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Sammanfattning 
Klimatet har på senare tid genomgått en förändring. Förenta nationernas 
internationella klimatforskningspanel (IPCC) har gjort utredningar som 
tyder på att jordens klimat kan förändras drastiskt under de närmaste hundra 
åren. 
År 1992 undertecknades FN:s ramkonvention om klimatförändringar av 
drygt 150 stater. Detta var början till ett internationellt samarbete inom 
klimatområdet. Fem år senare antogs i Kyoto ett protokoll till konventionen.  
Kyotoprotokollet innefattar bindande åtaganden från industriländerna att 
under perioden 2008-2012 minska utsläppen av sex växthusgaser med 5.2 
procent från 1990 års nivå. Utsläppsminskningarna skall bl.a. genomföras 
med tre s.k. flexibla mekanismer som skapats genom protokollet. En av 
dessa mekanismer är handel med utsläppsrätter. Denna mekanism är avsedd 
att skapa en internationell marknad för överlåtbara utsläppsrätter. Ett system 
med överlåtbara utsläppsrätter är kostnadseffektivt, vilket innebär att de 
utsläppsminskande åtgärderna vidtas där det är som billigast.  
Det handlar således om en omfördelning av utsläpp mellan parter under ett 
definierat utsläppstak. Utsläppstaket är därefter tänkt att successivt minska 
vid de följande åtagandeperioderna. Handeln skall dock vara supplementär 
till de nationella åtgärderna som krävs för att fullgöra de kvantifierade 
åtagandena om begränsning och minskning av utsläpp som gjorts. 
Parterna har en möjlighet att tillsammans med andra länder samarbeta för att 
uppnå målet. EU har på så vis gått samman och åtagit sig att gemensamt 
minska sina utsläpp med åtta procent.  
Europeiska unionens kommission har utarbetat ett direktivförslag angående 
ett system för handel med utsläppsrätter. I första hand är handel med 
utsläppsrätter ett instrument för att skydda miljön, men det är också ett 
styrmedel som syftar till att åstadkomma utsläppsbegränsningar med minsta 
möjliga negativa effekt på konkurrenskraften inom EU.  
Enligt offentliga utredningar i Sverige bör vi använda oss av dessa 
mekanismer om vi skall klara av den bestämda andelen av EU:s 
gemensamma åtagande. Genom att verka för att åtgärder, som bekostas av 
Sverige, vidtas såväl nationellt som internationellt skulle en given 
resursinsats kunna mångfaldiga utsläppsminskningarna alternativt uppnå 
utsläppsminskningar till en bråkdel av motsvarande kostnad i Sverige.  
Systemet med överförbara utsläppsrätter har förutsättningar för att kunna bli 
effektivt ur både miljö- och klimatsynpunkt. Klimatproblematiken kanske 
inte får sin lösning enbart genom protokollets genomförande, men det är ett 
nödvändigt steg. För att verkligen minimera risken för övergripande 
klimatförändringar på vår jord krävs sannolikt utsläppsbegränsningar vida 
över nuvarande internationella och nationella mål. Även om det är möjligt 
att den faktiska minskningen inledningsvis blir mycket liten är det ett stort 
steg på väg. Kyotoprotokollet är det första i sitt slag, och banar väg för fler 
ingripande åtgärder i arbetet för en bättre miljö. 
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Förkortningar 
EU Europeiska Unionen 
EEA European Environment Agency, Europiska 

Miljöbyrån.  
Ds  Departementsserien 
FN  Förenta Nationerna 
GWP  Global warming potential 
IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 
konventionen Klimatkonventionen (United nations framework                 

convention on climate change) 
MB  Miljöbalken (1998:808) 
ppm   parts per million 
Prop.  Proposition  
RF  Regeringsformen (1974:152) 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SvJt  Svensk Juristtidning  
 
   
 
 
 

 5 



1 Inledning 
Många hävdar att klimatet på vår jord inte längre är sig likt. Klimatet har på 
senare tid genomgått en förändring. Förenta nationernas internationella 
klimatforskningspanel (IPCC) har gjort utredningar som tyder på att jordens 
klimat kan förändras drastiskt under de närmaste hundra åren. Läget bedöms 
som allvarligt. Halten av växthusgaser ökar i atmosfären. Havsytan stiger 
och temperaturen ökar. Naturkatastrofer inträffar allt oftare. Det råder inte 
längre någon tvekan om att vi människor bidrar till en uppvärmning av 
jordens klimat.1 Växthuseffekten är ett globalt problem som kräver 
internationellt samarbete för att kunna lösas.  
I juni 1992 undertecknades Förenta Nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar. I konventionen uttrycks oro för att människans 
aktiviteter förstärker den naturliga växthuseffekten. Konventionens parter 
konstaterar att klimatförändringen och dess skadeverkningar är en 
gemensam angelägenhet för hela mänskligheten. Detta fordrar bredast 
möjliga samarbete mellan alla länder. Kopplingen mellan miljö och 
utveckling understryks i konventionen. Eftersom industriländerna till stor 
del bär det historiska ansvaret för den ökande halten av växthusgaser i 
atmosfären har klimatkonventionen som utgångspunkt att industriländerna 
måste gå före med åtgärder på klimatområdet.2   
Enligt regeringens proposition 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi är 
klimatfrågan ett av de största globala miljöproblemen som mänskligheten 
står inför under 2000-talet. Effekterna kan bli stora och negativa och på ett 
genomgripande sätt påverka alla delar av samhället. Ekosystem, jordbruk, 
samhällsbyggande, kultur och ekonomi är sektorer som kommer att drabbas. 
Förändringar i vårt samhällssystem är nödvändiga för att långsiktigt kunna 
hejda klimatförändringarna.3
Vid klimatkonventionens tredje partsmöte antogs Kyotoprotokollet. 
Protokollets flexibla mekanismer ger oss en möjlighet att förändra 
utvecklingen av stegrande klimatförändringar. En förändring tycks i och för 
sig oundviklig, men vi har fortfarande möjlighet att påverka hur stor 
förändringen blir. En av Kyotoprotokollets tre flexibla mekanismer är 
handel med utsläppsrätter. Genom mekanismen kommer en internationell 
marknad för handel med utsläppsrätter att etableras. En internationell handel 
som till en början är avsedd att fördela utsläppsminskningarna där de är som 
billigast för att sedan möjliggöra en successiv minskning av utsläppstaket.  
Genomförandet av Kyotoprotokollet möjliggör ett steg mot en utveckling 
avsedd att begränsa klimatförändringarna. Resultatet av Kyotoprotokollet är 
inte givet, det finns många faktorer som påverkar och det är en klar 
utmaning för världens länder. 
 

                                                 
1 Naturvårdsverket, Klara fakta om klimatförändringen, s 13-18, Ödeshög, 2002. 
2 Förenta Nationernas Ramkonvention om klimatförändring, se Bilaga 1.3, prop. 
1992/93:179, Åtgärder mot klimatpåverkan, s 88.  
3 Prop. 2001/02:55, Sveriges klimatstrategi, s 8.  
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1.1 Övergripande syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att ur ett systemperspektiv analysera institutet 
handel med utsläppsrätter. Med ett systemperspektiv menar jag en översyn 
av systemets funktion som sådan samt dess förtjänster och brister, liksom 
hur det är tänkt att fungera och hur det rent allmänt skulle kunna leda till 
mindre utsläpp av växthusgaser. Jag skall utreda huruvida ett system med 
överlåtbara utsläppsrätter generellt sett möjliggör en effektiv lösning på 
dagens klimatförändringar.  
Varför jag har valt att se till detta problemområde beror på att jag tycker att 
klimatproblematiken är en mycket viktig och aktuell fråga. Vi kan inte 
längre fortsätta som vi gör, utan vi måste förändra vår livsstil. Handel med 
utsläppsrätter kan vara en bra början.  
 

1.2 Avgränsningar 

Det finns många frågeställningar vad gäller Kyotoprotokollets flexibla 
mekanismer och dess genomförande, vilka var för sig skulle kunna 
behandlas på ett mer ingående sätt. Uppsatsens omfång är dock begränsat 
varför jag har valt att framförallt inrikta mig på handel med utsläppsrätter, 
men efter behov har jag tagit upp andra frågor av relevans för uppsatsens 
frågeställning. Då jag valt att inrikta mig på handel med utsläppsrätter ur ett 
relativt generellt perspektiv tänker jag inte särskilt ingående beröra rent 
tekniskt juridiska frågor. Men för att kunna ge en bättre helhetsbild av 
institutet handel med utsläppsrätter kommer jag dock i viss mån utveckla en 
del aspekter ur ett mer rättsligt perspektiv.    
  

1.3 Problemställning 

Det finns ett flertal frågeställningar vad gäller handel med utsläppsrätter och 
klimatfrågan. Ett system med överlåtbara utsläppsrätter ger effekter på 
många områden. Jag skall i denna uppsats utreda om handel med 
utsläppsrätter i det stora hela kan vara en bra lösning på dagens 
klimatproblematik. Frågeställningen jag skall besvara är följande: Är handel 
med utsläppsrätter en effektiv lösning för att komma till rätta med 
klimatförändringarna?   
 

1.4 Material och Metod 

Uppsatsen är baserad på litteraturstudier och grundar sig till största delen på 
utredningsmaterial från miljödepartementet, Naturvårdsverket och 
Europeiska unionen. Materialet består främst av statliga utredningar, 
rapporter och skrivelser från regeringen samt utredningar och 
direktivförslag från Europeiska unionen. Eftersom ämnet är så pass nytt 
finns det mycket begränsat med litteratur inom området. Jag har därför varit 
tvungen att söka efter information på Internet. Merparten av informationen 
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har jag funnit via Regeringens, Naturvårdverkets och EU:s hemsidor. Jag 
har också använt mig av sökmotorer såsom Altavista och Google.  
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen omfattar fem delar. Första delen innehåller en redovisning av 
Kyotoprotokollet. Inledningsvis behandlar jag protokollets uppkomst och 
historik. Därefter följer en sammanfattning av Kyotoprotokollets innehåll 
och dess viktigaste artiklar. Kapitlet avslutas med en mer ingående 
redogörelse för protokollets flexibla mekanismer med tonvikten på handel 
med utsläppsrätter. Den andra delen behandlar klimatpolitikens 
effektivitetsmål. Efter en redogörelse för begreppet kostnadseffektivitet 
följer en översyn av handel med utsläppsrätter i ljuset av 
kostnadseffektiviteten. Avslutningsvis redovisar jag för relevanta styrmedel 
i Sverige idag. Uppsatsens tredje del behandlar förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv (96/61/EG 2001/0245 (COD)) om 
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen. Den fjärde delen syftar till att på ett överskådligt sätt 
redogöra för de viktigaste nationella utredningar som gjorts i samband med 
ett eventuellt implementerande av Kyotoprotokollet. Kapitlet inleds med en 
översiktlig beskrivning av SOU 2000:45 Handla för att uppnå klimatmål!. 
Därefter följer en dylik översikt av prop. 2001/02:55 Sveriges 
klimatstrategi. En delegation har vidare blivit tillsatt för att föreslå ett 
system och regelverk för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, denna 
utredning är dock i skrivande stund ännu inte överlämnad till regeringen så 
tyvärr måste jag lämna den utanför detta arbete. Uppsatsens sista del 
innehåller en analys där jag gör en återkoppling till det material jag 
redogjort för i uppsatsens tidigare delar. I analysen för jag en diskussion 
kring huruvida systemet med överlåtbara utsläppsrätter är en effektiv 
lösning på klimatförändringarna. Avslutningsvis redogör jag för mina 
slutsatser. 
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2 Kyotoprotokollet 
Kyotoprotokollet utgörs av sammanlagt 28 artiklar. Dessa uttrycker 
bindande åtaganden för industriländerna att minska och begränsa utsläppen 
av växthusgaser i framtiden. I detta kapitel kommer jag att redovisa för 
Kyotoprotokollets framväxt, tillkomst, och innehåll. 
 

2.1 Historik och uppkomst 

Kyotoprotokollet har sin upprinnelse i FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (klimatkonventionen) som undertecknades av drygt 150 
stater i juni 1992.  Klimatkonventionen kan sägas utgöra startskottet för ett 
internationellt samarbete inom klimatområdet. Att klimatfrågorna är av 
allvarlig natur betonas i konventionen, och farhågorna för att människans 
aktiviteter förvärrar den naturliga växthuseffekten understryks. 
Klimatkonventionens övergripande mål kan tyckas uttrycka en relativt 
obestämd och vidsträckt förhoppning om att människan förhållandevis snart 
skall komma tillrätta med problemet kring klimatförändringarna. 
Målsättningen är enligt artikel 2 att koncentrationen av växthusgaser i 
atmosfären skall stabiliseras på en nivå som innebär att den antropogena 
störningen i klimatsystemet förhindras.4 Vilken tidsrymd som anses vara 
nödvändig för att ekosystemen skall kunna anpassa sig till en 
klimatförändring anges inte.    
Åtagandena i klimatkonventionen är varken kvantitativa eller tidsbestämda, 
men industriländerna har dock åtagit sig att sätta upp nationella strategier 
och vidta åtgärder som reducerar utsläppen av växthusgaser.   
Konventionens parter träffas regelbundet i de s.k. partsmötena, vilket är 
konventionens beslutande organ. Det är här besluten i olika frågor fattas 
samt uppföljning görs av de åtaganden som länderna gjort. Åtta partsmöten 
har hittills genomförts.5  
 
Det första partsmötet hölls i Berlin våren 1995. Vid detta möte var 
huvudfrågan huruvida industriländernas åtaganden att genom olika åtgärder 
stabilisera utsläppen av växthusgaserna till 1990 års nivå var tillräckligt för 
att uppnå klimatkonventionens målsättning. Parterna kom överens om att 
vidare åtgärder efter år 2000 var nödvändiga och Berlinmandatet antogs. 
Berlinmandatet uppmanade till kvantifierade begränsningar under specifika 
tidsperioder såsom 2005, 2010 och 2020. Det tillsattes också en ad hoc-
grupp som skulle utarbeta ett protokoll för ytterligare åtgärder efter år 2000, 
vilket skulle kunna antas vid det tredje partsmötet i Kyoto.6
Det andra partsmötet tilldrog sig i Genève i juni 1996 och det tredje hölls i 
Kyoto. I Kyoto, december 1997, träffade länderna en överenskommelse om 
                                                 
4 Förenta Nationernas Ramkonvention om klimatförändring, se prop. 1992/93:179 s 88-93. 
5 SOU 2000:45, Handla för att uppnå klimatmål! Kostnadseffektiva lösningar med flexibla 
mekanismer inom klimatområdet, s 85. 
6 A.a., s 85f. 
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att anta ett protokoll till klimatkonventionen. Kyotoprotokollet innefattar 
bindande åtaganden från industriländerna att under perioden 2008-2012 
minska utsläppen av sex växthusgaser med 5.2 procent  från 1990 års nivå.7
 
Det fjärde partsmötet gick av stapeln november 1998 i Buenos Aires. Här 
kom parterna överens om en handlingsplan för det fortsatta arbetet, den s.k. 
Buenos Aires Action Plan. Denna tidsplan gav en vägledning för de 
fortgående förhandlingarna fram till det sjätte partsmötet hösten år 2000. Av 
tidsplanen framgår att de fortsatta förhandlingarna främst skall inriktas på 
villkor och regler för de tre s.k. Kyotomekanismerna; Gemensamt 
genomförande, Mekanismen för en ren utveckling samt Handel med 
utsläppsrätter och därtill sammanhängande frågor som exempelvis hur man 
skall utveckla regler för vad som sker när en part inte fullgör sina 
åtaganden.8
 
Det femte partsmötet ägde rum i Bonn oktober/november 1999. Bonnmötet 
kan i det närmaste beskrivas som ett arbetsmöte på vägen mot det sjätte 
partsmötet i Haag år 2000 där de avgörande besluten skulle fattas.9  
De avgörande besluten kunde emellertid inte fattas i Haag, parterna kom 
inte överens. Förhoppningarna om avgörande beslut i Haag grusades och en 
fortsättning på mötet beslutades äga rum i Bonn, juli 2001. 
USA förklarade i början av år 2001 att de ville frånträda överenskommelsen 
i Kyoto. USA hoppade av Kyotoprotokollet helt och hållet med hänvisning 
till att protokollet undantar 80 procent av världen (u-länderna) och att 
protokollet är skadligt för amerikansk ekonomi.10 USA:s avhopp anses vara 
allvarligt och blir i förlängningen ett hot mot hela utvecklingen eftersom 
USA ensamt står för ca 25 procent av världens utsläpp och har de högsta 
utsläppen per capita.11  
 
Det återupptagna mötet i Bonn, juli år 2001 resulterade i en 
kompromisslösning som var nödvändig för att Kyotoprotokollet fortsatt 
skulle kunna fungera som en drivande kraft i arbetet för att minska 
utsläppen av växthusgaser och bromsa klimatförändringarna.12 Alla länder 
utom USA deltog och kunde enas om lösningen, den s.k. Bonnuppgörelsen. 
Vid fortsättningen av det sjätte partsmötet i Bonn kunde parterna härmed 
slutligen enas om en lösning av alla större politiska knäckfrågor som 
omfattades av Buenos Aires Plan of Action. Genom Bonnuppgörelsen 
uppnåddes tillräcklig säkerhet om Kyotoprotokollets tolkningar m.m. för att 
ratifikationsprocessen ansågs kunna påbörjas i de flesta länder. De centrala 
frågorna i förhandlingarna var villkor och regler för de s.k. flexibla 

                                                 
7 A.a., s 86. 
8 A.a., s 86f. 
9 A.a., s 87. 
10www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/klimat/internat/konvprot/
konv.htm. 
11 Prop. 2001/02:55, s 19.  
12 EU-bulletin 10-2001. 
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mekanismerna, hur påföljdssystemet skulle se ut samt hur tillgodoräknandet 
av sänkor skall beräknas. 13  
 
De återstående tekniska frågorna kunde lösas vid klimatkonferensens sjunde 
partsmöte i Marrakech, november 2001. Här behandlades bl.a. 
efterlevnadsregler samt former för rapportering. Det här var första gången 
rapporteringen av utsläpp behandlades mer ingående. 
Rapporteringsformerna är en viktig och omdiskuterad fråga som är 
avgörande för att överhuvudtaget kunna kontrollera att parterna följer sina 
åtaganden. Parterna enades om en kompromiss vilken innebär obligatorisk 
rapportering, dock utan starka straff om det är rapporteringen som anses 
vara bristande.14 Parterna lyckades i Marrakech enas om hur den politiska 
överenskommelsen skulle överföras till juridiskt bindande text. Arbetet med 
tolkningen av Kyotoprotokollet som påbörjades i Buenos Aires kunde 
härmed avslutas.15  
 
Det åttonde, och senaste partsmötet ägde rum i New Delhi, oktober-
november 2002. Här fokuserades framförallt på frågor angående 
utvecklingsländerna, de tekniska regelverken samt standarder för registren 
som skall upprättas. På partsmötet kunde ytterligare tekniska frågor lösas 
och förhoppningar restes om ett eventuellt ikraftträdande av 
Kyotoprotokollet i början av år 2003.16  
 

2.2 Innehåll och utförande 

I artikel 1 redovisas ett antal definitioner av uttryck som används i 
protokollet. 
 
I artikel 2 anges ett antal olika åtgärder och styrmedel som varje part bör 
vidtaga/införa för att kunna uppfylla sina åtaganden om 
utsläppsminskningar samt främja en hållbar utveckling. Artikeln preciserar 
åtta områden som särskilt relevanta:  
- förbättring av energieffektiviteten 
- skydd för och ökning av kolsänkor och reservoarer för de berörda 
växthusgaserna  
- främja långsiktigt hållbara former av jordbruk  
- stödja forskning och utveckling av alternativa energiformer  
- gradvis avveckling av subventioner i de sektorer som släpper ut 
växthusgaser  
- generellt främjande av utsläppsbegränsningar i relevanta sektorer  
- begränsning av utsläpp från transportsektorn 
                                                 
13 Prop. 2001/02:55, s 19. 
14 Miljödepartementet, Sammanfattning av de viktigaste besluten vid klimatmötet i 
Marrakech 29 oktober – 9 november 2001. 
15www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/klimat/internat/konvprot/
konv.htm.  
16 Miljödepartementet, Slutlig rapport från klimatkonventionens åttonde partskonferens i 
New Delhi 23 oktober – 1 november 2002.  
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- begränsning av metanutsläpp inom produktion, transport och distribution 
av energi. 
 
Kyotoprotokollets tredje artikel föreskriver att parterna i protokollet var för 
sig eller gemensamt skall ansvara för att deras sammanlagda antropogena 
utsläpp av berörda växthusgaser inte överskrider den tilldelade mängd som 
beräknats enligt deras kvantifierade åtaganden om begränsning och 
minskning av utsläpp i syfte att minska deras sammanlagda utsläpp av 
sådana gaser med minst 5 procent av 1990-års nivåer under 
åtagandeperioden år 2008 till år 2012. Varje part skall senast år 2005 ha 
gjort påvisbara framsteg i uppfyllandet av sina åtaganden enligt protokollet. 
Kyotoprotokollets bilaga A anger vilka växthusgaser som omfattas. Dessa är 
koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten samt 
svavelhexafluorid.  
 
Om utsläppen understiger partens tilldelade mängd under en åtagandeperiod 
har parterna vidare enligt artikel 3.13 en möjlighet att spara utsläppsrätter 
till följande åtagandeperioder.  
 
De kvantifierade åtagandena skiljer sig emellertid åt bland enskilda 
industriländer. Danmark skall minska sina utsläpp med 8 procent jämfört 
med 1990-års nivå, Japan med 6 procent, EU med 8 procent och Sverige 
med 8 procent. USA skulle ha minskat sina med 7 procent. EU:s åtagande 
gäller gemensamt för medlemsländerna i en s.k. ”utsläppsbubbla” enligt 
artikel 4 i protokollet. I juni 1998 kom EU:s ministerråd överens om en 
fördelning inom EU. Enligt detta beslut skall Sverige begränsa sina utsläpp 
till högst 104 procent av 1990 års nivå.17 Sverige har alltså rätt att öka sina 
utsläpp med 4 procent.  Regeringen har dock i sin proposition ”Sveriges 
klimatstrategi” beslutat att minska sina koldioxidutsläpp med ytterligare 4 
procent istället för att öka med 4 procent enligt EU:s åtagande.18

 
För att på ett enkelt sätt kunna jämföra respektive växthusgas påverkan på 
klimatet översätts utsläppen med hjälp av den s.k. GWP-faktorn (Global 
Warming Potential) till en sammanlagd växthuseffekt för en viss tidsperiod. 
Utsläppen anges uttryckt i koldioxidekvivalenter. Växthusgaserna har olika 
uppehållstid i atmosfären varför man räknar ut GWP för olika tidsintervall. 
Vanligast är att man räknar i ett hundraårsperspektiv. Man brukar normera 
övriga växthusgaser med koldioxid vars GWP alltid är ett. De totala 
utsläppen i kg multipliceras därefter med gasens GWP-värde när de samlade 
utsläppen av gasens inverkan på växthuseffekten skall redovisas. Detta ger 
ett mått på den totala inverkan från utsläppen av en specifik gas vilket 
uttrycks som koldioxidekvivalenter under den valda tidsperioden. 
Exempelvis motsvarar 1 kg metan 21 kilo koldioxid.19

 

                                                 
17 SOU 2000:45, s 90. 
18 Prop. 2001/02:55, s 36.  
19 A.a., s 15.  
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Enligt artikel 3.9 skall prövningen av åtaganden för nästföljande perioder 
inledas senast sju år före utgången av den första åtagandeperioden. Den 
första prövningen skall alltså inledas senast år 2005 för nästkommande 
periods kvantifierade åtaganden. De nya åtagandena fastställs genom 
ändring i de kvantifierade åtagandena (bilaga B i protokollet) om 
begränsning eller minskning av utsläpp för respektive part. 
 
Vid partsmötena i Bonn och Marrakech kom parterna överens om att 
Kyotoprotokollet inte ger länderna med utsläppsåtagande en rätt att för all 
framtid släppa ut sin tilldelade mängd växthusgaser. Detta betyder att den 
mängd som parterna tilldelats enligt Kyotoprotokollet inte kommer att 
inverka på kommande förhandlingar om framtida åtagandeperioders 
utsläppstak.20     
 
Artikel 3 innehåller också bestämmelser om medräkning av kolupptag (s.k. 
kolsänkor). Formerna och villkoren för eventuell medräkning har varit 
föremål för många förhandlingar. Vid det fortsatta partsmötet i Bonn år 
2001 kom parterna dock överens om en tabell, grundad på generella 
principer, som visar hur stor del av utsläppsåtagandet som får tillgodoräknas 
genom upptag i sänkor. Dispens gavs emellertid till Canada och Japan, vilka 
får tillgodoräkna sig mer sänkor än vad som gäller enligt de generella 
principerna.21

 
Enligt artikel 4 har parterna en möjlighet att tillsammans med andra länder 
samarbeta för att uppnå det mål som anges i artikel 3. Genom artikeln ges 
regionala organisationer såsom EU möjlighet att gemensamt uppfylla 
medlemmarnas mål. Parterna skall anses ha fullgjort sina åtaganden om 
deras totala, gemensamma och sammanlagda mängd antropogena utsläpp av 
de berörda växthusgaserna inte överstiger deras tilldelade mängd. Om 
parterna inte lyckas uppnå den totala gemensamma nivån för 
utsläppsminskningen är varje part liksom organisationen, individuellt och 
tillsammans, ansvarig för bristerna i uppfyllandet.   
 
Enligt artikel 5 skall varje part senast år 2007 ha infört ett nationellt system 
för övervakning av antropogena utsläpp samt upptag i kolsänkor av berörda 
växthusgaser. Artikel 7 innehåller bestämmelser om att varje part årligen 
skall redogöra för storleken på sina antropogena utsläpp samt upptag från 
kolsänkor av de avsedda växthusgaserna. Detta skall göras för att säkerställa 
att bestämmelserna i artikel 3 uppfylls. Uppgifterna skall granskas av 
expertgrupper. Förfarandet syftar enligt artikel 8 till att möjliggöra en 
detaljerad och fullständig teknisk bedömning av parternas genomförande av 
protokollet. Expertgrupperna skall därefter avge en rapport med deras 
bedömningar till partskonferensen. Alla konventionsparter skall delges 
rapporterna. 
 

                                                 
20 A.a., s 22. 
21www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/klimat/internat/konvprot/
konv.htm. 
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I artikel 6, 12 och 17 regleras Kyotoprotokollets s.k. flexibla mekanismer. 
En utförligare redovisning av dessa mekanismer följer i uppsatsens kap. 
2.3.3. 
 
Artikel 9 stadgar att partsmötet mot bakgrund av vetenskaplig, teknisk, 
social och ekonomisk utveckling regelbundet skall göra en översyn av 
protokollet. Artikel 13 reglerar partsmötena samt tillhörande procedurregler. 
Partsmötena skall hållas årligen i samband med partskonferensens ordinarie 
möten. Enligt artikel 14 skall ett sekretariat för protokollet upprättas, vilket 
är detsamma som för klimatkonventionen. Klimatkonventionens två 
hjälporgan för vetenskaplig och teknisk rådgivning samt för genomförande 
utvidgas genom artikel 15 till att även omfatta protokollet. Artikel 22 
innehåller röstningsregler. Varje part skall ha en röst förutom vad gäller 
organisationer för regional ekonomisk integration som skall utöva sin 
rösträtt med samma antal av dess medlemsstater som är parter i protokollet. 
Dessa organisationer skall dock inte utöva sin rösträtt om någon av dess 
medlemsstater utövar sin rätt att rösta och tvärtom.         
 
Artikel 18 innehåller regler för hur antagandet av ett efterlevnadssystem 
samt procedurer kring detta skall ske. Artikel 19 stadgar att bestämmelserna 
om tvistlösning i klimatkonventionen skall gälla även för Kyotoprotokollet.  
Vid det återupptagna sjätte partsmötet i Bonn enades man om att parter som 
inte uppfyller sitt åtagande får ett avdrag på sin utsläppskvot i 
nästkommande åtagandeperiod samt en straffränta på 30 procent.22  Parterna 
kom vidare överens om skapa en kommitté med mandat att besluta i frågor 
om efterlevnad. Kommittén skall bestå av två paneler, en hjälpande och en 
dömande gren. Den ena panelen skall ha en stödjande funktion och 
genomföra preventiva insatser. Den andra panelen skall besluta i frågor om 
bristande uppfyllelse av förpliktelserna.23 Grova överträdelser mot 
Kyotoprotokollet i form av att en part överskrider sitt kvantitativa åtagande 
skall leda till straff där man får böta med koldioxid, man måste alltså 
minska utsläppen mer. En part som gjort mindre förseelser skall istället få 
hjälp att komma tillrätta med sina problem.24

 
Artiklarna 20 och 21 innehåller bestämmelser om procedurer för ändring av 
och tillägg till protokollet. Varje part får enligt artikel 20 föreslå ändringar 
av protokollet. Ändringar skall antas vid ett ordinarie partsmöte och kräver, 
om inte alla parter kan nå konsensus, som en sista utväg åtminstone tre 
fjärdedels röstmajoritet av vid mötet närvarande och röstande parter. Artikel 
23 anger att FN:s generalsekreterare skall vara depositarie för detta 
protokoll. Artikel 24 reglerar hur tillträde till protokollet kan ske. Artikel 25 
anger under vilka villkor protokollet kan träda i kraft. För att protokollet 
skall träda i kraft krävs att minst 55 konventionsparter som tillsammans 

                                                 
22www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/klimat/internat/konvprot/
konv.htm.  
23 Prop. 2001/02:55, s 25.  
24 Miljödepartementet, 2001.  
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svarar för minst 55 procent av parternas totala koldioxidutsläpp år 1990 har 
ratificerat protokollet.  
 
I skrivande stund (2003-05-04) har sammanlagt 108 länder ratificerat eller 
anslutit sig till Kyotoprotokollet. Dessa länder svarar tillsammans för ca 44  
procent av de totala koldioxidutsläppen år 1990.25 Bland de länder som inte 
ratificerat återfinns Schweiz, Australien, Ryssland och USA. Om USA eller 
Ryssland ratificerar blir 55-procentsgränsen nådd. USA svarar för ca 36 
procent av de sammanlagda utsläppen och Ryssland för ca 17 procent.26

 
Enligt artikel 26 får inga reservationer göras med avseende på protokollet. 
Vad gäller frånträdande av protokollet stadgar artikel 27 att en part har rätt 
att frånträda protokollet när tre år förflutit från protokollets ikraftträdande 
genom ett skriftligt meddelande till depositarien.  
 
Två bilagor finns till protokollet. De sex växthusgaser som omfattas av 
protokollet anges i bilaga A. Här följer dessutom en uppräkning av de 
viktigaste källorna till gaserna. Genom förbränning av kol, olja och gas 
(fossila bränslen) frigörs koldioxid. Detta är den mänskliga verksamhetens 
största källa till utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer bl.a. från 
transporter, tillverkning inom industrin samt uppvärmning. Avskogningen 
bidrar också till att atmosfärens koldioxidhalt ökar eftersom avverkad skog 
inte längre kan binda koldioxid. Metan och dikväveoxid frigörs framförallt 
från jordbruket. Fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid är 
industriella gaser.27  I bilaga B finns en tabell över ländernas målsättningar 
för kvantitativa utsläppsminskningar eller begränsningar för den första 
åtagandeperioden i förhållande till basåret 1990.    
   

2.3 De tre flexibla mekanismerna 

I Kyotoprotokollet finns tre flexibla mekanismer, dessa är Gemensamt 
genomförande, Mekanismen för ren utveckling samt Handel med 
utsläppsrätter. Mekanismerna är avsedda att komplettera nationella åtgärder. 
De bör alltså inte ses som ett medel för att kunna undvika åtaganden utan 
som ett sätt att komplettera åtgärder i det egna landet samt för att uppnå 
kostnadseffektivitet. Vid det återupptagna sjätte partsmötet i Bonn gjordes 
ett förtydligande av begreppet supplementaritet vilket innebär att inhemska 
åtgärder skall utgöra en betydande andel av varje parts ansträngning för att 
nå sitt utsläppsåtagande.28 De två första mekanismerna är former för 
överföring av utsläppsutrymme, vilka knyts till specifika 
investeringsprojekt. Den tredje mekanismen, vilken utgör kärnpunkten i 
denna uppsats, möjliggör en handel med utsläpp mellan parterna.   

                                                 
25 UNFCCC:s ratifikationsstatus. http://unfccc.int/resource/kpstats.pdf. 
26 Kyoto-termometern. http://unfccc.int/resource/kpthermo_if.html. 
27 Kyotoprotokollet Bilaga A, Naturvårdsverket 2002, s 13 och 27.  
28 Prop. 2001/02:55, s 22f.  
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För att få använda sig av mekanismerna måste länderna klara protokollets 
efterlevnadsregler. Därför skall parternas efterlevnad av kraven enligt 
artiklarna 5 och 7 angående övervakning och rapportering m.m. 
förhandsgranskas innan parten får tillstånd att använda mekanismerna.29  
I de följande avsnitten skall jag redogöra för protokollets tre mekanismer. 
 

2.3.1 Gemensamt genomförande 

Gemensamt genomförande (Joint Implementation) innebär att industriländer 
tillsammans kan genomföra projekt som minskar utsläppen av växthusgaser 
i andra industriländer. Dessa utsläppsminskningar har genomförandelandet 
rätt att tillgodoräkna sig. 
Artikel 6 i protokollet anger att varje part har, för att fullgöra sina åtaganden 
enligt artikel 3, rätt att överlåta eller förvärva utsläppsminskningsenheter 
som härrör från vissa projekt. Dessa projekt skall syfta till att minska 
antropogena utsläpp eller öka antropogena upptag i kolsänkor. Projekten 
måste dock godkännas av berörda parter samt innebära en minskning av 
utsläpp alternativt ökning av upptag i kolsänkor som går utöver vad som 
annars skulle uppnås. Utsläppsminskningsenheterna går under förkortningen 
ERU:s (Emission reduction units). En part får auktorisera juridiska personer 
att delta i åtgärder på så sätt som anges i denna artikel.  
 

2.3.2 Mekanismen för ren utveckling 

Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism) möjliggör 
för parter i protokollet att tillgodoräkna sig minskande utsläpp i hemlandet 
för projekt som bedrivs i värdländer vilka inte har några kvantitativa 
åtaganden i protokollet. Syftet är att bidra till att konventionens mål nås 
samtidigt som dessa länder får hjälp att skapa en hållbar utveckling.  
I artikel 12 anges att syftet med mekanismen för ren utveckling skall vara 
att hjälpa de parter som inte är upptagna i bilaga 1 (utvecklingsländerna), 
vilka inte antagit något kvantitativt åtagande, att uppnå en hållbar 
utveckling samt att bidra till att uppnå klimatkonventionens främsta 
målsättning. Mekanismen syftar dessutom till att hjälpa parterna i bilaga 1 
(de som antagit protokollet) att uppfylla sina kvantifierade åtaganden om 
begränsning och minskning av utsläpp i enlighet med artikel 3. Deltagandet 
skall vara frivilligt och måste godkännas av berörda parter. Fördelar i 
begränsningar av klimatförändringar som uppkommer av projektet skall 
vara verkliga, mätbara och varaktiga. Utsläppsminskningarna skall 
dessutom gå utöver vad som skulle ha inträffat om ingen certifierad 
projektaktivitet hade förekommit. De certifierade utsläppsminskningarna 
kallas CER:s (Certified Emission Reduction). Även här kan staten delegera 
till andra att få använda mekanismen.  

                                                 
29 A.a., s 23.  
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2.3.3 Handel med utsläppsrätter 

Handel med utsläppsrätter (Emissions Trading) innebär att de parter som 
släpper ut mindre än vad de enligt överenskommelsen har utrymme till ges 
en möjlighet att sälja en del av detta ”överskott” till en annan part som har 
svårare att minska sina utsläpp. Man drar alltså på så vis nytta av att olika 
länder har olika åtgärdskostnader och att de totala utsläppen härmed kan 
minskas på ett kostnadseffektivt sätt. 
Artikel 17 möjliggör handel med utsläppsrätter mellan de länder som enligt 
protokollet åtagit sig att minska eller begränsa sina utsläpp av växthusgaser. 
Enligt artikeln får parterna delta i handeln för att fullgöra sina åtaganden i 
artikel 3. Sådan handel skall dock vara supplementär till de nationella 
åtgärder som krävs för att fullgöra de kvantifierade åtagandena om 
begränsning och minskning av utsläpp.  
Principer, former, regler och riktlinjer skall fastställas av partskonferensen. 
Hur utsläppsrätterna skall fördelas är ännu inte bestämt, inte heller huruvida 
tilldelningen skall göras via auktion eller om den skall vara gratis.  
I Bonn år 2001 beslutades att en åtagandeperiodsreserv (Commitment 
Period Reserve) skall upprättas för att minska risken att parten säljer 
utsläppsrätter som inte motsvaras av verkliga utsläppsminskningar. Denna 
åtagandeperiodsreserv skall inrättas varje åtagandeperiod och uppgå till 90 
procent av den initialt tilldelade utsläppsmängden30

Det finns inget angivet i protokollet huruvida länderna kan låta privata 
och/eller offentliga juridiska personer handla med utsläppsrätterna. Vid det 
sjunde partsmötet i Marrakech klargjordes dock vilka olika typer av 
utsläppsrätter som kommer att genereras samt hur man får använda dem. 
Utsläppsrätter som kommer från den initiala tilldelningen enligt 
Kyotoprotokollet går under förkortningen AAU:s (Assigned Amount Units, 
d.v.s. den volym som parten har åtagit sig att minska sina utsläpp). Dessa 
typer av utsläppsrätter, liksom ERU:s och CER:s, får det handlas med fritt. 
Däremot får endast AAU:s överföras fritt till nästföljande åtagandeperiod. 
ERU:s och CER:s får överföras till 2.5 procent av den initiala tilldelningen. 
Utsläppsrätter som alstras genom kolsänkor, RMU:s, får inte överföras 
överhuvudtaget. Det är emellertid upp till parten själv att avgöra vilken typ 
av utsläppsminskningar man vill överföra till nästkommande 
åtagandeperiod. Om en part har tillräckligt många AAU:s har begränsningen 
att överföra ERU:s, CER:s och RMU:s ingen egentlig betydelse i praktiken. 
Parten har ju ändå möjlighet att fritt överföra alla sina resterande AAU:s till 
nästföljande period.31  
Att utsläppsrätterna får handlas med fritt innebär också att även andra 
aktörer, såsom icke-statliga miljöorganisationer och privatpersoner, har 
möjlighet att köpa utsläppsrätter för att på så vis dra dem ur systemet och 
minska tillgången av utsläppsrätter. Detta ger också allmänheten en 

                                                 
30 A.a., s 22 och 126, www.naturvardsverket.se. 
31 Prop. 2001/02:55, s 22.  
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möjlighet att engagera sig i Kyotoprotokollet och dess mekanismer på ett 
meningsfullt sätt.32  
 

                                                 
32 Europeiska gemenskapernas kommission, Förslaget till Europa parlamentets och rådets 
direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen 
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, KOM(2001)581 slutlig 2001/0245(COD), 
Bryssel, 2001.10.23, s 12f, p 13. 
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3 En effektiv klimatpolitik 
För att använda samhällets resurser på bästa sätt är det, enligt ett antal 
statliga utredningar, viktigt att Sveriges internationella åtaganden såväl som 
nationella miljömål nås på ett kostnadseffektivt sätt.33 Incitamentsbaserade 
instrument såsom ekonomiska styrmedel har den fördelen att de oftast leder 
till kostnadseffektiva lösningar vilket inte alltid är fallet med administrativa 
regleringar såsom lagar eller exempelvis gränsvärden.34 Jag skall i de 
följande kapitlen redogöra för kostnadseffektivitetsbegreppet och dess 
inflytande på institutet handel med utsläppsrätter samt relevanta styrmedel i 
Sverige idag. 
 

3.1 Kostnadseffektivitetsbegreppet 

Ur klimatsynpunkt saknar det betydelse var någonstans i världen utsläppen 
av klimatpåverkande gaser äger rum. Ett ton koldioxidutsläpp i Sverige har 
lika stor inverkan på klimatet som ett ton koldioxidutsläpp någon 
annanstans i världen. Kostnaderna för utsläppsminskande åtgärder varierar 
dock betydligt, såväl mellan länder som mellan olika åtgärder inom varje 
land. Beroende på hur utsläppspolitiken struktureras kan de totala 
kostnaderna för att minska utsläppen till en viss nivå komma att variera 
kraftigt.  
Kostnadseffektivitet är en princip som står för god hushållning med de 
resurser som avsätts för att realisera ett visst mål. Inom klimatområdet 
innebär den att en given begränsning av utsläpp sker till lägsta möjliga 
kostnad. Man kan också uttrycka det som att en given resursinsats skall leda 
till en så stor utsläppsminskning som möjligt. Det är ett nödvändigt 
kriterium för kostnadseffektivitet att den marginella kostnaden för vidare 
utsläppsbegränsning är densamma i alla företag där åtgärder för 
utsläppsminskning genomförts. Det bör dock i detta sammanhang 
framhållas att principen om kostnadseffektivitet inte säger något om vem 
som skall betala kostnaderna. Principen gäller endast resursernas fördelning 
på åtgärder inom lika sektorer eller länder. 
Genom ekonomiska styrmedel som miljöavgifter och överlåtbara 
utsläppsrätter skapar man ekonomiska incitament till att 
utsläppsbegränsningarna görs i utsläppskällor där kostnaden för åtgärderna 
är som lägst. Vad gäller utsläppsrätter så kommer varje förorenare att väga 
kostnaden för utsläppsrätterna gentemot sina egna kostnader för att minska 
utsläppen. Om utsläppsminskningarna i den egna anläggningen kan 
genomföras till en lägre kostnad än marknadspriset på en utsläppsrätt 
genomför företaget minskningen. Om sådana lågkostnadsminskningar 
saknas är det mer lönsamt för företaget att istället köpa utsläppsrätter. En 
rationell förorenare kommer härmed att begränsa sina utsläpp till den nivå 
                                                 
33 Ds 2002:51, Mervärdesskatten på ekonomiska livsmedel, Finansdepartementet, s 87f. Se 
även SOU 2000:45, s 12f, och prop. 2001/02:55, s 94. 
34 Ds 2002:51, Mervärdesskatten på ekonomiska livsmedel, Finansdepartementet, s 87.  
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där den egna kostnaden för ytterligare utsläppsminskning är lika med 
kostnaden för utsläppsrätterna. På marknaden finns incitament till 
ytterligare handel fram till dess att alla företag har en marginalkostnad för 
utsläppsbegränsning som sammanfaller med marknadspriset på 
utsläppsrätter.  
I ett system med överlåtbara utsläppsrätter sätter staten ett tak på de totala 
utsläppen som beräknat i ton uppgår till antalet utsläppsrätter. Priset på 
utsläppsrätterna kommer dock att variera eftersom de bestäms på marknaden 
och återspeglar de marginella kostnaderna för utsläppsminskningar.  
Här finns en skillnad jämfört med miljöavgifter där staten bestämmer 
avgiftens storlek men inte har möjlighet att påverka utsläppens totala effekt. 
De totala utsläppen kommer att överskrida målet om avgiften sätts för lågt 
samtidigt som de totala utsläppen kommer att gå under målet om avgiften 
sätts för högt.35

 
Ur principen om kostnadseffektivitet kan, enligt den statliga utredningen 
Handla för att uppnå klimatmål! några viktiga slutsatser dras kring hur en 
effektiv klimatpolitik bör struktureras. En av slutsatserna är att det generellt 
sett inte är kostnadseffektivt att införa likformiga utsläppsminskningar 
eftersom man då inte tar i beaktande det faktum att kostnaderna för åtgärder 
skiljer sig åt mellan företagen. 
En likformig utsläppsbegränsning i kombination med överlåtbara 
utsläppsrätter leder däremot till en kostnadseffektiv lösning. Det finns dock 
ingenting som säger att utsläppsminskningen behöver vara likformig i 
begynnelsen, d.v.s. att samtliga företag exempelvis skall minska sin utsläpp 
med exempelvis 12 procent. Tilldelningen och följaktligen den finansiella 
bördan av utsläppsbegränsningar behöver inte var jämn för att vara förenligt 
med kravet på en kostnadseffektiv lösning. Man bör alltså skilja på var 
åtgärderna genomförs, vad som är en effektivitets- och kostnadsfråga 
respektive vem som betalar för åtagandena vilket är en fråga om rättvisa, 
ansvar samt betalningsförmåga.36   
 

3.2 Kostnadseffektivitet och handel med 
utsläppsrätter 

Kostnadseffektivitetsprincipen förespråkar en fördelning av åtgärder 
grundat på var någonstans det är som mest ekonomiskt fördelaktigt för hela 
ekonomin att vidta åtgärden. Olika fördelningar av åtgärder och därmed 
också den finansiella bördan kan vara fullt förenligt med kravet på en 
kostnadseffektiv lösning. Men en distinktion bör göras mellan vad som är en 
effektivitets- och kostnadsfråga, vem som betalar för åtgärderna samt var de 
genomförs. Klimatkonventionens principer ger genom art 3.1 klart uttryck 
för denna syn vilken också ligger till grund för Kyotoprotokollets flexibla 
mekanismer. I konventionens art 3.1 anges att parterna bör skydda 
klimatsystemet av hänsyn till nutida och kommande generationer på 
                                                 
35 SOU 2000:45, s 65ff. 
36 A.a., s 67f. 
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grundval av rättvisa och i överensstämmelse med sitt gemensamma, men 
olikartade ansvar respektive förmåga. Sålunda bör parter som är 
industriländer ta ledning mot kampen mot klimatförändringen och dess 
skadliga effekter. Hänsyn bör tas till särskilda behov och speciella 
omständigheter hos utvecklingsländer, speciellt de som är särskilt sårbara 
för skadliga effekter av klimatförändringar och de utvecklingsländer som 
skulle komma att bära en oproportionerlig börda enligt konventionen. Hur 
den finansiella bördan fördelas är således till stor del en rättvisefråga. 
Genom Kyotoprotokollet och dess partsmöten har det nu beslutats hur den 
ekonomiska  bördan skall fördelas samt hur de tre flexibla mekanismerna 
skall ge möjlighet att fördela insatserna till utsläppskällor där 
åtgärdskostnaderna är som lägst. 
Genom att använda sig av ett system med utsläppsrätter kan man således 
sluta sig till att åtgärderna till en början görs i anläggningar som endast 
kräver billiga åtgärder och först därefter i anläggningar som kräver dyrare 
åtgärder. Man kan säga att det blir mer klimatåtgärder för insatta medel. En 
mer kostnadseffektiv lösning kan härmed uppnås.37

 

3.3 Miljöpolitiska styrmedel i Sverige idag 

Styrmedel kan delas in och avgränsas på olika sätt. De kan definieras i tre 
olika huvudgrupper; ekonomiska styrmedel, administrativa styrmedel samt 
informativa styrmedel. Ekonomiska styrmedel är framförallt skatter på 
utsläpp men också överlåtbara utsläppsrätter. Administrativa styrmedel är 
t.ex. lagar, förordningar samt gränsvärden och teknologiska regleringar. 
Informativa styrmedel innefattar bl.a. forsknings- och utvecklingsprojekt, 
informationskampanjer samt miljömärkning.38  
Jag skall i de följande avsnitten redogöra för de för uppsatsen mest relevanta 
och intressanta styrmedlen i Sverige idag. Dessa är koldioxidskatt, 
Miljöbalken och Agenda 21. Varför jag valt just dessa tre beror dels på att 
de, enligt definitionen ovan, företräder varsin huvudgrupp av styrmedel och 
dels för att alla tre på något vis berörs av eller samverkar med institutet 
handel med utsläppsrätter. Koldioxidskatten är ett annat styrmedel som 
syftar till att minska koldioxidutsläppen, miljöbalken är den centrala 
lagstiftningen inom miljöområdet och Agenda 21 bidrar också till 
koldioxidbegränsande åtgärder. 
 

3.3.1 Koldioxidskatt  

År 1991 formulerades genom energi- och klimatpolitiska beslut en 
klimatstrategi. Samma år infördes koldioxidskatt på fossila bränslen. 
Sverige var ett av de första länderna i världen som införde en sådan skatt.39

                                                 
37 A.a., s 69 och 72. 
38 SOU 2000:23, Klimatkommitténs betänkande; Förslag till Svensk Klimatstrategi, 
s 228ff. 
39 Prop. 2001/02:55, s 44.  
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Skatten är ett ekonomiskt styrmedel som beräknas utifrån kolinnehållet i 
bränslet och tas ut som en punktskatt på kol, olja, naturgas och bensin. Torv 
samt bränslen som förbrukas av flyg, järnväg och sjöfart omfattas inte av 
koldioxidskatten. När koldioxidskatten infördes halverades energiskatten. 
Koldioxidskatten infördes i samband med en omfattande större 
skattereform, vilken innebar minskade skatter på inkomster och kapital. 
Sedan dess tas mervärdesskatt ut på all användning av energi, med undantag 
för flygfotogen, flygbensin samt fartygsbunkerolja. Detta kan ses som ett 
exempel på grön skatteväxling. 
Skatten motsvarade till en början 25 öre per kilo koldioxid för alla bränslen. 
Den 1 juli 1997 höjdes den allmänna koldioxidskatten till 37 öre per kilo 
koldioxid, och idag ligger den på 53 öre per kilo koldioxid. Vid höjningen 
1997 ändrades också procentsatsen för tillverkningsindustrin till 50 procent 
av full skatt. Man gjorde också ett tillägg genom den s.k. 0,8-
procentsregeln. Regeln innebär att om ett företags beskattning vid en 
koldioxidskatt på 50 procent överstiger 0,8 procent av försäljningsvärdet 
medges av skattemyndigheten ytterligare nedsättning av skatten så att den 
överskjutande skattebelastningen sätts ned till 12 procent. Regeln omfattar 
samtliga företag inom industri- och växthusnäringarna.40  
År 2001 antogs i Sverige en ny strategi vilken syftar till att genom grön 
skatteväxling göra skattesystemet mer miljörelaterat. Utgångspunkten för 
strategin är att höjda skatter på energi- och miljöområdet växlas mot sänkta 
skatter på arbete. Inledningsvis var avsikten med detta att ge 
koldioxidskatten en ökad tyngd i förhållande till energiskatten. För att öka 
skatternas styrning mot lägre koldioxidutsläpp växlade man en del av den 
höjda koldioxidskatten mot lägre energiskatt. På energiområdet 
koncentrerades skattehöjningarna till fossila bränslen för uppvärmning samt 
till elförbrukning.41 Det är osäkert vad som kommer att hända med 
koldioxidskatten efter ett införande av systemet med överlåtbara 
utsläppsrätter. Enligt utredningen Handla för att uppnå klimatmål! kan den 
svenska koldioxidskatten fasas ur och helt tas bort i samband med att 
handelssystemet införs.42  
 

3.3.2 Miljöbalken  

Den centrala författningen på miljörättsområdet är miljöbalken som trädde 
ikraft den 1 januari 1999. Balken kan sägas vara ett administrativt styrmedel 
och föreskriver ett system med individuell prövning samt kontroll av 
verksamheter.  
I arbetet för att uppnå klimatmålen är hänsynsreglerna i 2 kap. MB av stor 
betydelse. Var och en är skyldig att vidta de skyddsåtgärder som krävs för 
att hindra, förebygga eller motverka att skada uppkommer för människors 
hälsa eller miljön. Detta ansvar som var och en åläggs genom MB är av 
betydelse för det långsiktiga miljöarbetet.43  
                                                 
40 SOU 2000:45, s 109, prop. 2001/02:55, s 52.  
41 Prop. 2001/02:55, s 52.  
42 SOU 2000:45, s 42. 
43 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, författningskommentar och bilaga 1, del 2, s 5. 
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Krav finns på att bästa teknik skall användas för varje enskild verksamhet. 
Miljöprövningens främsta syfte är att undvika utsläpp till miljön som helhet, 
d.v.s. utsläpp till mark, vatten och luft. Därför integreras bedömningen av 
olika miljöfrågor, vilket innebär att frågor om utsläpp, avfall, buller, 
kemikalier och naturresurser granskas i sin helhet. Bedömningen inbegriper 
även frågor som rör utsläpp i samband med energianvändning och 
förbrukning av icke förnybara energikällor, alltså verksamhet som leder till 
utsläpp av växthusgaser. Därför bör således, vid val av exempelvis 
energiförsörjning, de utsläpp den eventuella energianvändningen medför 
samt möjlig förbrukning av icke förnybara källor vägas in i bedömningen av 
bästa möjliga teknik. I bedömningen av bästa teknik skall även eventuell 
transportsträcka och annan miljöpåverkan som kan härledas till transporten 
beaktas. Om en verksamhetsutövare får tillstånd att bedriva miljöfarlig 
verksamhet medför tillståndet en rättskraft. Tillståndet gäller mot alla enligt 
MB 24 kap 1 §, såvitt gäller frågor som har prövats i domen eller beslutet. 
Rättskraften ger verksamhetsutövaren ett visst skydd gentemot ingripanden i 
efterhand. Om exempelvis användning och förbränning av fossila bränslen 
behandlats i tillståndsprövningen innefattar rättskraften även rätten till att 
släppa ut växthusgaser.  
 
För att starta mycket miljöstörande verksamheter krävs det enligt MB 17 kap 
tillstånd av regeringen. Enligt motiven har dessa verksamheter gemensamt 
att de utgör viktiga samhällsintressen samtidigt som de riskerar att skada 
människors hälsa, miljön eller göra anspråk på värdefulla naturresurser.44 
Exempel på anläggningar som omfattas av bestämmelsen är 
förbränningsanläggningar med en tillförd effekt om minst 200 megawatt. 
Miljödomstolarna prövar enligt MB 20 kap 1 § frågan om tillstånd för 
miljöfarliga verksamheter (A-verksamheter), vattenmål, ersättningsmål etc.  
 

3.3.3 Agenda 21 

Agenda 21 är ett handlingsprogram för en hållbar utveckling som 
upprättades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 
1992. Genom Agenda 21 pågår ett viktigt lokalt arbete som ofta leder till att 
olika åtgärder vidtas i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Landets 
samtliga kommuner arbetar på något sätt med Agenda 21. I det lokala 
Agenda 21-arbetet har informationssatsningar varit ett centralt styrmedel. 
Informationen har framförallt koncentrerats kring hållbar utveckling, 
växthuseffektens innebörd samt hur mänskliga aktiviteter påverkar klimatet. 
Förslag och exempel har givits på hur företag och enskilda individer kan 
ändra sitt beteende och härigenom minska elkonsumtion samt användning 
av fossila bränslen. Utvärderingar av lokala informationssatsningar har visat 
goda resultat genom direktkontakt med människor, andra åtgärdsinsatser 
samt en bred informationsspridning om miljöproblemen.  
Kommunernas arbete med Agenda 21 innefattar bl.a. områdena förnyelsebar 
energi, biologisk mångfald, miljöledningssystem gröna nyckeltal, 

                                                 
44 A.a., s 215.  
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bistånd/utbyte med andra länder, ekoeffektivitet samt väg och trafik. Alla 
områden kan antas beröra klimatfrågan. De områden som särskilt kan pekas 
ut angående klimatproblematiken är förnyelsebar energi, väg och trafik och 
miljöledningssystem.45   

                                                 
45 SOU 2000:23, s 254f.  
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4 Europeiska Unionens förslag  
till direktiv  
Enligt kommissionens grönbok om handel med utsläppsrätter uppkom det 
genom Europeiska unionens åtaganden enligt Kyotoprotokollet ett behov  
av ett eget system för handel med utsläppsrätter, dels för att kunna uppfylla 
sina förpliktelser och dels för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna minska 
sina växthusgasutsläpp. I grönboken anges att handel med utsläppsrätter i 
första hand är ett instrument för att skydda miljön, men det är också ett 
styrmedel som syftar till att åstadkomma utsläppsbegränsningar med minsta 
möjliga negativa effekt på konkurrenskraften inom EU. Kommissionen 
antog i mars år 2000 grönboken om handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser i inom Europeiska unionen.46 Grönboken syftade till att inleda 
en diskussion om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom EU. 
Diskussionens huvudfråga var huruvida det var lämpligt att införa ett system 
med handel med utsläppsrätter och hur detta skulle fungera.  Grönboken är 
avsedd att inleda en samrådsprocess där dessa frågor skall utredas. 
Direktivförslaget om handel med utsläppsrätter bygger på  resultaten av 
dessa diskussioner och yttranden.47 Förslaget till Europa parlamentets och 
rådets direktiv (96/61/EG 2001/0245 (COD)) om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG kommer jag i det följande referera till som ”förslaget”.   
  
Genom förslaget som grundar sig på artikel 175.1 i fördraget upprättas  
rättsliga ramar för direkta utsläpp av de växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet. Handel med utsläppsrätter anses enligt förslaget vara 
kostnadseffektivt och gynnar därför både köpare och säljare. Ett gemensamt 
och obligatoriskt program inom EU innebär enligt kommissionen minsta 
möjliga snedvridning av konkurrensen och förebygger samtidigt eventuella 
hinder för den inre marknaden vilket annars skulle kunna uppstå genom att 
en mängd olika handelssystem (och priser för koldioxidutsläpp) infördes i 
unionen.48  
 
Två begrepp ligger till grund för förslaget. För det första krävs ett ”tillstånd” 
för att släppa ut växthusgaser. Ett tillstånd som alla berörda anläggningar 
skulle vara tvungna att uppvisa. För det andra krävs en ”rätt” till att släppa 
ut motsvarande mängd växthusgaser. Rätten uttrycks i ton 
koldioxidekvivalenter. Själva tillståndet utfärdas för en viss anläggning eller 
område medan utsläppsrätterna kommer att vara överförbara. Systemets 
första period, år 2005 till 2007, föregår Kyotoprotokollets första 

                                                 
46 Grönbok om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen, 
KOM(00)87, Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel  2000.03.08.  
47 A.a., kap. 2. 
48 Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel 2001.10.23, KOM(2001)581 slutlig 
2001/0245(COD), s 2f, p 1.1. 
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åtagandeperiod och kan enligt kommissionen bidra till nyttiga erfarenheter 
inför kommande internationella handel inom ramen för Kyotoprotokollet.49  
Kommissionen anser att den stora fördelen med handel med utsläppsrätter är 
att den leder till en relativt säker prognos om utsläppsresultaten. Handeln i 
sig leder dock inte till minskade utsläpp.50  
Nedan följer en redovisning av förslagets, för denna uppsats, mest relevanta 
artiklar. 
 
Artikel 1 i förslaget anger att införandet av ett system för handel med 
utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt sätt.  
 
I artikel 2 finns bestämmelser om förslagets omfattning. Förslaget skall 
gälla för utsläpp av de verksamheter som anges i bilaga I av sådana 
växthusgaser som angivits för dessa verksamheter. De verksamheter som 
omfattas är energisektorn, produktion och bearbetning av järnmetaller, 
mineralindustrin samt pappers- och massaindustrin. Inom energisektorn 
omfattas endast kraft- och värmeverk med en tillförd effekt som överstiger 
20 MW. Processutsläpp från avfallsförbränning och kemiindustrin omfattas 
inte av förslaget. 
Under den första perioden år 2005-2007 omfattar systemet endast 
koldioxidutsläpp. Detta för att koldioxidutsläpp till skillnad från övriga 
växthusgaser kan övervakas på ett relativt enkelt och tillförlitligt sätt. De 
övriga växthusgaserna bör omfattas i framtiden, men frågorna om hur dessa 
gaser skall övervakas, kontrolleras och rapporteras måste lösas först. 
Området som omfattas enligt artikel 2 motsvarar ca 46 procent av EU:s 
beräknade koldioxidutsläpp år 2010.51

 
I artikel 3 redovisas ett antal definitioner av uttryck och begrepp som 
används i förslaget. 
 
Enligt artikel 4 får inga anläggningar efter 1 januari 2005 bedriva sådan 
verksamhet som resulterar i utsläpp av växthusgaser utan tillstånd. Enligt 
artikel 5 är det behöriga nationella myndigheter som utfärdar tillstånden. 
Villkoren för tillståndet samt tillståndets innehåll regleras i artikel 6. Det 
ställs här krav på att berörda aktörer skall överlämna det antal utsläppsrätter 
som motsvarar de faktiska utsläppen från anläggningen under ett kalenderår. 
Detta skall ske senast tre månader efter årets slut. 
 
Artikel 7 innehåller bestämmelser om förändringar av anläggningarna. 
Tillstånden utfärdas för berörda anläggningar. Vid förändring av 
anläggningen skall en ny prövning av tillstånd för utsläpp av växthusgaser 
göras. Där så är lämpligt skall tillstånden förnyas. Om verksamheten 
överlåts skall tillståndet förnyas och den nya verksamhetsutövaren 
registreras.  

                                                 
49 A.a., s 3, p 1.2. 
50 A.a., s 4, p 2. 
51 A.a., s 9f, p 10,11. 
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Artikel 9 innehåller bestämmelser för de nationella fördelningsplanerna. 
Varje medlemsstat måste upprätta en nationell plan över det sammanlagda 
antalet utsläppsrätter som avses att fördelas för den aktuella perioden. Det 
skall också anges hur fördelningen är tänkt att genomföras. Planen skall 
utgå från objektiva och öppna kriterier som anges i bilaga III. Exempelvis 
skall det sammanlagda antalet utsläppsrätter som tilldelas för en period 
motsvara medlemsstaternas utsläppsåtagande. Vidare skall det sammanlagda 
antalet utsläppsrätter vara förenligt med anläggningarnas faktiska 
möjligheter att minska sina utsläpp. Dessa kriterier har tillkommit för att 
säkerställa att de sektorer som omfattas av systemet i tillräckligt stor 
utsträckning bidrar till den sammanlagda utsläppsminskningen som krävs 
för att uppfylla gemenskapens internationella åtaganden. Genom att 
tilldelningen av utsläppsrätter måste uppfylla dessa kriterier deltar företag 
på den inre marknaden på lika villkor. Planerna skall offentliggöras och 
anmälas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna senast arton 
månader före periodens början. För den första perioden skall detta dock 
göras senast 31 mars 2004.52   
 
Tilldelningsmetoden regleras i artikel 10. För den första perioden som 
inleds 1 januari 2005 skall medlemsstaterna fördela utsläppsrätterna gratis. 
Enligt kommissionen syftar detta gemensamma tillvägagångssätt till att 
skydda den gemensamma marknaden och undvika snedvriden konkurrens. 
Utifrån erfarenheterna av första perioden skall kommissionen avgöra vilken 
typ av harmoniserad tilldelningsmetod som skall användas i framtiden. 
Medlemsstaterna har möjlighet att i stort sett själva kunna bestämma antalet 
utsläppsrätter de vill utfärda. Tilldelningen skall dock uppfylla en rad 
kriterier som skall gälla för hela EU. Dessa kriterier beskrivs, liksom för de 
nationella fördelningsplanerna, i bilaga III. Alla beslut om tilldelning måste 
vara förenliga med gemenskapens bestämmelser om statligt stöd. Inga 
anläggningar skall erhålla fler utsläppsrätter än de sannolikt kommer att 
behöva. Medlemsstaterna kommer dessutom att behöva offentliggöra och i 
förväg delge kommissionen den nationella tilldelningsplanen för att göra 
förfarandet mer öppet och rättvist.53  
 
Artikel 12 innehåller bestämmelser om överföring, överlämnande och 
annullering av utsläppsrätter. Utsläppsrätterna skall vara överförbara mellan 
personer och företag inom gemenskapen utan andra begränsningar än dem 
som anges i detta direktiv. Verksamhetsutövaren skall senast den 31 mars 
varje år överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda 
utsläppen från anläggningen under det gångna året. Dessa skall kontrolleras 
och därefter annulleras. Utsläppsrätterna skall när som helst kunna 
annulleras på innehavarens begäran. 
 
Artikel 13 reglerar utsläppsrätternas giltighet. Utsläppsrätterna skall vara 
giltiga under den första treårsperioden eller den påföljande femårsperioden 
                                                 
52 A.a., s11, p 13. 
53 Ibid. 
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efter deras utfärdande. Detta gör det möjligt att lagra utsläppsrätter från ett 
år till ett annat under den första treårsperioden, eller under varje följande 
femårsperiod. Medlemsstaterna skall också tillåta lagring av utsläppsrätter 
från en femårsperiod till nästa. Sådan lagring har enligt kommissionen inga 
negativa effekter för miljön och medför dessutom större flexibilitet. Under 
den första perioden är det dock upp till medlemsländerna att avgöra om de 
vill tillåta lagring eller ej, därefter måste alla medlemsstater tillåta lagring 
från en femårsperiod till nästa. Överföringen av lagrade utsläppsrätter sker 
genom att medlemsstaterna åläggs att, utöver de utsläppsrätter anläggningen 
normalt sett skulle tilldelats för perioden, utfärda motsvarande antal ”nya” 
utsläppsrätter för nästkommande period.54  
 
Artikel 14 tillhandahåller med hänvisning till bilaga IV riktlinjer för 
övervakning och rapportering av utsläpp. Exempelvis skall mätning av 
utsläpp göras med hjälp av standardmetoder eller allmänt vedertagna 
metoder. Mätningen skall styrkas genom kompletterande beräkningar av 
utsläppen. En väl fungerande marknad för handel med utsläppsrätter kräver 
ett effektivt system som gör det möjligt att spåra de utfärdade 
utsläppsrätterna. Bedrägerier och avvikelser skulle snabbt urholka systemets 
trovärdighet. Eftersom denna del av systemet kräver hög samstämmighet 
mellan länderna föreslår kommissionen att en detaljerad reglering för hur de 
nationella registren skall fungera fastställs i en särskild 
kommissionsförordning. Medlemsländerna skall därefter ansvara för att 
utsläppen övervakas och rapporteras enligt dessa riktlinjer.55

 
Artikel 15 innehåller regler för kontroll. Medlemsstaterna skall se till att de 
rapporter som lämnas in av verksamhetsutövarna kontrolleras och godkänns 
i enlighet med ett antal kriterier som anges i bilaga V. Det krävs exempelvis 
att uppgifterna har samlats in i enlighet med tillämpliga vetenskapliga 
normer. Här anges också minimikrav avseende kontrollörens kompetens 
vilka bl.a. innefattar kontrollörens oberoende ställning. En godkänd rapport 
måste ha lämnats in av verksamhetsutövaren senast 31 mars varje år för att 
vidare transaktioner skall få vidtas.  
 
Artikel 16 reglerar påföljder för överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antagits i enlighet med förslaget. Verksamhetsutövare som inte senast 
den 31 mars varje år överlämnat det antal utsläppsrätter som krävs för att 
täcka anläggningens utsläpp för det gångna året skall åläggas att betala böter 
för de överstigande utsläppsrätterna. Betalningen av böterna skall dock inte 
befria verksamhetsutövaren från skyldigheten att överlämna det antal 
utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen. Namnen på de 
verksamhetsutövare som har överträtt bestämmelserna skall offentliggöras. 
 
Artikel 17 ger allmänheten rätt att ta del av miljöinformation. Allmänheten 
skall ha tillgång till uppgifter om utsläppsrätternas fördelning samt de 
utsläppsrapporter som krävs enligt tillståndet för utsläpp av växthusgaser. 
                                                 
54 A.a., s 12f, p 14. 
55 A.a., s 13f, p 15. 
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Information om resultaten av övervaknings-, rapporterings- och 
kontrolluppgifter samt tillgodohavanden i nationella register och åtgärder i 
samband med brott mot förslaget skall följaktligen finnas tillgängliga för 
allmänheten.56  
Enligt artikel 18 skall varje medlemsland vidta de administrativa åtgärder 
som krävs, bl.a. skall en eller flera lämpliga behöriga myndigheter utses för 
att genomföra bestämmelserna i detta direktiv. 
 
Artikel 19 stadgar att medlemsstaterna skall upprätta och föra ett register för 
att se till att utfärdande, innehav, överföring och annullering av 
utsläppsrätter redovisas på ett korrekt sätt. Alla personer har rätt att inneha 
utsläppsrätter och registret skall omfatta separata konton för varje persons 
innehav av utsläppsrätter. 
 
Artikel 20 innehåller bestämmelser om den centrala förvaltningen. 
Kommissionen skall tillsätta en central förvaltare som skall föra en 
oberoende förteckning över alla transaktioner i vilken utfärdande, 
överföring och annullering av utsläppsrätter redovisas. Automatiska 
kontroller skall göras av varje transaktion för att se till att inga 
oegentligheter förekommer. 
 
Enligt artikel 21 skall varje medlemsstat årligen överlämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av detta direktiv. Metoder för fördelning 
av utsläppsrätter, registerförande, kontroll, tillämpning av riktlinjerna för 
övervakning och rapportering samt frågor som gäller förslagets efterlevnad 
skall ägnas särskild uppmärksamhet i rapporten. På grundval av dessa 
rapporter skall kommissionen offentliggöra en rapport om förslagets 
tillämpning. 
 
Artikel 24 beskriver den europeiska utsläppsmarknadens kopplingar till 
andra system. Det europeiska systemet för överlåtbara utsläppsrätter har 
utvecklats så att det är förenligt med den internationella handel som avses 
äga rum enligt Kyotoprotokollet. En koppling till nationella handelssystem 
som inrättas i t.ex. kandidatländer som ännu inte anslutit sig till unionen är 
också möjlig. Det krävs dock att länderna måste kunna uppvisa en 
tillfredsställande miljökvalitet samt en förtroendeingivande reglering, 
efterlevnad och övervakning avseende de nationella registren. Handeln med 
utsläppsrätter inom ramen för detta förslag skall också vara förenligt med 
köp- och säljbara gröna certifikat. Detta är ett annat miljöbaserat instrument 
som utvecklas inom flera medlemsstater.57     
 
Artiklarna 26-29 innehåller bestämmelser om översyn, genomförande, 
ikraftträdande och förslagets adressater. 
 
Det finns fem bilagor till förslaget. Bilaga I anger vilka 
verksamhetskategorier som omfattas av förslaget. Viktiga källor som 
                                                 
56 A.a., s 15, p 18. 
57 A.a., s 16, p 20. 
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omfattas är bl.a. kraft- och värmeverk med en tillförd effekt som överstiger 
20MW samt energiintensiv industri. I bilaga II preciseras vilka växthusgaser 
som avses i förslaget. Dessa är koldioxid, metan, dikväveoxid, 
fluorkolväten, perfluorkolväten, och svavelhexafluorid. Under den första 
perioden omfattas emellertid endast koldioxid. I bilaga III anges kriterierna 
som skall uppfyllas vid tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10. Samma 
kriterier gäller för de nationella tilldelningsplaner som avses i artikel 9. 
Kriterierna kräver bl.a. att det sammanlagda antalet utsläppsrätter som 
tilldelas för en period skall vara förenligt med medlemsstaternas skyldighet 
att begränsa sina utsläpp. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som 
skall tilldelas måste dessutom svara mot gemenskapens bedömning av 
faktiska och planerade framsteg. Antalet utsläppsrätter som tilldelas skall 
vidare vara förenligt med anläggningarnas tekniska möjligheter att faktiskt 
minska sina utsläpp. Kriterierna kan emellertid komma att ändras när de 
första erfarenheterna har gjorts med förslagets genomförande. Bilaga IV 
reglerar de principer och riktlinjer som skall tillämpas vid övervakning och 
rapportering enligt artikel 14. Övervakning av koldioxidutsläpp skall ske 
genom beräkning eller med hjälp av mätningar. Varje verksamhetsutövare 
skall i sin rapport tillhandahålla uppgifter om bl.a. namn, adress, typ av 
verksamhet, sammanlagda utsläpp samt uppgifter om mätmetodernas 
tillförlitlighet. Kriterierna för kontroll som avses i artikel 15 finns i bilaga 
V. De allmänna principer som skall gälla för kontrollen anger bl.a. att 
utsläppen från varje berörd verksamhet skall kontrolleras. 
Kontrollförfarandet skall omfatta granskning av verksamhetsutövarens 
rapport, de rapporterade uppgifterna om verksamheten samt de mätningar 
och beräkningar som ligger till grund för dessa uppgifter. Kontrollören skall 
vara oberoende av verksamhetsutövaren och skall utföra sina uppgifter på 
ett korrekt, objektivt och professionellt vis.    
  
Förslaget beräknas vara antaget under hösten år 2003.58 Systemet för 
gemenskapens handel kommer att sättas igång under år 2005 och löpa till 
den 31 december år 2007. Därefter börjar en ny period som sammanfaller 
med Kyotoprotokollets åtagandeperiod. Systemet kommer därefter att löpa i 
femårsperioder. Medlemsstaterna kommer att få möjlighet att ompröva hur 
många utsläppsrätter de vill tilldela de olika sektorerna inför varje ny 
period. På så vis möjliggörs en stegvis minskning av antalet utfärdade 
utsläppsrätter i linje med mer ambitiösa åtaganden i framtiden.59  
  

                                                 
58 Miljödepartementets ministerrådspromemoria, 2002-11-20. Sammanträdesdokument 
inför EU-nämndens möte, 2002/03:10, avsnitt III.  
59 KOM(2001)581 slutlig 2001/0245(COD), s 18, p 24. 
 

 30 



5 Svensk diskussion om ett 
system för överlåtbara 
utsläppsrätter i kombination 
med en ändamålsenlig 
miljöstrategi  
En parlamentarisk grupp, Klimatkommittén, tillsattes under hösten 1998 
med uppgift att utveckla en samlad svensk strategi för att uppfylla åtagandet 
i Kyotoprotokollet. I december 2001 presenterade regeringen, med 
Klimatkommitténs betänkande som underlag, sitt förslag till svensk 
klimatpolitik för åren fram till Kyotoåtagandet 2008-2012. Våren 2002 
antogs prop. 2001/02:55 Sveriges Klimatstrategi av riksdagen.  
I mars 1999 tillkallades en särskild utredare för att se över möjligheterna att 
introducera Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i Sverige samt lämna 
förslag till hur dessa mekanismer kan tillämpas i Sverige.60 Utredningen 
mynnade slutligen ut i ett betänkande, SOU 2000:45 Handla för att uppnå 
klimatmål! Kostnadseffektiva lösningar med flexibla mekanismer inom 
klimatområdet. Jag skall i följande tre kapitel redogöra för de för uppsatsen  
relevanta utredningar som gjorts i Sverige angående klimatområdet och 
Kyotoprotokollet. 
 

5.1 Möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets 
flexibla mekanismer i Sverige 

Utredningen som resulterade i SOU 2000:45 fick i uppdrag att granska 
förutsättningarna för att i Sverige införa Kyotoprotokollets flexibla 
mekanismer samt lämna underlag till ett förslag till hur dessa mekanismer 
kan tillämpas i Sverige. Utredningen fick dessutom i ett tilläggsdirektiv i 
uppdrag att analysera den Europeiska kommissionens grönbok om handel 
med utsläppsrätter.61 När jag i fortsättningen talar om utredningen syftar jag 
på SOU 2000:45 Handla för att uppnå klimatmål! Kostnadseffektiva 
lösningar med flexibla mekanismer inom klimatområdet.  
 
Sammanfattning  
Enligt utredningen måste ovissheten kring växthuseffekten tas på allvar. 
Med hänsyn därtill konstateras att principen om kostnadseffektivitet skall 
vara en ledstjärna som måste följas, nationellt såväl som internationellt.62 
Detta konstaterande kan enligt min mening ifrågasättas, varför skall kostnad 

                                                 
60 Näringsdepartementet, kommittédirektiv 1999:25. 
61 Näringsdepartementet, kommittédirektiv 2000:22. 
62 SOU 2000:45, s 12. 
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och effektivitet vara enda vägen till framgång? I detta kapitel tänker jag 
dock framförallt, med vissa ofrånkomliga undantag, redogöra för 
utredningens ståndpunkter för att senare återkomma till mina 
ställningstaganden i analysen.  
 
Enligt utredningen är Kyotoprotokollets flexibla mekanismer ett uttryck för 
kostnadseffektivitet. För att Sverige skall klara av den bestämda andelen av 
EU:s gemensamma åtagande bör vi enligt utredningen därför använda oss 
av dessa mekanismer. Genom att verka för att åtgärder, som bekostas av 
Sverige, vidtas såväl nationellt som internationellt skulle en given 
resursinsats kunna mångfaldiga utsläppsminskningarna alternativt uppnå 
utsläppsminskningar till en bråkdel av motsvarande kostnad i Sverige.  
EU-kommissionen lade i mars 2000 fram en s.k. grönbok om handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom EU. Grönboken är avsedd att vara 
underlag för en diskussion om handel med utsläppsrätter inom EU. En 
diskussion som skulle ge en grund till det direktivförslag som 
kommissionen senare arbetade fram. Med utgångspunkt i EU-
kommissionens förslag anser utredningen att Sverige omgående bör 
förbereda sig på att utveckla ett handelssystem med andra länder inom EU. 
Denna handel kan allteftersom öka och omfatta allt fler EU-länder. Sverige 
bör dessutom verka för att omfattningen av handelssystemet utvidgas till 
fler koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen och drivmedel. 
Detta skulle medföra att koldioxidutsläpp från transportsektorn samt från 
bostäder och lokaler, vilka idag lämnas utanför i EU-kommissionens 
förslag, även omfattas av systemet.63  
 
Bakgrund till förslaget 
Överlåtbara utsläppsrätter är enligt utredningen ett kostnadseffektivt 
styrmedel. Staten sätter här ett tak på de totala utsläppen som räknat i ton 
motsvarar summan av utsläppsrätterna. Taket sätts för alla länder med 
kvantifierade åtaganden. Enligt utredningen är kostnadseffektiviteten den 
avgörande fördelen med ett system med överlåtbara utsläppsrätter. Staten 
får på detta vis enligt utredningen full kontroll över omfattningen av de 
totala utsläppen från de utsläppskällor som omfattas av handelssystemet. De 
totala utsläppen skall nämligen motsvara summan av de av staten utfärdade 
utsläppsrätterna. Man kan därför på förhand bestämma exakt hur stora 
utsläppen skall tillåtas bli, vilket enligt utredningen är en värdefull fördel. 64   
 
Att staten skulle få full kontroll över de totala utsläppen kan enligt min 
mening tyckas allt för snabbt konstaterat. Det torde bero på många olika 
faktorer huruvida staten skall kunna anses ha full kontroll över omfattningen 
av de totala utsläppen från de utsläppskällor som omfattas av 
handelssystemet. En anledning är frånvaron av tillförlitliga mätmetoder. Det 
har i EU-kommissionens förslag till direktiv om ett system för handel med 
utsläppsrätter inom europeiska unionen fastslagits att systemet inledningsvis 
endast skall omfatta koldioxid eftersom det ännu inte finns någon tillförlitlig 
                                                 
63 A.a., s 12f. 
64 A.a., s 25. 
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mätmetod för de övriga växthusgaserna. Mätmetoden för koldioxid är enligt 
kommissionen åtminstone allmänt ansedd att ge data av hög kvalitet och 
tillförlitlighet.65 Den varierande tillförlitligheten i beräkningar av de faktiska 
utsläppen av de sex växthusgaserna är ett problem. För vissa gaser bedöms 
osäkerheten i beräkningarna ligga runt ±30-80 procent, vilket utredningen 
Handla för att uppnå klimatmål! dessutom själv medger. Utredningen 
konstruerar dock en egen lösning på problemet, nämligen att helt enkelt 
bortse från de faktiska utsläppen och istället utgå från vad som rapporteras 
in till klimatkonventionen.66 En sådan lösning borde enligt min mening 
väsentligt minska statens möjligheter att i realiteten få full kontroll över 
utsläppen.  
 
Utredningen hävdar vidare att staten på förhand genom systemet med 
överlåtbara utsläppsrätter och ett utsläppstak skulle kunna bestämma exakt 
hur stora utsläppen skall tillåtas bli.67  Att de totala utsläppen förutsätts 
svara mot summan av de av staten utfärdade utsläppsrätterna väcker också 
funderingar. Det kan ifrågasättas redan av den ovan nämnda anledningen; 
att det saknas tillförlitliga mätmetoder varför exaktheten i mängden utsläpp 
blir svår att uppnå. Det kan säkert se bra ut både på pappret och i 
beräkningarna, men summan av de faktiska utsläppen blir på detta sätt höljd 
i mörker. Genom att staten utfärdar utsläppsrätterna kan staten visserligen i 
teorin ha relativt stort inflytande över hur stora utsläppen skall tillåtas bli, 
men hur det blir i verkligheten är en helt annan sak. Att det i praktiken skall 
fungera beror på många saker. Alla verksamheter måste vara sanningsenliga 
i sin rapportering, och granskningen av rapporterna måste utföras ordentligt 
och opartiskt. Dessutom ges verksamheterna möjlighet att köpa till extra 
utsläppsrätter i händelse av att utsläppen blir större än beräknat alternativt 
om det inte finns tillräckligt med pengar för utsläppsminskande åtgärder.68 
På detta vis ökar osäkerheten i den ”exakta” summan förväntade utsläpp 
ytterligare. Visserligen har det i Kyotoprotokollet upprättats en s.k. 
åtagandeperiodreserv för att minska risken för att parten säljer utsläppsrätter 
som inte motsvaras av verkliga utsläppsminskningar. 
Åtagandeperiodsreserven skall uppgå till 90 procent av den initialt tilldelade 
utsläppsmängden.69 Enligt min mening ger detta dock relativt stort utrymme 
för inkorrekta bedömningar och beräkningar. 
 
Regelverk 
Eftersom handel med utsläppsrätter är ett helt nytt styrmedel påpekar 
utredningen att Sverige omgående bör utforma ett regelverk för 
handelssystemet. En utredning bör göras gällande systemets utformning på 
kort sikt såväl som på lång sikt. En tidpunkt från vilken regelverket skall 
gälla bör fastställas. Härigenom ges ökade möjligheter för företag att i sina 
kostnads- och investeringsberäkningar kunna inkludera sina framtida 
                                                 
65 Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel 2001.10.23, KOM(2001)581 slutlig 
2001/0245(COD), s 9, p 10. 
66 SOU 2000:45, s 145. 
67 A.a., s 25. 
68 Se kap. 2.3.3, s 18. 
69 Ibid. 
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kostnader för utsläppsbegränsningar. Sverige blir dessutom mer förberett 
och bättre rustat i arbetet för att kunna uppfylla sina kommande 
internationella åtaganden.70  
 
Vilka utsläppskällor skall omfattas av systemet på lång och kort sikt? 
Utredningen framhåller att systemet med överlåtbara utsläppsrätter är ett 
väldigt kraftfullt styrmedel och särskilt lämpat för att ta itu med den globala 
klimatproblematiken. Därför bör så många utsläppskällor som möjligt 
omfattas av skyldigheten att inneha och redovisa sitt innehav av 
utsläppsrätter under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. De 
utsläppskällor som enligt systemet med överlåtbara utsläppsrätter blir 
skyldiga att inneha och redovisa sitt innehav av utsläppsrätter kallas i det 
följande för kvotpliktiga. På kort sikt anser utredningen att kvotplikten bör 
omfatta färre utsläppskällor än i ett längre perspektiv. Anledningarna till 
detta är flera. Det kan ta tid att utforma de metoder som krävs för ett system 
med överlåtbara utsläppsrätter. En annan anledning är att det kan behövas 
en viss tid för att lära sig hur systemet fungerar eftersom ett handelssystem 
som styrmedel inom klimatområdet är en ny företeelse i Sverige.71   
 
EU-kommissionens avgränsning till fyra industrisektorer som kan tänkas 
ingå i handelssystemet (energi, järn och stål, mineral samt pappers- och 
massaindustrin) täcker in en för liten del av Sveriges koldioxidutsläpp anser 
utredningen, samtidigt som den inkluderar sektorer som på grund av 
konkurrensskäl är undantagna koldioxidskatt i Sverige idag. Utredningen 
menar att Sverige borde verka för att även få med utsläppen av koldioxid 
från vägtrafiken och övriga sektorer i handelssystemet. För att få med dessa 
anses en uppströmsansats vara nödvändig. En uppströmsansats innebär att 
kvotplikten läggs på importörer av fossila bränslen eller i distributionsledet, 
och inte på de anläggningar/utsläppskällor som släpper ut gasen. Genom att 
importören/producenten av den produkt som leder till utsläpp omfattas av 
kvotplikten kan man inkludera förbränningsrelaterade koldioxidutsläpp från 
flera branscher. På detta vis kan man utvidga systemet till att omfatta fler än 
de sex sektorer som ingår i EU-kommissionens förslag, även de viktiga 
sektorerna transporter och bostäder tas härigenom upp i systemet.72  
 
Utformningen av utsläppsrätten 
Utredningen anser att de av staten utställda utsläppsrätterna skall mätas i 
koldioxidekvivalenter. Varje utsläppsrätt bör vidare ge innehavaren en rätt 
att släppa ut ett ton under en begränsad tid. Utsläppsrätterna skall kunna 
handlas fritt och det bör vara möjligt att kunna spara de utsläppsrätter som 
inte förbrukas såväl mellan åren inom en åtagandeperiod som mellan olika 
åtagandeperioder. Det bör dock inte vara möjligt att låna utsläppsrätter från 
framtida åtagandeperioder. Enligt utredningen bör de utsläppsrätter, som 
EU-länderna utfärdar inom sitt eget system tiden före Kyotoprotokollets 
första åtagandeperiod, kunna sparas fram till perioden 2008-2012. 

                                                 
70 SOU 2000:45, s 26f. 
71 A.a., s 27ff. 
72 A.a., s 31f. 
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Möjligheten att spara utsläppsrätterna till Kyotoprotokollets första period 
förutsätter dock att de sparade utsläppsrätterna som utfärdats innan år 2008 
utformats på ett sätt som gör det möjligt att byta in dem mot de nya 
utsläppsrätter som medlemsländerna utfärdar under Kyotoprotokollets 
åtagandeperiod 2008-2012. Utredningen förväntar sig att vidare 
diskussioner om detta spörsmål kommer att föras inom EU.73 Enligt 
Europakommissionens förslag till direktiv om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen skall medlemstaterna 
själva få bestämma huruvida de vill tillåta lagring av utsläppsrätter mellan 
den period som slutar år 2007 och den som inleds år 2008. Från och med 
2008 föreskrivs det dock att medlemsstaterna skall tillåta lagring från en 
femårsperiod till nästa.74  
 
För att etablera ett trovärdigt system är det enligt utredningen viktigt med en 
långsiktig stabilitet. Om utsläppsrätten betraktas som en begränsad tillåtelse 
att släppa ut växthusgaser kan man rent juridiskt skapa trovärdighet. Denna 
rättsliga status kan utsläppsrätterna få genom att statsmakterna förbehåller 
sig rätten att i lagen korrigera reglerna. Utredningen påpekar att det bör 
utredas vidare om och i så fall under vilka omständigheter staten skall ha 
möjligheten att dra in, upphäva eller ändra utsläppsrätten.75

 
Tilldelningen av utsläppsrätter 
Det finns olika former av tilldelningssätt. Auktionering är ett sätt, gratis 
tilldelning ett annat. I kommissionens grönbok förordas anordnandet av 
regelbundet återkommande auktioner vad gäller tilldelningen av 
utsläppsrätterna. Denna metod ger alla företag en lika och rättvis chans att 
på ett öppet sätt förvärva de utsläppsrätter de vill ha. Beslutet om 
tilldelningsförfarandet bör enligt utredningen harmonieras på EU-nivå, 
eftersom ett varierat tilldelningsförfarande bland länderna kan leda till 
snedvridna konkurrensvillkor.76 Ett auktionsförordnande förordas också av 
utredningen eftersom det anses vara den generellt sett mest effektiva 
fördelningen. Vid en auktion fördelas utsläppsrätterna till dem som värderar 
rätterna högst. Auktionsförfarandet kan sägas följa polluter pays-principle 
eftersom förorenaren får betala för de utsläpp som skapas i den egna 
anläggningen. Vidare skapar auktionen att större omvandlingstryck på 
förorenaren och leder till likabehandling mellan befintliga verksamheter och 
nytillkommande aktörer. Dessutom inbringar auktionen inkomster till 
statskassan.77  
 
Ett problem med tilldelning genom auktion har dock framkommit under 
utredningens gång. När en verksamhetsutövare får ett tillstånd medför 
tillståndet en rättskraft. Detta innebär, som tidigare nämnts, att 
verksamhetsutövaren har en viss trygghet gentemot ingripande i efterhand. 
                                                 
73 A.a., s 32f. 
74 Europeiska gemenskapernas kommission, Bryssel 2001.10.23, KOM(2001)581 slutlig 
2001/0245(COD), s 12f, p 14. 
75 SOU 2000:45, s 32f. 
76 A.a., s 31. 
77 A.a., s 33f. 
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Det kan gälla ingripanden av de slag som exempelvis kan medföra att 
verksamheten måste upphöra. Rättskraften gäller i princip för all framtid. 
Om frågan gällande användning och förbränning av fossila bränslen 
behandlats i de allmänna eller specifika villkoren innefattar rättskraften 
även rätten till att släppa ut växthusgaser. 78 I vissa fall har dock staten rätt 
att begränsa ett befintligt företags rätt till att använda sin verksamhet. Staten 
blir emellertid skyldig att ersätta verksamheten. Regeringsformen 
(1974:152) 2 kap 18 § 1 st stadgar att ”varje medborgares egendom är 
tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna 
eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant 
förfarande…utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen”. Enligt lagrummet kan alltså en verksamhetsägare tvingas avstå 
sin egendom till det allmänna om det expropriationsliknande ingreppet 
tillgodoser angelägna allmänna intressen. Miljöintressen kan enligt 
förarbetena anses som ett angeläget allmänt intresse.79 Av paragrafens 2 st 
framgår att det allmänna är skyldigt att ersätta de befintliga verksamheterna.       
Enligt utredningen kan på detta vis en auktionering av utsläppsrätter till 
redan befintliga tillståndspliktiga verksamheter eventuellt leda till att staten 
blir skyldig att ersätta dessa verksamheter. En befintlig tillståndspliktig 
verksamhet äger rätten till nuvarande och godkända utsläpp och en auktion 
skulle enligt utredningen i praktiken medföra att staten övertar denna 
äganderätt och använder inkomna medel för andra ändamål, vilket därför 
torde ses som ett expropriationsliknande ingrepp.80  
Utredningens diskussion om det allmännas skyldighet att utge ersättning för 
inskränkningen kan emellertid ifrågasättas. Är detta verkligen ett rimligt sätt 
att resonera? Det hela grundas på en olyckligt formulerad grundlagsändring 
1995, vilket gett upphov till debatt i frågan om stadgandet har fått en sådan 
ordalydelse att rätten till ersättning har utökats. I motiven till ändringen 
understryks att ersättning inte skall utgå i fall där inskränkningen syftar att 
skydda mot förorening eller olyckor.81 Men doktrinen är i detta avseende 
uppdelad i två läger. Utredningen Handla för att uppnå klimatmål! går på 
Bertil Bengtssons linje, vars uppfattning bygger på en bokstavstolkning av 
paragrafen. Bengtsson hävdar att ersättning skall kunna ges vid åtskilliga 
typer av ingrepp i markanvändningen, och detta även när ingreppet är starkt 
motiverat av miljö- eller säkerhetsskäl.82 Gabriel Michanek och Staffan 
Vängby är av annan åsikt. Michanek och Vängby har kritiserat denna 
bokstavstolkning och förespråkar istället en tolkning som utgår från kontext 
och ändamål. Man bör alltså börja med motiven istället för lagtexten. Vilket 
innebär att staten således inte bör blir ersättningsskyldig vad gäller 
inskränkningar som syftar till att skydda mot föroreningar och olyckor.83 

                                                 
78 A.a., s 110. 
79 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och 
rättighetsfrågor, s 15.  
80 SOU 2000:45, s 34. 
81 Prop. 1993/94:117, s 18, och SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor, s 88f.  
82 Se bl.a. Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – miljöbalken, Uppsala 1999, s 220f. 
83 Se Gabriel Michanek, Markägare - med rätt att döda? Miljörättslig tidskrift 1995:2, s 
155ff,  och Staffan Vängby, Till frågan om 2 kap. 18§ andra stycket regeringsformen, 
Svensk Juristtidning 1996, s 892ff.   
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Denna ansats känns mer riktig och relevant, för varför skall miljöstörare ges 
utrymme att kräva kompensation för restriktioner i markanvändningen i 
skadeförebyggande syfte? 
 
Den andra tilldelningsformen innebär att utsläppsrätterna fördelas gratis 
baserat på verksamhetens historiska utsläpp. Fastställandet av ett successivt 
minskande tak för antalet utsläppsrätter samt avskiljandet av frågan om 
koldioxid från den integrerade prövningen i MB innebär ett ingrepp i den 
enskildes rätt att utöva sin verksamhet. Liksom ovan har 
verksamhetsutövaren redan beviljats tillstånd och givits en rätt att släppa ut 
en viss mängd växthusgaser. Skillnaden är att vid en gratis tilldelning 
överförs inte verksamhetsutövarens rätt till sina utsläpp till annan. De 
befintliga verksamheterna behåller alltså sin rätt till utsläpp. Vid 
övergången till ett handelssystem omvandlas verksamhetens nuvarande 
utsläppstillåtelse till utsläppsrätter och verksamhetsutövaren behöver 
således inte betala för de nya utsläppsrätterna. Eftersom de befintliga 
verksamheterna behåller rätten till utsläpp anses en gratis tilldelning inte 
vara ett expropriationsliknande ingrepp. Det betraktas emellertid som en 
rådighetsinskränkning. En rådighetsinskränkning hindras inte av RF kap 2 § 
18. Det krävs dock att inskränkningen är motiverad med hänsyn till 
angelägna allmänna intressen. Som ovan nämnts betraktas miljöintresset 
enligt motiven som ett angeläget allmänt intresse. Även vid en 
rådighetsinskränkning har ägaren i vissa fall rätt till ersättning. Doktrinen 
har dock skilda åsikter om huruvida en inskränkning som denna verkligen 
ger staten en skyldighet att ersätta verksamhetsutövaren, (se diskussion i 
föregående stycke) och frågan har inte avgjorts i domstol, så rättsläget är här 
något oklart. Utredningen utgår därför i detta fall från att ersättningskrav i 
RF kap 2 § 18 inte kommer att aktualiseras.84 Detta kan enligt min mening 
kan tyckas något bristfälligt, för vad händer om någon verksamhetsutövare 
faktiskt prövar detta i domstol och det leder till dennes fördel? Då kan 
staten, liksom vid en auktion, krävas på pengar vilket jag antar att man helst 
vill undvika i större skalor.  
 
Enligt utredningens tolkning av reglerna i RF kap 2 § 18 bör staten, för att 
undvika ersättningsanspråk, använda sig av ett gratis tilldelningsförfarande 
för befintliga tillståndspliktiga verksamheter. För befintliga verksamheter 
utan tillståndsplikt samt för nya verksamheter kan däremot ett 
auktionsförfarande tillämpas. I dessa fall görs ju inget ingripande i ett redan 
beviljat tillstånd, utan här sätts de nya villkoren från början. Vid en 
uppströmsansats85 som riktas mot import eller försäljning av bränsle kan 
dock en auktion användas utan att det strider mot RF kap. 2 § 18. 
Utredningen föreslår därför att en uppströmsansats används för koldioxid 
som då bl.a. täcker in  koldioxidutsläpp från transportsektorn.86

Att dela ut gratis utsläppsrätter till redan befintliga verksamheter, men låta 
nya verksamheter få köpa sina genom auktion känns inte som ett rättvist 

                                                 
84 SOU 2000:45, s 266f. 
85 Se kap. 5.1, s 33. 
86 SOU 2000:45, s 34. 
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eller särskilt genomtänkt tillvägagångssätt. Skall en äldre, miljöstörande 
industri som kanske släppt ut växthusgaser i flera år premieras, medan nya, 
kanske mer miljövänligt tänkande verksamheter samt de mindre 
miljöstörande verksamheter som inte ens omfattas av tillståndsplikt måste 
betala för sina? Dessutom kan man fundera på huruvida detta förfarande 
skulle vara förenligt med EU:s konkurrensregler? 
  
Mätnings-, rapporterings- och kontrollfunktioner 
För att skapa tilltro till systemet samt verka för att utsläppsåtagandena skall 
uppnås krävs en välutvecklad och fungerande kontrollapparat. Mätnings-, 
rapporterings- och kontrollfunktionerna måste fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Utredningen föreslår att ett övervaknings- och 
tillståndsgivande organ skapas i syfte att övervaka dessa funktioner. Att 
godkänna de utsläppsminskningar som grundas i investeringar som svenska 
företag gör utomlands i syfte att kunna uppfylla sina åtaganden är en annan 
viktig funktion för övervakningsorganet.87 Övervakningsorganet bör enligt 
utredningen utgöras av en oberoende myndighet som i sitt arbete får stöd av 
redan existerande myndigheter med ansvar inom klimatområde men också 
av branschföreträdare för olika delar av näringslivet.88   
 
Sanktionssystem 
Ett kraftfullt sanktionssystem är av stor vikt för att åtagandena skall 
uppfyllas. Sanktionerna bör genom höga avgifter vara avskräckande, vilket 
också leder till att systemets trovärdighet stärks och handeln främjas. Efter 
avstämningspunkten bör det dock under en viss tid finnas möjlighet att 
”korrigera” sina utsläpp och härmed undgå avgiften för de överstigande 
utsläppen. Utredningen hänvisar till det amerikanska handelssystemet för 
svaveldioxid vilket har höga böter samt en tvåmånaders period efter 
avstämningen för att komma tillrätta med utsläppen. Detta system är mycket 
framgångsrikt, efterlevnaden är fullständig. Utredningen föreslår därför att 
höga överskridandeavgifter skall dömas ut. Böterna bör vara mycket högre 
än utsläppsrätternas rådande marknadspris. Tiden som företagen skall få på 
sig för att komma i balans bör vara 2 månader.89 Det finns många fördelar 
med att lagstiftaren, i relation till kostnaderna för utsläppsrätterna på 
marknaden, sätter en mycket hög sanktionsavgift. Om avgiften är hög söker 
sig verksamhetsutövarna förmodligen först och främst till marknaden för att 
”korrigera” sina utsläpp och åter komma i balans. Detta medför att den 
administrativa bördan på myndigheten minskar och härigenom också 
kostnaderna. Under förutsättning att sanktionsavgifterna sätts mycket högt 
blir genomdrivandesystemet i stort sett självuppfyllande, vilket 
erfarenheterna från det amerikanska svaveldioxidprogrammet visar. Om en 
verksamhet ändå skulle överskrida sin enligt utsläppsåtagandet tillåtna 
utsläppsmängd blir verksamheten skyldig att betala den höga kostnaden.90  
 

                                                 
87 A.a., s 38. 
88 A.a., s 219. 
89 A.a., s 39f. 
90 A.a., s 254. 
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Utredningens fastslår att Sverige inte ensidigt bör införa ett handelssystem. 
Systemet bör åtminstone omfatta ett antal andra länder som har liknande 
utgångspunkter för sitt agerande.91     
 

5.2 Sveriges klimatstrategi 

Proposition 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi inleds med konstaterandet 
att en koppling mellan miljö och utveckling är nödvändig vad gäller 
klimatfrågan. Denna koppling är också grundpelaren i Klimatkonventionen. 
Förändringar i vårt samhällssystem är oundvikligt i det arbete som krävs för 
att långsiktigt motverka klimatförändringarna. Alla världens länder måste 
gemensamt ta itu med de globala klimatförändringarna. Dagens 
utsläppstrend måste brytas, och industriländerna som är skyldiga till flertalet 
utsläpp måste gå före och reducera sina utsläpp betydligt jämfört med 
dagens utsläppsnivå. De fattigaste länderna måste samtidigt ges möjlighet 
att utvecklas. Det är därför enligt propositionen möjligt att deras användning 
av fossila bränslen kan behöva öka i ett kortare tidsperspektiv. Det är 
samtidigt av stor vikt att utvecklingsländerna ges möjlighet att så snart som 
möjligt investera i ekologiskt hållbara lösningar, genom bl.a. teknik- och 
kapacitetsöverföring. På sikt är det naturligtvis nödvändigt att även 
utvecklingsländerna åtar sig att begränsa sina utsläpp. 92  
 
Klimatfrågan är enligt propositionen ytterst en fördelningsfråga. 
Utsläppsmönstret för koldioxid skiljer sig stort mellan olika länder. 
Elproduktionen är en av de stora utsläppskällorna. Många länder, som t.ex. 
Danmark, Tyskland och Storbritannien använder sig av en stor andel 
fossilbränslebaserad elproduktion. Här kan stora utsläppsminskningar ofta 
uppnås genom omläggning till bränslen med lägre koldioxidutsläpp, t.ex. 
från kol till naturgas. I Sverige utgör transportsektorn den enskilt största 
källan.93     
 

5.2.1 Den svenska klimatpolitikens mål  

Regeringens förslag innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser skall 
som ett medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst fyra procent lägre än 
utsläppen år 1990. Utsläppen skall omfatta de sex växthusgaser enligt 
Kyotoprotokollets definitioner och räknas som koldioxidekvivalenter. Målet 
har sin utgångspunkt i den tredje nationalrapporten94 till 
klimatkonventionen. Regeringen anser att det är angeläget att skärpa 
klimatpolitiken redan i dagsläget. Det är viktigt att minimera risken för en 
framtida fixering kring instabila strukturer. En långsiktig politik underlättar 
för en omställning i linje med en upprätthållen stabilitet i 

                                                 
91 A.a., s 42. 
92 Prop. 2001/02:55, s 8ff.  
93 A.a., s 11.  
94 Ds 2001:71 Sveriges tredje nationalrapport till Klimatkonventionen UNFCCC, 
Miljödepartementet.  
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samhällsutvecklingen, där hänsyn kan tas till det kapital som är bundet i vår 
nuvarande infrastruktur. Därför är det viktigt med klara och stabila mål i 
arbetet för en hållbar utveckling. Regeringen vill genom det föreslagna 
reduktionsmålet tydligt understryka att klimatproblematiken nu och i 
framtiden kommer att vara en central fråga i strävandet mot en hållbar 
utveckling. Regeringen hyser förhoppningar om att det föreslagna delmålet 
kommer att följas av ytterligare delmål efter år 2012. Genom att skärpa det 
nationella målet jämfört med det åtagande som överenskommits i EU:s 
(preliminära) bördefördelning vill regeringen tydligt markera vikten av att 
möta hotet om klimatförändringar så tidigt som möjligt. Parterna har enligt 
artikel 3.13 i Kyotoprotokollet rätt att spara skillnaden mellan tilldelad 
mängd enligt åtagandet och understigande utsläppsmängd till nästföljande 
åtagandeperiod. Denna rättighet är en förutsättning för regeringens förslag 
till nationellt klimatmål. Sverige skall därför avvisa alla eventuella krav på 
solidaritetsprinciper inom EU som innebär att medlemsländerna vid 
åtagandeperiodens slut skulle dela med sig av sitt ”överskott” till de 
medlemsländer som inte lyckats uppfylla sina åtaganden.      
Det nationella målet och det svenska klimatarbetet skall följas upp 
kontinuerligt. Regeringen har möjlighet att föreslå ytterligare åtgärder 
och/eller vid behov föreslå en omprövning av målet om utsläppstrenden 
visar sig vara mindre gynnsam än väntat. Härvidlag skall hänsyn tas till 
möjliga konsekvenser för andra samhällsmål såsom sysselsättning, svensk 
industri och dess konkurrenskraft samt energiförsörjning. Jämförelser bör 
också göras med andra länder avseende utveckling och åtgärder. Regeringen 
föreslår att kontrollstationer skall införas år 2004 och 2008.  
Sveriges nationella mål om att reducera utsläppen av växthusgaser med 
minst fyra procent skall uppfyllas utan tillgodoräknande av upptag i 
kolsänkor eller med hjälp av flexibla mekanismer. Riksdagen har redan 
tidigare, i proposition 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan, 
konstaterat att kolsänkor skall ses som en kompletterande åtgärd till 
huvudstrategin att minska koldioxidutsläppen. Regeringen avser dock att vid 
kontrollstationen år 2004 som komplement överväga ett mål som inkluderar 
de flexibla mekanismerna.95  
 
För att de globala utsläppen av växthusgaserna inte skall fortsätta att öka i 
en relativt konstant takt krävs ett långtgående samarbete på det 
internationella planet. Genom att redan nu formulera mål för vad som bör 
uppnås under de kommande femtio åren blir Sverige bättre rustat för att 
klara omfattande utsläppsminskningar i framtiden. Med det föreslagna målet 
vill regeringen understryka att en omläggning måste påbörjas samtidigt som 
det är viktigt att sträva efter rättvisa mellan såväl länder som generationer. 
Av rättviseskäl är det väsentligt att söka uppnå att utsläppen per person 
globalt sett närmar sig en gemensam nivå. Enligt IPCC:s beräkningar och 
möjliga scenarier bör halten av de sex växthusgaserna i atmosfären 
stabiliseras på en nivå som understiger 550 ppm. Utifrån dessa beräkningar 
bör utsläppen i Sverige år 2050 vara lägre än 4.5 ton koldioxidekvivalenter 
per år och invånare, för att därefter minska ytterligare. Idag motsvarar de 
                                                 
95 Prop. 2001/02:55, s 35ff. 
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svenska utsläppen av de sex växthusgaserna ca 7,9 ton 
koldioxidekvivalenter per person. Regeringens förslag innebär alltså i det 
närmaste en halvering av dagens utsläpp. För flertalet andra industriländer 
innebär en minskning till 4.5 ton per person och år en avsevärt större 
utsläppsminskning. Uppfyllandet av målet är därför till stor del beroende av 
internationellt samarbete och insatser i alla länder. Sverige bör därför 
internationellt verka för att det globala arbetet inriktas mot detta mål och att 
målet på lång sikt motsvarar det svenska. Internationellt samarbete och 
insatser i alla länder är avgörande för att detta mål skall kunna nås.96 
Nämnas bör dock att den senaste utvärderingen av Europas miljö från 
Europeiska miljöbyrån (EEA) visar att EU-länderna totalt använder allt mer 
energi, trots motsatt ambition. Energianvändningen ökade under 90-talet 
med 1,1 procent per år, alltså totalt runt 10 procent på tio år. 
Energiförbrukningen väntas dessutom fortsätta att öka både under detta och 
nästa decennium. Det är framförallt ökande transporter, energislöseri och 
för långsam introduktion av förnybara energikällor som är orsaken till detta. 
Visserligen minskade EU sitt utsläpp av växthusgaser med 3,5 procent 
mellan 1990 och 2000. Men för att EU skall har en chans att klara sitt 
åtagande på 8 procent enligt Kyotoprotokollet krävs enligt EEA kraftfulla 
åtgärder för att minska trafiken.97  
 

5.2.2 Sveriges strategi för att minska utsläppen av 
växthusgaser 

Regeringen bedömer att Sverige bör bedriva en aktiv och kostnadseffektiv 
klimatpolitik som verkar för att minska utsläppen av växthusgaser såväl 
nationellt som internationellt. Samhällets olika verksamheter bör integreras i 
klimatarbetet. De olika dimensionerna skall på detta sätt kunna vara 
ömsesidigt stödjande. Såväl myndigheter och kommuner som företag, 
organisationer och enskilda bör ta sin del av ansvaret. Möjligheterna att 
begränsa klimatpåverkan ökar genom en bred medverkan av alla aktörer 
inom alla samhällsområden och på alla nivåer. Lagstiftning och ekonomiska 
styrmedel kan kompletteras med olika överenskommelser och dialog mellan 
staten och näringslivet.  
Regeringens strategi bygger på en vidareutveckling av redan verksamma 
åtgärder. På energi- och transportområdena pågår arbete med att finna 
ytterligare kostnadseffektiva lösningar som kan bidra till energieffektivitet 
och teknikutveckling. En central betydelse i arbetet utgör initiativen till 
åtgärder avsedda att öka andelen el från förnybara energikällor samt att 
effektivisera energianvändningen. Regeringens transportpolitiska etappmål 
för en god miljö, vilket fastlogs i prop.2001/02:20 Infrastruktur för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem, ingår i strategin. Således är den av 

                                                 
96 A.a., s 39.  
97 Europeiska miljöbyråns tredje utvärdering av Europas miljö, s 9ff, artikel ”EU får svårt 
att klara klimatmål”, DN 030530. 

 41 



regeringen föreslagna strategin för alternativa drivmedel en viktig åtgärd för 
att nå etappmålet.98

 
I genomförandet av klimatpolitiken spelar kommunerna en viktig roll. 
Lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (LIP) har visat sig leda 
till positiva effekter vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser. 
Regeringen anser därför att en förstärkning av detta arbete skall göras 
genom att inrätta ett statligt bidrag till lokala investeringsprogram (KLIMP) 
från år 2002. Sammanfattningsvis innebär KLIMP att stödet till lokala 
investeringsprogram ersätts av ett likartat stöd med fokusering på 
investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Programmen skall 
utformas i samarbete med näringsliv, organisationer och andra aktörer i 
kommunerna. Enligt förslag i budgetpropositionen 2002 beräknas bidragen 
omfatta totalt 900 miljoner kronor, fördelat över 2002-2004. Samverkan 
mellan kommuner bör inom ramen för bidraget kunna stödjas i syfte att 
motivera ett utbyte av erfarenheter och effektivare genomförande. Stödet till 
lokala investeringsprogram beräknas att påtagligt bidra till att minska 
Sveriges utsläpp av växthusgaser.99  
 
Klimatarbetet kan ta sig uttryck i många olika former, såsom användning av 
miljöledningssystem, miljövarudeklarationer, miljömärkning samt 
miljöinriktad upphandling. Formerna och dialogen mellan olika aktörer bör 
utvecklas och fördjupas, vilket exempelvis kan ske inom ramen för en 
miljöorienterad produktpolitik. En miljöorienterad produktpolitik innebär 
bl.a. att man i ett livscykelperspektiv arbetar för att minska produkters 
negativa påverkan på människors hälsa och miljö och att öka 
resurseffektiviteten. Detta förverkligas genom en helhetssyn på produktens 
hela livscykel, genom deltagande av samtliga aktörer längs livscykeln samt 
genom effektiva verktyg, forskning, innovation och produktutveckling.   
För att kunna bevaka att svenska klimatmål och åtaganden enligt 
Kyotoprotokollet uppnås är regelbunden uppföljning och rapportering av 
stor vikt. En betydande del av klimatstrategin handlar därför om att 
integrera myndigheternas arbete och att stärka de styrmedel som 
myndigheterna har till sitt förfogande. Detta skall bl.a. ske genom att det 
miljömålsråd regeringen enligt prop. 2000/01:130 Svenska miljömål – 
delmål och åtgärdsstrategier avser att inrätta även får ansvar för 
miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” samt att Naturvårdsverket 
blir ansvarig myndighet för detta mål. Myndigheternas uppgifter och ansvar 
för utförandet bör även tydliggöras genom instruktioner och 
uppdragsbeskrivningar till respektive myndighet.100  Enligt den första 
rapporten från miljömålsrådet kommer flertalet delmål sannolikt att nås, 
men fler åtgärder kommer dock att behöva vidtas. Det internationella 
miljöarbetet är dessutom avgörande för om vissa mål skall kunna nås 
överhuvudtaget.101  

                                                 
98 Prop. 2001/02:55, s 56f.  
99 A.a., s 63ff.  
100 A.a., s 56ff.  
101 Prop. 2002/03:100, 2003-års ekonomiska vårproposition, s 36.  
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5.2.3 Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i Sverige 

Vad gäller svensk tillämpning av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer 
avser regeringen att göra nödvändiga förberedelser. Förberedelserna skall 
omfatta såväl ett nationellt system som ett internationellt system för handel 
med utsläppsrätter samt de projektbaserade mekanismerna med beaktande 
av utvecklingen inom EU och särskilt i Östersjöområdet.102  
Sveriges redan omfattande minskning av koldioxidutsläpp innebär att 
marginalkostnaden för ytterligare reducering av utsläppen är högre än för 
många andra industriländer som inte gjort lika långtgående minskningar. 
Tillämpningen av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kan minska 
kostnaderna för åtagandet avsevärt. Ett viktigt kriterium för svensk 
klimatpolitik är kostnadseffektivitet och därför är mekanismerna enligt 
regeringen ett lämpligt instrument som leder till att en given resursinsats 
räcker till mer långtgående utsläppsreduktioner än om resurserna bara 
används inom landet.103 Regeringen beslutade den 5 juli 2001 att tillsätta en 
parlamentarisk delegation i syfte att föreslå ett system och regelverk för 
Kyotoprotokollets flexibla mekanismer.104 Delegationen skall vidare utreda 
hur de flexibla mekanismerna kan komma att påverka och samverka med 
nuvarande miljölagstiftning och skattelagstiftning samt planerade styrmedel 
inom klimat- och energiområdet främst långsiktiga avtal mellan staten och 
industrin samt certifikatshandel med förnybar elproduktion. Utredningen var 
avsedd att överlämnas till regeringen den 31 december 2002, men 
överlämnandet har i skrivande stund ännu ej skett. En proposition om hur 
det svenska systemet för utsläppshandel skall fungera är tänkt att 
presenteras för riksdagen år 2004.105   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Prop. 2001/02:55, s 92. 
103A.a., s 94. 
104 Näringsdepartementet, kommittédirektiv 2001:56. 
105 Artikel av miljöminister Lena Sommestad gällande frågan om handel med utsläppsrätter.  
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6 Analys och slutsats 
Är då handel med utsläppsrätter en vettig lösning på de globala 
klimatproblemen? Kan man med hjälp av detta system på ett effektivt sätt 
komma till rätta med klimatförändringarna? I följande två kapitel avser jag 
att mot bakgrund av vad som tidigare redogjorts för analysera institutet 
handel med utsläppsrätter och nå en slutsats kring huruvida införandet av ett 
system med överlåtbara utsläppsrätter är en effektiv lösning på dagens 
klimatförändringar. 
 

6.1 Analys 

Begreppet kostnadseffektivitet anses vara en ledstjärna som skall gälla såväl 
för Kyotoprotokollet som för EU:s direktiv och Sveriges nationella 
klimatpolitik gällande klimatförändringar.106

Ett system för handel med utsläppsrätter leder till att en verksamhetsutövare 
som har en anläggning med låga utsläppsminskningskostnader motiveras till 
att vidta åtgärder och sälja sina resterande utsläppsrätter till verksamheter 
där det är mer kostsamt att vidta åtgärder. Detta innebär givetvis 
ekonomiska fördelar genom att utsläppsminskningarna genomförs där 
kostnaderna är som lägst. Denna flexibilitet är något som både säljande och 
köpande företag kan dra nytta av. Incitament till ytterligare handel på 
marknaden kommer att finnas fram tills alla företag har en marginalkostnad 
för utsläppsbegränsning som är lika med utsläppsrätternas marknadspris. 
Handelssystemet i sig leder alltså inte till minskade utsläpp. Därför är det 
viktigt att det sker en successiv minskning av antalet utfärdade 
utsläppsrätter i enlighet med mer kraftfulla utfästelser i framtiden. Man 
måste alltså begränsa de totala utsläppsmängderna med ett tak som stegvis 
sänks för att minskningar skall uppnås. Både Kyotoprotokollet och EU:s 
direktiv öppnar för att utsläppsåtagandena skall kunna minskas under årens 
lopp. Detta är en förutsättning för att systemet på ett tillfredsställande sätt 
skall kunna användas i kampen mot de globala klimatförändringarna. Vad 
det handlar om är således en omfördelning av utsläpp mellan parter under 
ett definierat utsläppstak, där taket är tänkt att successivt sänkas. De 
ekonomiska fördelarna med ett handelssystem med utsläppsrätter är tydliga 
eftersom utsläppsminskningarna genomförs där kostnaderna för dessa 
minskningar är som lägst. På så vis kan framhållas att handeln erbjuder 
positiva effekter både för ekonomi samt för resurshushållning och klimat, 
eftersom det totala utsläppstaket bibehålls. Systemet ger möjlighet att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå det övergripande målet.  
Man kan emellertid fundera över huruvida begreppet kostnadseffektivitet 
verkligen måste vara systemets ledstjärna, men det är väl egentligen ett rent 
generellt ifrågasättande av dagens samhällsordning i stort. Strävan efter den 
effektivaste allokeringen är något som idag genomsyrar samhällets 

                                                 
106 Se kap. 3.1, s 20, och kap. 5, s 32. 
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utveckling i mångt och mycket. Och vad gäller miljön tillåter man en 
monetär värdering av miljöeffekter och naturresurser. Att värdera miljön 
och miljöförstöring i pengar är ingen lätt uppgift, och frågan är om resultatet 
verkligen blir rättvisande. Visserligen är det nog så att 
kostnadseffektiviteten utgör en viktig förutsättning för att så många länder 
som möjligt skall skriva under ett åtagande om begränsade utsläpp. Att vidta 
utsläppsbegränsande åtgärder kostar pengar. Och kostnadseffektiviteten 
leder ju trots allt till ekonomiska fördelar vilket anses vara viktigt i dagens 
samhälle. För att därför få med så många länder som möjligt i samarbetet är 
troligen kostnadseffektivitets-kriteriet likväl ett måste i detta fall.  
  
Miljöfördelen med ett system för handel med utsläppsrätter är enligt 
utredningen Handla för att uppnå klimatmål! framförallt att staten på 
förhand kan förutse och bestämma storleken på den totala utsläppsmängden, 
vilket leder till att staten får full kontroll över omfattningen av de totala 
utsläppen och det kan följaktligen på förhand bestämmas exakt hur stora 
utsläppen skall tillåtas bli.  
Att staten skulle kunna få full kontroll över omfattningen av de totala 
utsläppen kräver en hel del, om det överhuvudtaget är möjligt. Frånvaron av 
tillförlitliga mätmetoder är, som tidigare nämnts, en central faktor som gör 
att möjligheterna till en fullständig kontroll av utsläppen begränsas 
anmärkningsvärt. Ovan nämnda utredning föreslår därför att istället helt 
enkelt bortse från de faktiska utsläppen och som alternativ utgå från vad 
som rapporteras in till klimatkonventionen. En sådan lösning minskar enligt 
min mening statens möjligheter att i realiteten få full kontroll över utsläppen 
väsentligt.  
En annan fråga i samband med ovanstående är hur kontrollen av angiven 
summa utsläpp i praktiken skall kunna fungera? Samma utredning föreslår 
att övervakningsorganet bör bestå av en oberoende myndighet bestående av 
bl.a. företrädare från näringslivet, vilket i sig kan ifrågasättas om 
representanter från näringslivet alltid kan ses som särskilt oberoende.  
Man bör också ha i åtanke att dessa statliga utredningar kan sägas vara en 
form av marknadsföring för institutet handel med utsläppsrätter. Sverige har 
redan skrivit under Klimatkonventionen, ratificerat Kyotoprotokollet och 
det torde vara relativt klart att utredningarna vill övertyga regering och 
riksdag om fördelarna. 
  
Sveriges ståndpunkt vad gäller vilka som skall omfattas av skyldigheten att 
inneha utsläppsrätter har varit att man skall använda sig av en 
uppströmsansats, d.v.s. att man lägger skyldigheten på importören eller 
producenten av den produkt som leder till utsläpp.107 På detta vis inkluderas 
de förbränningsrelaterade koldioxidutsläppen från flera branscher och de 
viktiga sektorerna transporter och bostäder tas upp i systemet. Detta torde 
vara den effektivaste lösningen och leder förmodligen också till mindre 
transaktionskostnader eftersom företaget/producenten kan antas ha den 
bästa informationen om de minst kostsamma åtgärderna för att begränsa 
utsläppen. Kostnaderna för mätning och kontroll blir dessutom sannolikt 
                                                 
107 Se kap. 5.1, s 35. 
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mindre än om exempelvis varje enskilt fordon skulle åläggas att inneha 
utsläppsrätter, vilket skulle ske vid en nedströmsansats. Att andra aktörer, 
såsom icke-statliga miljöorganisationer, ges möjlighet att delta i handeln 
och därmed minska tillgången på utsläppsrätter är en fördelaktig ansats 
eftersom detta ger allmänheten och samhället ett tillfälle att engagera sig 
och delta på ett meningsfullt sätt.  
 
Tilldelningsförfarandet av utsläppsrätterna är ännu inte bestämt. 
Kommissionens direktivförslag förordar gratis tilldelning åtminstone första 
åtagandeperioden 2005-2007. Enligt Sveriges utredningar bör ett 
auktionsförfarande tillämpas.108 Om utsläppsrätterna tilldelas genom 
auktion kommer företag med de högsta utsläppen att få de högsta 
kostnaderna, vilket enligt min mening egentligen inte är mer än rätt, även 
om det kan slå extra hårt mot vissa företag. Tilldelning genom auktion synes 
vara det mest rättvisa sättet för alla parter då alla ges en lika chans, stora 
som små företag, befintliga verksamheter såsom nya, liksom miljömedvetna 
företag som redan gjort utsläppsbegränsningar samt sådana som inte gjort 
det. Om utsläppen delas ut gratis gör de miljömedvetna företag som redan 
vidtagit utsläppsbegränsande åtgärder en förlust eftersom 
marginalkostnaden för vidare åtgärder blir mycket högre för dem. Eftersom 
de förmodligen redan vidtagit de billigaste och enklaste 
reduktionsåtgärderna så kostar ytterligare minskningar mer än de initiala 
åtgärderna. De företag som har låga kostnader för att minska sina utsläpp 
under sin tilldelade kvot kan sälja sina överblivna utsläppsrätter på 
marknaden. De företag som har höga kostnader för att reducera sina utsläpp 
måste istället köpa ytterligare utsläppsrätter. Tilldelning genom auktion 
torde vara det mest effektiva förfarandet, eftersom utsläppsrätterna på detta 
vis hamnar hos dem som värderar rätterna högst. Ett auktionsförfarande 
följer dessutom polluter pays-principle, vilken är en av de grundläggande 
miljörättsliga principerna. 
Den juridiska konsekvensen av vilken tilldelningsform som kommer att 
väljas är också viktig att belysa. Grundlagsproblematiken är långtifrån klar. 
En gratis tilldelning torde vara enklare att hantera i förhållande till 
nuvarande lagstiftning.  
 
Systemet med överlåtbara utsläppsrätter möjliggör enligt både 
Kyotoprotokollet och direktivförslaget lagring av ”oanvända” 
utsläppsrätter.109 Att en part kan spara sina utsläppsbegränsningar kan 
sannolikt ge parterna incitament att gå utöver sina utsläppsåtaganden och 
vidta fler utsläppsminskningar när det är möjligt, för att därmed vara 
förberedd på hårdare krav i senare åtagandeperioder.    

6.2 Slutsats 

Systemet med överförbara utsläppsrätter har förutsättningar för att kunna bli 
effektivt ur både miljö- och klimatsynpunkt. Vad som krävs för ett 

                                                 
108 Se kap. 4, s 28, och kap. 5.1, s 36. 
109 Se kap. 2.2, s 13, och kap. 4, s 28f. 
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fungerande system är legalt bindande utsläppsrätter som skapar 
trovärdighet. Noggrann uppföljning och en fungerande övervakning av 
utsläpp samt innehavet av utsläppsrätter är en förutsättning för att systemet 
skall kunna tillämpas på ett tillfredsställande sätt. Kännbara sanktioner är 
samtidigt viktigt för att få de parter som genom protokollet har åtagit sig att 
begränsa sina utsläpp att anstränga sig och ta det på allvar. Detta har enligt 
min mening både Kyotoprotokollet och kommissionens direktivförslag, 
åtminstone vad gäller systemets startsträcka, på ett relativt nöjaktigt sätt 
lyckats åstadkomma. Jag förmodar att man efterhand, genom systemets 
pågående tillämpning och kommande utvärderingar, kommer att korrigera 
och förbättra brister och fel som framkommit först i och med den praktiska 
tillämpningen.   
 
Utsläppsrätten är väl definierad och bör kunna fungera som ett 
förhållandevis kraftfullt styrmedel i kampen mot klimatförändringarna. I 
framtiden bör så många sektorer som möjligt omfattas av systemet. Att till 
en början enbart innefatta vissa koldioxidutsläpp är dock inte fel eftersom 
det än så länge saknas tillförlitliga mätinstrument för de övriga gaserna. 
Men det är viktigt att så snart som möjligt fasa in de andra gaserna och 
sektorerna i systemet. Det är möjligt att protokollet kan verka något 
urvattnat då exempelvis Japan och Canada ges möjlighet att räkna med 
kolsänkor i större utsträckning än övriga parter. Några fler undantag bör inte 
göras.   
 
Hur systemet i framtiden utvecklar sig beror främst på hur många 
utsläppsrätter som utfärdas, hur de fördelas och senare säljs, till vem och till 
vilket pris. Att utsläppstaken därefter successivt minskas är av största vikt 
för att systemet skall kunna nå sitt syfte. Under de kommande 
avtalsperioderna måste utsläppstaket sänkas betydligt. Det är möjligt att 
hårdare krav på att utsläppsminskningarna skall ske i snabbare takt bör 
införas redan nu. Genom att kraven tilltar och priserna på utsläppsrätterna 
därigenom ökar så stimuleras troligtvis också utveckling av nödvändig ny 
teknik.  
 
Protokollet har ännu inte trätt ikraft. För ikraftträdandet krävs att fler länder 
ratificerar. Jag hoppas och tror att protokollet inom relativt snar framtid 
kommer att träda ikraft, oavsett om USA:s etablissemang bestämmer sig för 
att vara med eller inte. Men i det långa loppet är det en nödvändighet att 
USA är med och kämpar i kampen mot klimatförändringarna. De står ju 
trots allt för 25 procent av världens utsläpp. 
 
Kyotoprotokollet, EU:s direktivförslag och Sveriges nationella mål är, trots 
mina invändningar om vissa brister i ovanstående analys, hur som helst ett 
steg åt rätt håll i kampen mot klimatförändringarna. 
Kostnadseffektivitetskravet kommer man i dagsläget inte att komma ifrån. 
Och klimatproblematiken får förmodligen inte heller sin lösning enbart 
genom protokollets genomförande, men det är ett nödvändigt steg. För att 
verkligen minimera risken för övergripande klimatförändringar på vår jord 
krävs sannolikt utsläppsbegränsningar vida över nuvarande internationella 
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och nationella mål. Därför är det mycket viktigt att utsläppsrätterna 
successivt minskar i antal från en åtagandeperiod till en annan. För att 
vidhålla styrmedlets effektivitet måste kraven på utsläppsminskningar vara 
kännbara. Annars kommer incitamenten för att begränsa utsläppen minska 
märkbart.  
 
Sverige har gjort en relativt kraftfull markering genom att sätta det 
nationella klimatmålet 4 procent lägre än 1990 års nivå istället för att 
utnyttja möjligheten som gavs genom EU:s gemensamma åtagande att öka 
utsläppen med 4 procent. Sverige är dock ett litet land, som redan ligger i 
täten vad gäller en ambitiös klimatpolitik. Dessutom har utsläppen i Europa 
enligt Europeiska miljöbyråns senaste rapport ökat.110 Ett stort problem är 
den ökande transportsektorn. Det fordras därför kraftfulla åtgärder för att 
bl.a. minska trafiken. Men vad som verkligen krävs för att överhuvudtaget 
nå en möjlig lösning på klimatproblemet är, enligt min mening, att alla tar 
sitt ansvar, stora som små, staten som enskilda, och på allvar jobbar mot en 
hållbar utveckling. 
 
Även om det är möjligt att den reella globala minskningen av utsläpp 
inledningsvis blir mycket liten, och trots vissa antaganden och principer 
som jag själv inte skriver under på, så tycker jag att det är viktigt att ett avtal 
som detta faktiskt har kommit till stånd. Det kanske inte är den mest 
effektivaste lösningen för att komma tillrätta med klimatförändringarna. 
Men det känns mycket viktigt att poängtera att en process som omfattar 
många av världens länder faktiskt har startat. Kyotoprotokollet är det första 
stora bindande avtalet om internationella utsläppsminskningsåtaganden. Det 
är ett globalt samarbete för en bättre miljö. En bra grund. En grund att stå på 
i arbetet för att nå en effektiv lösning.  
 
 

 

                                                 
110 Se kap. 5.2.1, s 41.  
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