinbilar att minska sina utsläpp av koldioxid. Moderna 

bilar kan i flera fall köras på en hög grad etanol inblandat i den vanliga motorbensinen. Hur 

många som gör så finns det dock inga studier av och ingen större vikt av detta läggs därför i 

uppsatsen. 
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utsläppen för år 2003. Med ett utsläppsrättspris på 20 euro per ton skulle ett 

inköp av 1 537 000 stycken utsläppsrätter motsvara en kostnad på cirka 277 

miljoner svenska kronor. Då det år 2003 såldes 9.6 miljarder liter bränsle i 

Sverige så motsvarar denna kostnad cirka 2,9 öre per liter bensin, visserligen 

kommer konsumenternas efterfrågan sjunka på grund av denna kostnad, dock är 

förändringen så pass liten att den inte påverkar priset märkbart. Det nya 

genomsnittliga bränslepriset är 10,29 kronor per liter bränsle, en prishöjning på 

cirka 7,7 procent. Det har dock tidigare påpekats att denna extra kostnad kommer 

att skjutas över på konsumenterna.  

 

Då SSAB är en stor inköpare av transporttjänster, något som tidigare bekräftats 

av Göran Carlsson vid intervjutillfället, så påverkar detta givetvis SSAB:s 

kostnadsstruktur negativt. Ett inkluderande av den svenska transportsektorn i 

systemet kommer inte att sänka priset på en utsläppsrätt, därav kommer ej heller 

elpriset att påverkas och därför kan ej heller SSAB förväntas göra några 

besparingar på grund av ett lägre elpris. En positiv inverkan på SSAB:s 

kostnadsstruktur bör vara en ökad tilldelning av utsläppsrätter, detta dock endast 

om regleraren väljer att tilldela SSAB mer än 100 procent av föregående 

kontrollperiods utsläpp.  

 

5.1.2 Nuvarande skatter avskaffas  

De fiskala argumenten för att behålla tidigare beskattning på transportsektorn 

må vara stora men likväl kommer den begränsning av koldioxiden som 

koldioxidskatten är ämnad att göra täckas av handelssystemet om 

transportsektorn inkluderas i systemet. Således finns ett stort skäl att ta bort 

skatten då reduceringen av utsläppen nu kan göras till en lägre samhällelig 

kostnad inom handelssystemet. Dock bör energiskatten ej tas bort då den 

existerar för att sänka övriga utsläpp och externa effekter från transportsektorn.  
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Vid ett borttagande av koldioxidskatten så sänks statens intäkter med 26,5 

miljarder kronor som då måste finansieras på något annat sätt alternativt så 

måste statens utgifter sänkas.  

Borttagandet av koldioxidskatten sänker det genomsnittliga bränslepriset med 

2,355 kronor per liter bränsle, anta att skattesänkning inte adderar till 

bensinbolagens vinster utan överförs direkt till konsumenterna genom 

prissänkningar. Alternativkostnaden blir densamma i detta fall, alltså 60 öre per 

liter bensin, som i ovanstående scenario då inga övriga förutsättningar ändrats. 

Efterfrågan på bensin kommer dock inte att sjunka då den reala prisförändringen 

på bränsle är negativ 2,355>0,60. Den högre efterfrågan på bensin kräver att 

bränslebolagen köper fler utsläppsrätter än i scenario 1. För att kunna modellera 

detta så antas att transportsektorn först introduceras i systemet och att 

koldioxidskatten tas bort strax efter införandet. Antag nu att vi har de 

förutsättningar som presenterats i slutet av scenario 1, bränslepriset är nu 10,29 

kronor per liter bränsle (9,555 + 0,63) och regeringen avvisar att 

koldioxidskatten tas bort. Priset efter sänkningen är 7,90 kronor per liter, vilket 

motsvarar en sänkning på 29 procent. En sänkning av bensinpriset med 29 

procent ger en höjning i efterfrågan på bensin med 11,6 procent. Denna 

efterfrågehöjning kan bränslebolagen ej täcka utan att köpa ytterligare 

utsläppsrätter. 11,6 procent motsvarar 2 378 000 utsläppsrätter, vilka måste 

köpas till en kostnad av 428 040 000 kronor. Denna kostnad motsvarar en 

höjning av bränslepriset med 4,5 öre. Eftersom denna kostnad är så låg så 

påverkar den knappt efterfrågan på bensin nämnvärt utan det nya jämviktspriset 

blir 7,945 kronor per liter bränsle, en sänkning av priset med 23 procent.  

 

Transportsektorns efterfråga på utsläppsrätter utövar ett tryck uppåt på priset för 

utsläppsrätter när man nu efterfrågar 11,6 procent ytterligare utsläppsrätter. 

Innan så ägde sektorn 7,5 procent fler utsläppsrätter än vad man tidigare 

tilldelats (90 + 7,5). Transportsektorn bidrar alltså inte till att sänka de totala 

utsläppen inom Sverige vilket leder till att övriga sektorer inom landet måste 

sänka sina utsläpp för att uppfylla det i bördesfördelningen uppställda målet. 

Dock påverkar detta inte priset på utsläppsrätter nämnvärt då en höjd efterfråga 
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inom den svenska transportsektorn, en sektor som bara motsvarar 1,2 procent av 

EU:s totala utsläpp av koldioxid, är för liten för att påverka priset. 

 

SSAB gynnas dock mera i detta scenario då transporttjänsterna förväntas bli 

billigare då priset på bränsle sjunker och en viss del av detta bör skjutas över på 

kunderna, ingen påverkan sker på utsläppsrättspriset då den svenska 

transportsektorn är för liten och således drabbas SSAB inte heller av några höjda 

elpriser. 

 

5.2 EU väljer att inkludera transportsektorn i systemet med handel av 

utsläppsrätter. 

Förutsättningarna att inkludera transportsektorn i EU:s system för handel med 

utsläppsrätter är väl uppfyllda. Transportsektorn bidrar inom EU till en 

betydande del av de totala utsläppen av koldioxid förutom detta är 

transportsektorn den sektor från vilken utsläppen ökat betydande under 1990-

talet. De problem som finns med att inkludera transportsektorn är dock att den 

kräver en annorlunda tillämpning av fördelningen av utsläppsrätter än vad 

dagens system använder. Tidigare i uppsatsen har det angetts vilken 

tilldelningsform som bör tillämpas, den har dock ingen grund i dagens direktiv 

från EU som anger hur tilldelningen skall gå till. Det krävs därför att ett beslut tas 

inom EU som tillåter att transportsektorn inkluderas i systemet med hjälp av en 

uppströmsansats, alternativt att EU kan presentera ett effektivt system som kan 

tillämpas inom gällande restriktioner med en nedströmsansats. Utöver detta så 

är det teoretiskt effektivt att fler sektorer inkluderas i handelssystemet, då den 

totala kostnaden för att sänka utsläppen av koldioxid sjunker desto fler 

utsläppare som är medlemmar i handelssystemet. Det har tidigare angivits att 

den handlande sektorn inom EU växer från 50 procent av de totala 

koldioxidutsläppen till närmare 90 procent om transportsektorn inkluderas i 

handelssystemet. 
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Medlemsländerna i EU bestämmer själva hur miljöpolitiken bedrivs i de flesta 

frågor utanför gemenskapens ram, därför är det omöjligt att i denna uppsats 

sammanställa samtliga medlemsstaters skatter på transportsektorn. Att länderna 

behåller skatter som är ämnade att sänka koldioxidutsläppen från de handlande 

sektorerna är dock samhällsekonomiskt ineffektivt då den nödvändiga 

reduktionen nås inom systemet, att då belasta ekonomin med ytterligare 

kostnader är tveksamt om inte syftet är fiskalt.  

 

5.2.1 Nuvarande beskattning behålls 

Då hela EU:s transportsektor inkluderas i handelssystemet så påverkas priset på 

en utsläppsrätt i allra största grad eftersom två saker förväntas hända. Antalet 

tilldelade utsläppsrätter ökar för de som idag ingår i systemet, detta innebär att 

utbudet av utsläppsrätter ökar och i detta fall avsevärt då transportsektorn inom 

EU motsvarar cirka 30 procent av de totala utsläppen. Kostnaden för att rena 

ändras också då det är troligt att den europeiska transportsektorn liksom den 

svenska transportsektorn på kort tid har svårt att substituera bränslen, således så 

ändras lutningen på efterfrågan av utsläppsrätter när den nya sektorn inkluderas 

i systemet. Figur 5-2 beskriver hur marginalkostnaden för att rena de 8 procent 

koldioxid handelssystemet föreskriver ändras då transportsektorn inkluderas i 

systemet. MACövriga beskriver den marginella reningskostnaden för de sektorer 

som idag ingår i systemet. MACtransport beskriver marginalkostnaden för 

transportsektorn. Innan transportsektorn inkluderades i systemet kostade den 

marginella reningen övriga sektorer ”Tidigare MACÖ” vilket också motsvar priset 

på utsläppsrätter. När transportsektorn inkluderas så sjunker denna kostnad för 

övriga sektorer till ”Ny MACÖ”. Således sänks också priset för en utsläppsrätt. 

Samtidigt introduceras en kostnad för transportindustrin som i figuren benämns 

”MACT”. 
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MACtransportMACT MACÖ 

MACövriga Tidigare MACÖ 

Förändring i MAC 
MACT Ny MACÖ 

Reducering Övriga Reducering Transport 

Total reducering 8 procent 

 
Figur 5-2 Illustrering av hur MAC justeras ned när transportsektorn 
inkluderas i handelssystemet 
Källa: Egen bearbetning 

 

Kurvorna i figuren är antagna och motsvarar inte den verkliga reningskostnaden 

för respektive sektor, orsaken till detta är att de verkliga kostnaderna inte går att 

identifiera utan endast avspeglas i priset på utsläppsrätter. Då transportsektorn 

inte är med i handelssystemet kan dess kostnad endast uppskattas. Då en viss del 

av reduktionen nu sker inom transportsektorn så sjunker kostnaderna för övriga 

sektorer. Inga data har kunnat inhämtas så att denna reduktion varit möjlig att 

presenteras i siffror men det är ändock viktigt att slå fast att priset för 

utsläppsrätter sjunker när fler sektorer inkluderas i systemet, med en viktig 

begränsning i transportsektorns fall: det är priset på bränsle som bestämmer i 

vilken utsträckning transportsektorn sänker priset på utsläppsrätter. Den enda 

sektor som eventuellt inte sänker priset är en sektor där konsumenterna inte, 

oavsett pris, sänker sin konsumtion när priset på varan de konsumerar stiger, 

alltså sektorer där efterfrågan illustreras med en vertikal linje och där ingen 

substituering är möjlig. 

 

Höjda transportkostnader är att vänta om EU:s transportsektor inkluderas i 

handelssystemet. Kostnaderna blir dock inte lika höga som i fallet då Sverige 

ensamt inkluderade transportsektorn. Detta för att priset på utsläppsrätter 

förväntas sjunka, när priset sjunker så sjunker alternativkostnaden bolagen 

måste täcka i produktionen. Kostnaden för ytterligare utsläppsrätter oljebolagen 
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tvingas köpa blir lägre och därigenom blir prisuppgången på bränsle inte lika hög 

inom EU som inom Sverige. En lägre prisuppgång leder till att reduktionen av 

utsläpp inte procentuellt blir lika stor som i Sverige, men då EU:s transportsektor 

släpper ut 30 procent av de totala utsläppen och den svenska transportsektorn 

bara 1,2 procent så blir den totala reduktionen större. En lägre prisuppgång än 63 

öre är således att vänta om den europeiska transportsektorn inkluderas i 

systemet.   

 

Prisökningen på bensin förväntas inte leda till att SSAB drabbas av nämnvärt 

5.2.1 Nuvarande beskattning avskaffas 

da koldioxidbeskattning ska tas bort då 

stora höjda kostnader för transporter. SSAB kan dock förvänta sig att priset på el 

sjunker, detta eftersom marginalkostnaden att tillverka el sjunker då 

utsläppsrätterna blir billigare (alternativkostnaden blir lägre). Tilldelningen för 

SSAB förväntas bli lika i detta scenario då inga förutsättningar ändras, det är det 

enskilda medlemslandet som bestämmer vilken fördelningsnyckel som ska 

användas. Då SSAB sedan tidigare tilldelas det antal utsläppsrätter de behöver 

för att producera 100 procent så ändras inte detta av att ytterligare en sektor 

inkluderas i systemet. SSAB har dock möjligheten att utöka sin produktion till en 

lägre kostnad då priset för utsläppsrätterna sjunker och därigenom 

alternativkostnaden samt eventuella kostnader för ytterligare inköp av 

utsläppsrätter är nu lägre. Sänkta alternativkostnader för utsläppsrätter indikerar 

att SSAB:s produktion bör öka, så länge världsmarknadspriset inte förändras. 

Höjd produktion leder dock till ökade kostnader för transporter, utan data är det 

därför svårt att säga något definitivt om produktionen.  

 

EU har ingen rätt att bestämma huruvi

dessa skatter bestäms av varje lands nationella parlament. Om dock 

medlemsländerna beslutar sig för att avskaffa skatterna så leder detta till att 

efterfrågan på bensin ökar. Liksom i de svenska scenarierna så antas att skatterna 

tas bort efter det att transportsektorn inkluderats i handelssystemet. Efter en 

initial sänkning i efterfrågan på grund av att alternativkostnaderna och 
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kostnaderna för inköp av ytterligare utsläppsrätter höjer genomsnittspriset på 

bränsle så kommer borttagandet av skatter att höja efterfrågan i vissa 

medlemsländer. Huruvida priset på utsläppsrätter ökar eller minskar beror 

således på närvaron av koldioxidskatt och hur hög denna är.  

 

Oavsett den europeiska transportsektorn bidrag till förändringen i priset på 

nom den europeiska unionen så beror förändringen i transportkostnad på 

utsläppsrätter så kommer SSAB:s tilldelning av utsläppsrätter troligtvis att vara 

oförändrad. Övriga sektorer vilka enligt tilldelning måste sänka sina utsläpp 

gynnas däremot när transportsektorn inkluderas. Den europeiska energisektorn, 

vilken får bära en stor del av reduktionen av koldioxid, kommer att gynnas med 

en större tilldelning. Eftersom ett exempel av hur transportsektorn bidrar till att 

öka den totala mängden tilldelade utsläppsrätter till de ”gamla” sektorerna redan 

visats under rubrik 5.1 så görs detta inte igen. Dock är det viktigt att påpeka att 

det är priset på en utsläppsrätt och den individuella anläggningens 

reningskostnader som avgör om anläggningen tjänar på att transportsektorn 

inkluderas i systemet.  

 

I

huruvida den genomsnittliga koldioxidskatten är högre eller lägre än den ökade 

kostnaden för medverkan i handelssystemet transportsektorn betalar. Detta för 

att priset på utsläppsrätter nu är en del av produktionskostnaderna för bränsle. 

Alternativkostnaden för utsläppsrätter måste täckas i försäljningspriset. 

Skattesänkningen kommer dock att sänka kostnaden för bränsle vilket resulterar 

i en efterfrågeökning. Efterfrågeökningen kan resultera i att priset på 

utsläppsrätter stiger. Detta i sin tur höjer alternativkostnaden och motverkar 

prissänkningen. Oavsett hur priset på utsläppsrätter ändras kommer 

prisförändringen att leda till en jämvikt med en förändring i pris mellan 

skattesänkningen och alternativkostnaden. Således kan SSAB:s kostnader för 

transporter antingen öka eller minska. Vad resultatet blir visar sig först när 

transportsektorn inkluderas i systemet och skatterna tas bort. 
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Kapitel 6  
SLUTSATSER 

Detta kapitel kommer att presentera uppsatsen slutsatser vilka analyserats och 

diskuterats i kapitel 5. Kapitlets uppbyggnad följer frågeställningarna och 

scenarierna och syftar till att svara på hur ett utvidgat handelssystem påverkar 

SSAB:s kostnadsstruktur. 

 

6.1 Scenario 1 

När Sverige ensamt väljer att inkludera transportsektorn i handelssystemet så 

kommer priset på utsläppsrätter inte att påverkas. Då priset på utsläppsrätter 

inte förändras så förändras inte heller alternativkostnaden för de producenter 

som måste inneha utsläppsrätterna, följaktligen kommer inte elpriset att 

påverkas av introduktionen av den svenska transportsektorn. Inom Sverige så 

ökar dock den totala mängden tillgängliga utsläppsrätter då systemet byggs ut, 

hur regleraren (regeringen genom Naturvårdsverket) väljer att fördela dessa 

återstår dock att se. Det finns dock en möjlighet att SSAB kan uppbära en 

fördelning över 100 procent. När transportsektorn inkluderas i systemet så 

introduceras däri en ny kostnad, alternativkostnaden för utsläppsrätter samt 

inköp av utsläppsrätter utöver tilldelningen. Dessa ökade kostnader kommer att 

föras över på konsumenter av bränsle, och i slutändan till konsumenter av 

transporttjänster. Således kommer SSAB att drabbas av höjda 

transportkostnader. 

 

6.2 Scenario 2 

Liksom i Scenario 1 så påverkas inte priset för en utsläppsrätt av en introduktion 

utav den svenska transportsektorn. Således förändras inte heller priset på el. 

Även om efterfrågan på utsläppsrätter nu ökar inom Sverige så förändras inte 

tilldelningen för SSAB. Skillnaden mot Scenario 1 är att transportkostnaderna 

förväntas sjunka när koldioxidskatten tas bort. SSAB:s kostnadsstruktur 
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förbättras därav. Då Göran Carlsson var strikt negativ till att låta 

transportsektorn ingå i handelssystemet så utgår troligen SSAB från att 

koldioxidskatten ej avskaffas. Motiven att inte avskaffa koldioxidskatten är dock 

strikt fiskala om transport-sektorn introduceras i handelssystemet för 

utsläppsrätter. 

6.3 Scenario 3 

När hela EU:s transportsektor inkluderas i handelssystemet så sker en påverkan 

på priset på utsläppsrätter. Priset på utsläppsrätter justeras nedåt eftersom att 

transportsektorn nu renar en del av reduktionen. Reningen sker eftersom att 

bensinstationerna nu måste behandla priset för en utsläppsrätt som en 

alternativkostnad och därav höjer priset på bränsle vilket i sin tur leder till att 

konsumenterna av bränsle väljer alternativa transportsätt vilka inte adderar till 

utsläppen av koldioxid. Ju högre det initiala priset på utsläppsrätter är desto mer 

sjunker efterfrågan på bensin och desto större reduktion sker inom 

transportsektorn. Om kostnaden för ytterligare utsläppsrätter är så stor att den 

sänker efterfrågan ytterligare så sjunker priset för utsläppsrätter ännu mer då 

ytterliggare reduktion sker inom sektorn. Priset på bränsle stabiliseras när 

alternativkostnaden för utsläppsrätten är lika med den marginella intäkten av att 

köpa ytterliggare utsläppsrätter. Det är dock klart att transportsektorn initialt 

kommer att efterfråga fler utsläppsrätter än vad de är tilldelade, detta på grund 

av att efterfrågan på bensin är relativt oelastisk. 

 

SSAB tjänar på att priset på utsläppsrätter sjunker, detta eftersom att 

alternativkostnaden sjunker. När alternativkostnaden för utsläppsrätter sjunker 

så kan SSAB producera mer produkter, det vill säga SSAB utbud på marknaden 

stiger när kostnaderna sjunker.  

 

Tilldelningen påverkas liksom i scenario 1, det vill säga att för SSAB så är 

tilldelning konstant. Dock kan regleraren välja att låta SSAB expandera och 

stödja detta genom att tilldela företaget fler utsläppsrätter. Dock är det troligt att 

regleraren väljer att tilldela andra sektorer fler utsläppsrätter. Särskilt gynnsamt 
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kan detta bli för den europeiska energisektorn som idag får bära en stor del av 

reduktionen. Hur tilldelning görs bestäms dock av varje enskilt medlemsland. 

Det är upp till varje land att själva bestämma vilka sektorer som skall reducera 

vad, vilket i förlängningen leder till att vissa konkurrensnackdelar kan finnas för 

en del sektorer om man jämför med andra medlemsländer. 

 

Vilket slutgiltigt pris en utsläppsrätt får påverkar elpriset, i detta Scenario 

förväntas priset på en utsläppsrätt att sjunka, således sjunker också elpriset. Hur 

mycket är omöjligt att säga. 

Hur transportkostnaderna ändras för SSAB beror på hur den europeiska 

transportsektorn reagerar på höjda priser. Det är troligt att inget land reagerar 

lika eftersom möjligheterna till substitution skiljer sig mellan länderna. Vad man 

dock kan förvänta sig är att prisuppgången inte blir lika stor i Sverige när hela 

EU:s transportsektorn inkluderas i systemet. Detta för att alternativkostnaden 

blir lägre då priset på utsläppsrätter sjunker. 

 

6.4 Scenario 4 

Då inga data kunnat inhämtas, vilket täcker hela den europeiska unionen, kan 

inga definitiva slutsatser dras gällande borttagandet av koldioxidskatterna. Det 

som avgör hur priset på utsläppsrätter förändras, och även elpriset, i Scenario 4 

är huruvida de europeiska koldioxidskatterna är så höga att de åsidosätter 

utsläppsrättsprisnedgången som sker till följd av att transportsektorn 

introduceras i handelssystemet. Dock är det troligt att Sverige har bland de 

högsta koldioxidskatterna inom unionen. Vi kan således vänta oss en lägre 

efterfrågeökning sett till hela unionen än inom Sverige. Tilldelningen av 

utsläppsrätter för SSAB bör vara oförändrad även i detta fall. Hur 

transportkostnaderna påverkas beror således också på närvaron av 

koldioxidskatt och dess storlek. För SSAB:s del, då de främst köper upp svenska 

landtransporter, kommer transporttjänsterna troligtvis att bli billigare. Detta 

eftersom den svenska koldioxidskatten är hög och ett borttagande av denna 

sänker kostnaderna för transporter inom Sverige. Transporttjänster med 
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speditörer utanför Sverige men inom gemenskapens ram kan dock bli antingen 

billigare eller dyrare beroende på närvaron och magnituden av det 

medlemslandets koldioxidskatt. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Då denna uppsats inte ger några mer specifika slutsatser om hur kostnaderna 

påverkas när hela den europeiska transportsektorn inkluderas så bör en studie 

göras där borttagandet av medlemsstaternas skatter på transportsektorn kan 

modelleras för att visa hur priset på en utsläppsrätt förändras. En inkludering av 

transportsektorn ger fler positiva eller negativa effekter för SSAB:s 

kostnadsstruktur än de tre som behandlades i denna uppsats. Uppsatsen 

begränsar sig också till EU:s handelssystem och landstransporter som använder 

antingen diesel eller bensin som drivmedel. År 2008 så startar Kyotoprotokollets 

första åtagandeperiod. Detta betyder att undersökningar kan göras på en 

internationell marknad där fler transportsätt kan inkluderas, bland andra flyg 

och sjöfart. Under eftersökningar till underlag för uppsatsen har det varit svårt 

att hitta några bra studier på reningskostnader för olika sektorer. En 

komplikation av detta var att det i uppsatsen antogs att transportsektorn inte kan 

rena utan att all reduktion skedde som ett resultat av höjda priser. Vidare 

forskning inom andra ämnesområden kan därför vara av vikt för att undersöka 

vilka reningsteknologier som kan vara tillämpningsbara för transportsektorn. 
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