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Sammanfattning 
 

Ända sedan starten 2005 har den europeiska utsläppshandeln dragits med stora 
överskott av utsläppsrätter, vilket hållit priserna på utsläppsrätter låga och påtagligt 
minskat systemets effektivitet. Ändå har utsläppen från anläggningarna inom 
utsläppshandeln minskat med 26 procent fram till och med 2018. 

Utsläppshandeln går nu in i sin fjärde handelsperiod, som varar fram till 2030. Fram 
till 2020 klarade systemet att leverera mot de klimatmål EU satt upp. För perioden 
fram till 2030 prognosticeras den handlande sektorn nå en minskning på mellan 46-52 
procent, jämfört med 1990. De utsläppsminskningar som hittills åstadkommits har 
främst gjorts inom kraftsektorn, de industriella utsläppen har legat mer eller mindre 
stilla. Detta har sin grund främst i en omfattande gratistilldelning till den 
konkurrensutsatta industrisektorn. 

Den nya EU-kommissionen ville höja ambitionerna för unionens samlade klimatarbete 
till minst 55 procent i minskade utsläpp till 2030 jämfört med 1990, vilket också blev 
Ministerrådets beslut i december 2020. (EU-parlamentet hade föreslagit 60 procent). 
Denna ambitionsnivå får utsläppshandeln svårt att möta med nuvarande utformning. 
Detta i ännu högre grad om ambitionerna höjs ytterligare framöver. 
Naturskyddsföreningen vill se en minskning med minst 75 procent inom EU totalt till 
2030. 

EU har antagit mål om nettonollutsläpp till 2050. Frågan är dock om EU-ETS som 
styrmedel kan leverera fullständig dekarbonisering av den europeiska industrin till 
dess. Att helt fasa ut fossila bränslen inom elkraftsproduktionen förefaller möjligt, 
men i takt med att de lägst hängande frukterna plockats, i form stängda kolkraftverk, 
blir uppgiften gradvis allt svårare. Naturskyddsföreningens bedömning är att EU totalt 
sett behöver nå nära nollutsläpp kring 2035 för att leva upp till Parisavtalet. 

Från och med den fjärde handelsperioden höjs den linjära reduktionsfaktorn till 2,2 
procents minskning av utsläppen om året, och en stor del av överskottet av 
utsläppsrätter förs över till marknadsstabiliseringsreserven, för att senare annulleras. 
Totalt räknar man med att kring 3,8 miljarder ton annulleras under perioden. 
Införandet av marknadsstabiliseringsreserven, som bygger på ett svenskt förslag, har 
påverkat prisbilden för utsläppsrätter, som stabiliserats kring en nivå kring 25 euro 
per ton sedan 2017.  

Fortfarande auktioneras bara drygt hälften av utsläppsrätterna ut, resten tilldelas 
gratis. Gratistilldelningen måste upphöra om systemet ska kunna nå sin fulla 
potential. EU-kommissionen har presenterat idéer om att detta kan göras genom att 
en gränsjusteringsmekanism som skapar ett prisgolv för utsläppsrätter inom EU och 
skyddar den europeiska industrin från kolläckage, införs ett sådant så bortfaller 



Positions-PM – Reformera och komplettera EU:s utsläppshandel 

6 

 

behovet av gratistilldelning till internationellt konkurrensutsatt industri och denna 
kan upphöra. 

EU har i nuläget en generös definition av vilka branscher som ska räknas till 
konkurrensutsatta och som riskerar att utsättas för koldioxidläckage vid för höga 
kostnader för utsläpp. Företag inom dessa branscher får gratis tilldelning av 
utsläppsrätter för hela eller merparten av sitt behov.  

Frågan är dock om kolläckage i någon större utsträckning alls finns i praktiken eller 
om farhågorna kring detta är starkt överdrivna. Aktuell forskning i ämnet har inte 
kunnat påvisa något nämnvärt koldioxidläckage vare sig under utsläppshandelns 
första två perioder eller ens inom multinationella företag, som lätt kan omdirigera 
produktionen till de länder klimatkostnaderna är som lägst. 

Prognoser för framtida priser på utsläppsrätter visar att prisnivån inte långvarigt kan 
väntas överstiga 30 euro per ton innan 2030. Detta är också den nivå som anses 
behövas för att göra kolkraft olönsam. För att snabbt fasa ut resterande energi- och 
industriutsläpp krävs sannolikt ett flerdubbelt högre pris på utsläppsrätter. 

Marknadsstabiliseringsreserven är numera en avgörande del av handelssystemet. 
Prognoser och scenarieframskrivningar visar på en sannolik årlig annullering av 
utsläppsrätter fram till 2030 och en stor initial annullering av tidigare ansamlade 
överskott. Det förväntas hålla priset på utsläppsrätter uppe i alla fall fram till 2030. Vad 
som händer på längre sikt är mer osäkert. Reglerna för den femte handelsperioden är 
inte framförhandlade ännu. Rimligen kommer utsläppshandelns utformning leda till 
en massiv utfasning av kolkraften i Europa fram till 2030. Höjs inte priset tillräckligt 
mycket så riskeras dock kolkraften att ersättas av fossilgaskraftverk. Risken finns för 
att Europa bygger fast sig i en onödig infrastruktur för gaskraft. När industrin i 
framtiden dominerar inom systemet och svårhanterliga processutsläpp utgör en allt 
större andel av de kvarvarande utsläppen så förväntas handelssystemet förlora 
mycket av sin effektivitet om inte ytterligare reformer genomförs. 

För att Sverige ska klara sina nationella klimatmål behöver utsläppshandeln 
kompletteras med nationella styrmedel. I avvaktan på ett eventuellt EU-prisgolv skulle 
ett provisoriskt nationellt prisgolv för anläggningar inom utsläppshandeln kunna 
införas, exempelvis kan det starta på nivån 50 procent av full koldioxidskatt. 
Mellanskillnaden mellan priset på utsläppsrätter och prisgolvsnivån skulle då betalas 
in till staten som en skatt eller en avgift av de företag som har utsläpp inom systemet. 
Ett nationellt prisgolv finns för kraftsektorn i Storbritannien och införs från 2020 i 
Nederländerna. Det diskuteras i andra EU-länder och skulle om det infördes i Sverige 
hjälpa till att skapa momentum för ett samordnat EU-prisgolv. 

Ett nationellt prisgolv i Sverige på 50-procentsnivån skulle enligt vårt räkneexempel 
initialt inbringa kring 6,5 miljarder i skatteintäkter. Ett prisgolv skulle ge industrin och 



Positions-PM – Reformera och komplettera EU:s utsläppshandel 

7 

 

kraftvärmen stabila och långsiktigt förutsägbara kostnader på utsläpp av koldioxid. 
Kostnaderna skulle bli högre än idag, men den nya prisbilden skulle också göra det 
möjligt för företagen att räkna hem nya typer av minskningsåtgärder som tidigare 
varit olönsamma, för att därmed undkomma skatt. Skillnaderna i kolprisnivå mellan 
anläggningar inom ETS och övriga utsläpp skulle också minska, med en högre 
effektivitet i klimatpolitiken som följd. 

Industrins energikostnader har gradvis blivit en allt lägre andel av företagens totala 
kostnader, samtidigt som den stora gratistilldelningen till industrin gör att ett 
nationellt prisgolv i dagsläget skulle ha en mindre kännbar påverkan på den svenska 
industrins konkurrenskraft. 

EU kommissionen öppnar i ”Den gröna given” för möjligheten att utvidga EU ETS till 
fler sektorer. För att utsläppshandel ska vara ett lämpligt styrmedel behöver det vara 
sektorer där utsläppen är omfattande, där det är möjligt att mäta utsläppen tämligen 
exakt och utan alltför stora svårigheter, där antalet utsläppskällor inte är ohanterligt 
stort, där existerande effektiva styrmedel inte äventyras och där fusk kan beivras på 
ett meningsfullt sätt. Den enda sektor som möter dessa kriterier och som rimligen 
skulle kunna komma i fråga och är sjöfarten inom och till och från EU. Utifrån dessa 
kriterier bör utsläpp från vägtransporter och byggnader inte integreras i 
utsläppshandeln. 

Flyget har varit en del av utsläppshandeln sedan 2012. Men endast kring 40 procent av 
flygrörelserna i och till och från EU omfattas av utsläppshandeln, eftersom det 
infördes ett undantag för flyg till och från EU fram till 2024. EU har deklarerat att 
flyget inom utsläppshandeln bör flyttas över till det internationella CORSIA-systemet 
som den internationella flygunionen ICAO håller på att starta. EU kräver dock att 
systemet når tillräcklig omfattning och att miljöintegriteten kan garanteras för att EU 
ska göra denna förändring. Även vid en ytlig granskning av CORSIAs ambitioner och 
tänkta verkningssätt gör dock klart att systemet sannolikt inte kommer att nå upp till 
dessa krav. 

Naturskyddsföreningens krav i korthet: 

- EU behöver minska utsläppen totalt med minst 75 procent till 2030 jämfört med 
1990 års nivå. 

- EU-ETS behöver reformeras i linje med dessa högre ambitioner, men också 
kompletteras med andra styrmedel som tillsammans ger tillräcklig effekt för 
att EU ska klara av att fasa ut all kolanvändning till 2030 och all användning av 
fossila bränslen till 2035. För att klara detta skulle den linjära 
reduktionsfaktorn inom EU-ETS exempelvis behöva vara kring 8,3 procent, 
istället för dagens 2,2 procent. För att nå EU-kommissionens ambitionsnivå om 
-55 procent till 2030 behöver den vara minst -6 procent årligen. 
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- Utsläppshandelssystemet behöver kunna garantera att en tillräcklig mängd 
utsläppsrätter annulleras årligen för att nå och upprätthålla en prisnivå som är 
styrande mot 1,5-gradersmålet och för att uppnå substantiella 
utsläppsminskningar. 

- Principen om att förorenaren ska betala måste gälla fullt ut och fri tilldelning av 
utsläppsrätter ska därför inte få förekomma. Den fria tilldelningen måste fasas 
ut snarast möjligt och senast till 2023, i och med översynen av EU ETS, måste 
full auktionering tillämpas. 

- Åtgärder måste också vidtas för att garantera att priserna på utsläppsrätter inte 
faller tillbaka till låga nivåer. Det kan göras exempelvis genom ett prisgolv 
inom EU-systemet, som garanterar en lägsta prisnivå för utsläppsrätterna. Om 
gratistilldelningen fasas ut under handelsperioden hjälper det också till att 
hålla prisnivån uppe. 

- Sverige bör i väntan på ett EU-prisgolv införa ett nationellt prisgolv för 
utsläppshandeln, både för industri- och kraftvärmeanläggningar. 

- Den svenska prisgolvsnivån kan tänkas starta på 50 procent av normal 
koldioxidskatt. 

- EU bör inte överge sitt eget utsläppshandelssystem till förmån för CORSIA vad 
gäller att reglera flygets klimatutsläpp. Tvärtom bör utsläppshandeln för flyget 
skärpas så att även flygningar till och från EU omfattas, såsom från början var 
avsikten. 

- Den fria tilldelningen till flyget bör avskaffas och möjligheten att växla mellan 
flygutsläppsrätter och vanliga utsläppsrätter bör tas bort. Även flygets 
höghöjdseffekter bör ingå i beräkningsunderlaget för EU:s utsläppshandel. 

- EU bör snarast utreda möjligheterna att införliva sjöfarten inom EU samt till 
och från unionen i den europeiska utsläppshandeln. Ingen fri tilldelning bör då 
ske för sjöfarten heller. Sjöfarten ska då också rymmas inom den existerande 
totala bubblan för utsläppshandeln. Utsläpp från vägtransporter och byggnader 
bör inte tas in i utsläppshandeln. 
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Hur fungerar EU-ETS i dag efter tidigare reformer 
Den europeiska utsläppshandeln sjösattes 2005 och har hittills avverkat tre i tid 
avgränsade faser med lite olika regleringar och begränsningar. Under den första 
experimentella perioden 2005-2007 fick varje medlemsland själva dela ut 
utsläppsrätter och i stort sett alla dessa var gratis för de deltagande anläggningarna. 
Under den andra perioden, 2008-2012 delades fortfarande merparten av 
utsläppsrätterna ut gratis (kring 90 procent). Under den tredje perioden, från 2013-
2020, centraliserades utdelande av utsläppsrätter till EU-kommissionen. Perioden 
innebar också en ökad auktionering, framförallt inom kraftvärmen, men fortfarande i 
huvudsak gratis tilldelning för den tunga, konkurrensutsatta industrin. Ett 
benchmarking-system med riktvärden kring klimatprestanda infördes som avgör hur 
stor gratistilldelning varje anläggning får. 

Stora överskott och låga marknadspriser har varit det förhärskande, dock med en 
markant prisuppgång i slutet perioden. Utsläppen har hela tiden legat under 
systemets tak, varför det ansamlats stora överskott och priserna förblivit alltför låga 
för att ha någon nämnvärd styreffekt på de deltagande anläggningarna. Det har varit 
billigare att betala för de egna utsläppen istället för att investera i utsläppsbesparande 
teknik. 

 

Figur 1: Utsläppen inom EU-ETS, 2005-2018. Totalt har utsläppen inom systemet 
minskat med 26,2 procent. De gröna delarna av staplarna är uppskattade utsläpp för 
2013 inom systemet utifrån dagens regler. Källa:1 

Bidrar utsläppshandeln till att EU når sina klimatmål? 
Fram till 2012 löpte Kyoto-protokollets första period, där EU åtagit sig att minska 
utsläppen med 8 procent totalt, vilket också nåddes. Utsläppshandeln, som omfattade 
kring 45 procent av de totala utsläppen i unionen vid den tiden, utgjorde den viktigaste 

 
1 EU Emissions Trading System (ETS) data viewer, webdatabas besökt 2019-12-11 
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delen av EU:s strategi för att klara sina åtaganden. 2009 antog EU ett klimatmål om att 
minska utsläppen med 20 procent till 2020, jämfört med 1990, eller -14 procent jämfört 
med 2005. Utsläppshandeln förväntades då leverera en minskning på 21 procent för 
den handlande sektorn till 2020 (jämfört med 2005).2 Detta har systemet överträffat. 
2018 låg minskningen på 26,2 procent. Totalt minskade EU sina växthusgasutsläpp 
med 23,2 procent samma år (jämfört med 1990)3. 

Till 2030 är klimatmålet, för närvarande, att unionen ska minska sina utsläpp med 40 
procent jämfört med 1990 (36 procent jämfört med 2005). Utsläppshandeln ska uppnå 
43 procents minskning för den handlande sektorn (jämfört med 2005).4 Olika 
prognoser för om systemet kan tänkas nå 2030-målet talar om 46-52 procents 
minskning inom ETS tills dess.5 

De utsläppsminskningar som hittills förevarit har framförallt gjorts inom kraftsektorn, 
medan de industriella utsläppen legat mer eller mindre stilla. Det kan i stort förklaras 
med att kraftproduktionen haft betydligt mindre gratistilldelning än industrin6 och 
därför varit utsatt för ett större förändringstryck. Det har resulterat i en kraftigt 
minskad kolanvändning i energisektorn på senare år när priserna på utsläppsrätter 
börjat stiga.6 Kolkapaciteten i MW förväntas att halveras ytterligare fram till 2030.7 
Totalt sett (inkluderat övriga sektorer som inte ingår i ETS) beräknas dock EU missa 
sitt 2030-mål och sammanlagt endast nå 30 procents minskning jämfört med 1990, om 
inte ytterligare åtgärder sätts in.8 

Den nya EU-kommissionen ville höja ambitionsnivån för unionens samlade 
klimatarbete minst 55 procents minskning totalt till 2030.9 Det blev också 
ministerrådets beslut i december 2020.10 EU-parlamentet ville höja ambitionen till 
minus 60 procent till 2030.11 Det förefaller osannolikt att utsläppshandeln skulle kunna 
möta någondera av dessa ambitionshöjningar utan reformer, även om prognoserna 
ovan talar om ett bidrag från utsläppshandeln med omkring 50 procent minskning till 
2030. 

 
2 Sveriges del av EU:s klimatmål, webbsida hos Naturvårdsverket, besökt 2019-12-11 
3 Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe, webbsidan hos EEA, besökt 
2020-06-11 
4 2030 climate & energy framework, webbsida hos EU-kommissionen, besökt 2019-12-11 
5 2019 State of the EU ETS Report, ERCST, Wegener Center, ICIS, I4CE and Ecoact, 2019. sid 13. 
6 The European Power Sector in 2018, Analysis, Sandbag & Agora Energiwende, 2018. 
7 2019 State of the EU ETS Report, ERCST, Wegener Center, ICIS, I4CE and Ecoact, 2019. sid 10. 
8 The European environment – state and outlook 2020, EEA report. 2019, sid 158, 
9 The European Green Deal, EU-Commission, COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 
10 EU leaders secure deal on raising 2030 climate ambition, article in Climate home News, 11-12-
2020. 
11 EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030, pressmeddelande från 
Europaparlamentet, 08-10-2020. 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatataganden/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://ercst.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-State-of-the-EU-ETS-Report.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Sandbag_European-Power-Sector-2018.pdf
https://ercst.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-State-of-the-EU-ETS-Report.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.climatechangenews.com/2020/12/11/eu-leaders-secure-deal-raising-2030-climate-ambition/
https://www.climatechangenews.com/2020/12/11/eu-leaders-secure-deal-raising-2030-climate-ambition/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88431/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88431/
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För att ha en rimlig chans att klara 1,5-gradersmålet måste världen som helhet enligt 
den senaste forskningen nå nära noll i utsläpp av växthusgaser senast kring år 204512. 
De globala utsläppen av växthusgaser måste minst halveras till 2030. EU har sedan 
länge en ambition om att vara världsledande i klimatomställningen. Som en 
höginkomstregion med historiskt stora utsläpp och stor kapacitet att genomföra en 
omställning, behöver EU gå före och nå nära noll i utsläpp snabbare än resten av 
världen.  

Naturskyddsföreningens anser att EU totalt, med hänsyn till det ovan sagda, behöver 
minska utsläppen totalt med 75 procent till 2030 jämfört med 1990. Det skulle kräva ett 
avsevärt mycket ambitiösare tak även för utsläppshandeln. Med tanke på att EU:s 
system för utsläppshandel är världsledande och har stått modell för andra 
utsläppshandelssystem i världen, som exempelvis i Kina, Kalifornien och Australien, 
så är det av särskild vikt att EU-ETS förmår leverera de utsläppsminskningar som 
aviserats. 
 

  

Figur 2. EU klimatmål samt historisk utsläppsutveckling. Källa8 

EU-kommissionen har lanserat ett förslag till ett långsiktigt klimatmål för EU, att 
uppnå nettonollutsläpp till 2050.13 I denna långsiktiga strategi förutsätts industri och 
energiproduktion vara i stort sett helt dekarboniserade till målåret 2050. Frågan är 
dock om EU-ETS är styrmedlet som ska kunna leverera detta. Det skulle kräva att 
priset på utsläppsrätter når så höga nivåer, och att gratistilldelningen upphör, att 

 
12 Se exempelvis: Global Warming of 1.5 ºC, IPCC Special Report, Chapter 2, J Rogelj et al. 2018. 
13 En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi, EU-kommissionen, COM(2018) 773 final, 
28.11.2018. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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systemet blir kraftigt styrande mot ny, utsläppsfri teknik. Samtidigt blir det allt 
svårare att upprätthålla minskningstakten när de lägst hängande frukterna redan 
plockats. I kommissionens förslag till en ”Europeisk grön giv” finns också förslag om 
att upprätta en ”Carbon Border Adjustment Mechanism” gentemot länder utanför 
unionen med sämre klimatkrav. Syftet med förslaget är att ge incitament till renare 
produktion utanför EU, skydda den europeiska industrin från konkurrens från 
klimatmässigt sämre produktion och se till att utsläpp garanterat minskar till följd av 
europeisk klimatpolitik istället för att eventuellt flytta utanför unionen.14 Införandet av 
en sådan mekanism ses också av kommissionen som ett alternativ till fri tilldelning 
för den konkurrensutsatta industrin. Den skulle också innebära att ett pris sattes på 
den ”kolskuld” som finns inbyggd i de varor som importeras till unionen. 

Den fjärde fasen – marknadsstabiliseringsreserven börjar verka 
Från och med den fjärde fasen, 2021-2030, ändras återigen reglerna för 
utsläppshandeln,15 framförallt sänks den årliga mängden utsläppsrätter (taket för 
utsläppshandeln) nu med 2,2 procent årligen istället för som tidigare 1,74 procent. De 
stora överskott av utsläppsrätter som ackumulerats i systemet samlas delvis upp och 
lagras i en marknadsstabiliseringsreserv, där de senare kan annulleras eller åter 
släppas ut på marknaden. Utsläppsrätter överförs till reserven om det totala antalet 
utsläppsrätter i omlopp är större än 833 miljoner ton CO2e. Sjunker antalet till under 
400 miljoner ton ska 100 miljoner ton återföras till marknaden.16 

Om det övre tröskelvärdet passeras ska 24 procent av den totala mängden 
utsläppsrätter ovanför tröskeln överföras till reserven. Efter 2023 överförs endast 12 
procent. Från och med 2023 ska antalet utsläppsrätter som hålls i reserven dessutom 
begränsas. Antalet ska inte kunna vara större än den volym utsläppsrätter som 
auktionerades ut året innan. Den mängd utsläppsrätter som överskrider detta 
annulleras.17 

Om den undre gränsen aktiveras återförs 100 miljoner ton utsläppsrätter till 
marknaden. Enligt EEA:s prognos beräknas inte detta hända före 2030.18 Flera olika 
prognosinstitut har kommit till samma slutsats, annulleringar kommer eventuellt att 
ske årligen under hela perioden.19 Det innebär också att ytterligare 
utsläppsminskningar i ett land, exempelvis Sverige, nu kommer att ge verkliga 
utsläppsminskningar inom systemet som helhet och att överskottet på utsläppsrätter i 

 
14 The European Green Deal, EU-Commission, COM(2019) 640 final, 11.12.2019, sid. 5. 
15 EU-directive 2018/410, amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission 
reductions and low-carbon. Official Journal of the European Union, 19.03.2018.  
16 Market stability reserve, webbsida hos EU-kommissionen, besökt 2019-12-12. 
17 Revision for phase 4 (2021-2030), webbsida hos EU-kommissionen, besökt 2019-12-12. 
18 The EU Emissions Trading System in 2019: trends and projections, EEA briefing, 31.10.2019. 
19 Reformen av EU:s utsläppshandel – konsekvenser för svensk klimatpolitik. Westander, 
rapport, april 2018, sid 18. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-projections-in-europe-2019/the-eu-emissions-trading-system
https://www.westander.se/wp-content/uploads/2018/09/reformen-av-eus-utslappshandel-konsekvenser-for-svensk-klimatpolitik.pdf
https://www.westander.se/wp-content/uploads/2018/09/reformen-av-eus-utslappshandel-konsekvenser-for-svensk-klimatpolitik.pdf
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systemet delvis försvinner. Tidigare har ju utsläppsminskningar hos en anläggning 
kunnat leda till ökade utsläpp hos någon annan anläggning i Europa (i alla fall i teorin, 
se avsnittet ”Myten om vattensängseffekten”). I teorin skulle också regleringar som 
EU-ETS kunna leda till att produktion med stora utsläpp flyttar utanför Europa, så 
kallat koldioxidläckage. Något sådant har dock inte trots många försök kunnat bevisas 
empiriskt.20 Sannolikt är riskerna för koldioxidläckage i praktiken närmast obefintliga 
eller starkt överdrivna med nuvarande låga priser för koldioxid (se vidare under 
avsnittet ”Ingen fri tilldelning” på sidan 30). 

Reserven omfattar även 900 miljoner ton överblivna utsläppsrätter från den tredje 
perioden som omfattas av så kallad ”Backloading” enligt ett EU-direktiv från 2014.21 
Detta tillskott förklarar mycket av den initiala puckeln av ansamlade utsläppsrätter i 
reserven. 

 

Figur 3: Översikt över EU-ETS fjärde period. De blå staplarna är de nya utsläppsrätter 
som delas ut respektive auktioneras varje år (kan sparas till kommande år). Den gröna 
volymen utgör det ackumulerade totala antalet utsläppsrätter i omlopp genom åren 
och den grå volymen utgör marknadsstabiliseringsreserven. Den lila linjen visar de 

 
20 Searching for carbon leaks in multinational companies, working-paper 165, Dechezlepretre et 
al, July-2019 
21 EU-kommissionens förordning nr 176/2014, 25.02.2014, om ändring av förordning (EU) nr 
1031/2010 särskilt i syfte att fastställa vilka volymer utsläppsrätter för växthusgaser som ska 
auktioneras ut 2013–2020. 

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/01/working-paper-165-Dechezlepretre-et-al-July-2019.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/01/working-paper-165-Dechezlepretre-et-al-July-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0176&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0176&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0176&from=EN
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totala utsläppen inom systemet och den förväntade utvecklingen till 2030. Den blå 
linjen är det fastställda taket. Källa: EEA.18  

 

Figur 4: Mest troliga scenario över den förväntade utvecklingen av 
marknadsstabiliseringsreserven och annulleringar under 2020-2030 från Sandbag.22 
Kumulativa utsläppsrätter är den totala mängden utsläppsrätter i omlopp. Det 
kumulativa nettot är mängden utsläppsrätter i omlopp plus volymen utsläppsrätter i 
MSR. Scenariot räknar med att inga utsläppsrätter återförs till marknaden före 2030 
och att utsläppsrätter annulleras varje år. 

Scenariot från Sandbag ovan räknar med fortsatta överskott under hela 
handelsperioden och därmed med fortsatt låga priser, eftersom efterfrågan hela tiden 
ligger under taket. Det gör att systemet kan komma att fortsätta att ha låg styrande 
effekt på klimatåtgärder inom anläggningarna även under de kommande tio åren.  

Den internationella högnivåkommissionen för kolprissättning23 har beräknat att ett 
globalt kolpris som är tillräckligt styrande för att motsvara ambitionerna i Parisavtalet 
temperaturmål ligger kring 32 till 64 Euro per ton för år 2020 och kring 40 till 80 Euro 
per ton för år 2030. Kolpriset inom EU-ETS förväntas enligt en sammanställning av 
långtidsprognoser24 nå kring 30 Euro per ton först kring 2030. 30 Euro per ton anses 
också vara den nivå som krävs för att göra kolkraft olönsam. Den svenska 
koldioxidskatten ligger på 108 Euro per ton, vilket visserligen är högre än de värden 

 
22 An agenda for strategic reform of the ETS – What’s the future for EU carbon pricing? Sandbag 
report, 12.07.2017., sid 12. 
23 Report of the High Level Commission on Carbon Prices, Carbon Priciing Leadership Coalition, 
World Bank, 05.29.2017. 
24 Halfway There – Existing policys put Europe on track for emission cuts of at least 50 % by 
2030, Sandbag report, March 2019.sid 43. 

https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Strategic-Reform-of-the-ETS-2017-Sandbag-1.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Strategic-Reform-of-the-ETS-2017-Sandbag-1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Halfway-There-March-2019-Sandbag-3.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Halfway-There-March-2019-Sandbag-3.pdf
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som anges här ovan, men fortfarande långt ifrån att täcka de uppskattade totala 
miljöskadekostnaderna av utsläppen. Nya beräkningar för den svenska trafiksektorn 
av de sammanlagda klimatskadekostnaderna för koldioxid värderar dessa till kring 7 
000 kronor eller 620 Euro per ton.25 

Svenska anläggningar inom utsläppshandeln är befriade från koldioxidskatt och 
kommer därför mycket billigt undan jämfört med om de skulle ha betalat full svensk 
koldioxidskatt. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

- EU måste totalt sett nå nära noll i utsläpp senast år 2035 för att klara sin del av 
de globala klimatmålen. 

- EU behöver därför minska utsläppen med minst 75 procent till 2030 jämfört 
med 1990 års nivå. EU-ETS behöver därför reformeras i linje med dessa högre 
ambitioner. 

- Utsläppshandelssystemet behöver också reformeras för att garantera att en 
tillräcklig mängd utsläppsrätter annulleras årligen för att nå och upprätthålla 
en prisnivå som är styrande mot 1,5-gradersmålet och uppnå substantiella 
utsläppsminskningar. Det innebär bland annat att MSR:ens övre och undre 
tröskelvärden behöver justeras. 

Handelssystemets delar och funktion under den fjärde handelsperioden 

 

Figur 5: Översikt av EU-ETS under handelsperiod 4, 2021-2030. Observera att figuren 
inte omfattar marknadsstabiliseringsreserven. Siffror i miljoner ton anger den 
samlade mängden under hela perioden fram till 2030. Källa.26 

Lite mer än hälften av de tillgängliga utsläppsrätterna auktioneras ut, en tiondel av 
denna hälft tilldelas de nio fattigaste EU-länderna särskilt, resterande 90 procent av 

 
25 ASEK-värde från Trafikverket för koldioxid, börjar gälla från 1 april 2020. 
26 Perspective, Understanding the ETS Phase IV Cap, November 2017. 

http://www.perspectivepublicaffairs.com/blog/understanding-the-ets-phase-iv-cap
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auktionsdelen läggs i potter fördelade på medlemsländerna utifrån deras registrerade 
utsläppsvolymer året innan.27 Två procent av den totala auktioneringsvolymen läggs i 
en moderniseringsfond, intäkterna används för att modernisera energisystemet i Öst- 
och Centraleuropa.28 Upp till tre procent av auktionsrätterna kan inom ett 
medlemsland överföras till fri tilldelning (Free Allocation Buffer).29 Länderna kan 
frivilligt annullera auktionsrätter i den takt som kapaciteten för elproduktion i landet 
minskar. Men det finns också en möjlighet till frivilliga annulleringar av 
auktionsrätter för att kompensera för utsläpp inom övriga sektorer utanför den 
handlande sektorn30, under ESD (Effort Sharing Decision). Totalt till 2030 omfattar den 
möjligheten utsläpp av 310 miljoner ton koldioxid.31  Enskilda företag kan frivilligt 
också ansöka nationellt om att annullera delar av sitt innehav av utsläppsrätter.32 

Av den fria tilldelningen avsätts en mindre del till innovationsfonden. Denna 
tillkommer för att stödja utveckling av ny energiteknik. Fonden ska investera i 
kolsnåla tekniker och processer inom den energiintensiva industrin, 
koldioxidinfångning med återanvändning (CCU), koldioxidinfångning och lagring 
(CCS), förnybar energi samt energilagring. Den beräknas omfatta tio miljarder Euro 
under handelsperioden (beroende på prisutvecklingen) och finansieras genom att 
fondens utsläppsrätter säljs via auktionering.33 Investeringar i fossilgas är en av de 
mer kontroversiella energikällor som godkänds för finansiering via 
innovationsfonden.34 Att stödja CCS-teknik för fossila kraftverk är en annan 
kontroversiell fråga. Risken finns för att CCS-tekniken blir en ursäkt för fortsatt fossil 
elproduktion och tar bort incitamenten för att övergå till förnybar energi. 

Under den tredje handelsperioden fram till och med 2020 finns ingen 
moderniseringsfond, men väl en möjlighet, enligt artikel 10c i 
utsläppshandelsdirektivet, för länder i Central- och Östeuropa att tilldela 
utsläppsrätter gratis till kraftproduktion, som annars inte är berättigad till någon 
gratistilldelning, under förutsättning att kraftbolagen investerar ett motsvarande 
belopp som utsläppsrätterna är värda i modernisering av energisystemet. Hittills 

 
27 Auctioning, webbsida hos EU-kommissionen, besökt 2019-12-12. 
28 The opportunities of the Modernisation Fund for the energy transition in Central and Eastern 
Europe, M  Cătuţi & M Elkerbout, CEPS Policy Insights, No 2019-09/ June 2019.   
29 Commission Delegated Regulation (EU), amending Regulation (EU) No 1031/2010 to align the 
auctioning of allowances with the EU ETS rules for the period 2021 to 2030 and with the 
classification of allowances as financial instruments pursuant to Directive 2014/65/EU of the 
European Parliament and of the Council. 
30 The EU Emissions Trading System in 2019, trends and projections, EEA 31-10-2019. 
31 Loopholes in the 2030 Effort Sharing Decision, Transport & Environment, infographic. 
webbsida besökt 2019-12-13. 
32 Report on the functioning of the European carbon market, EU-commission, COM(2018) 842 
final. 
33 Innovation fund, webbsida hos EU-kommissionen, besökt 2019-12-13. 
34 How to optimise EU ETS transition funds? Sandbag Briefing, 19.06.2019. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/06/PI2019_09_Modernisation_Fund_Paper.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/06/PI2019_09_Modernisation_Fund_Paper.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(2019)4358461&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(2019)4358461&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(2019)4358461&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(2019)4358461&from=EN
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-projections-in-europe-2019/the-eu-emissions-trading-system
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/ESD-Two-Pager_Loopholes_Infographic_FINAL.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/ESD-Two-Pager_Loopholes_Infographic_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/com_2018_842_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/com_2018_842_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/Optimising-EUETS-transition-funds.pdf
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under perioden har EU-kommissionen godkänt sådan fri tilldelning för 680 miljoner 
utsläppsrätter, vilket har fått till resultat att kolkraften i Östeuropa inte minskat i den 
takt som annars hade skett.35 

Det finns också en liten reserv för nya eller utbyggda anläggningar, som fylls på med 
överblivna utsläppsrätter från den föregående perioden. Även en mindre fond med 
gratis utsläppsrätter öronmärkta för den grekiska industrin fylls på med 
utsläppsrätter från den tredje perioden. (Denna fond är ett resultat av EUs stödpaket 
för den att få den grekiska ekonomin på fötter efter den ekonomiska krisen.) 

Naturskyddsföreningen anser att: 

- Utsläppshandelssystemet behöver reformeras så att en utfasning av all 
gratistilldelning av utsläppsrätter kan ske så snart som möjligt under den fjärde 
handelsperioden, senast till 2023. 

- Innovationsfonden bör inte tillåtas att investera i CCS eller CCU-teknik för 
fossila kraftverk. Investeringar i CCS för processutsläpp och BECCS bör däremot 
kunna stödjas. 

- Moderniseringsfonden ska endast tillåtas att investera i förnybar energi och 
teknik för kolsnål industriproduktion. 

 

Prisutveckling efter reformen och i framtiden 

 

Figur 6. Prisutvecklingen i Euro för europeiska utsläppsrätter från 2009 till slutet av 
2019. Källa36  

 
35 Fossil fuel subsidies from Europe’s carbon market, Carbon Market Watch, Policy Brief, 
04.26.2016. 
36 CO2 European Emission Allowances - Historical prices, webdatabas hos Markets insider, 
besökt 2019-12-13. 

https://carbonmarketwatch.org/publications/policy-brief-fossil-fuel-subsidies-from-europes-carbon-market/
https://carbonmarketwatch.org/publications/policy-brief-fossil-fuel-subsidies-from-europes-carbon-market/
https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-european-emission-allowances/euro/1.1.2005_6.12.2019
https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-european-emission-allowances/euro/1.1.2005_6.12.2019
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Sedan nya regler för utsläppshandeln presenterades 2017 och sedan 
marknadsstabiliseringsreserven trädde i kraft 2019 så har utsläppsrättspriserna stigit 
till helt nya nivåer. Frågan är om priserna kan förväntas stanna kvar på dessa nya 
nivåer och höjas ytterligare eller om de kommer att sjunka nedåt igen när marknaden 
har anpassat sig till den nya situationen? Kolpriset inom EU-ETS förväntas enligt en 
sammanställning av långtidsprognoser från Sandbag37 nå över 30 Euro per ton först 
kring 2030. Denna prisnivå anses också vara den lägsta som krävs för att göra kolkraft 
olönsam. Det talar för att prissignalen inte blir tillräckligt stark inom EU-ETS ens på 
sikt för att tillräckligt verksamt styra mot minskade utsläpp inom kraftsektorn. För 
industrin kan det behövas betydligt högre prisnivåer för att det ska vara billigare att 
investera i utsläppsminskningar eller utsläppsfri teknik jämfört med att fortsätta att 
betala för utsläppsrätter. Här är också även fortsättningsvis den omfattande fria 
tilldelningen ett starkt hinder för att överföra prissignalen tydligt till industrin. 

 

Figur 7: Sammanställning av prisprognoser för den fjärde handelsperioden från olika 
marknadsanalytiker. 30 Euro per ton anses vara den prisnivå som behövs för att göra 
kolkraft olönsam. Källa:38 

Naturskyddsföreningen anser att: 

- Åtgärder måste vidtas för att garantera långsiktigt stigande priser för koldioxid, 
vilket skulle minska risken med klimatsmarta investeringar. Det kan göras 
exempelvis genom ett prisgolv inom EU-systemet, som garanterar en lägsta 
prisnivå för utsläppsrätterna. Utfasning av gratistilldelningen under 

 
37 Halfway There – Existing policys put Europe on track for emission cuts of at least 50 % by 
2030, Sandbag report, March 2019, sid 43. 
38 Halfway There – Existing policys put Europe on track for emission cuts of at least 50 % by 
2030, Sandbag report, March 2019. 

https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Halfway-There-March-2019-Sandbag-3.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Halfway-There-March-2019-Sandbag-3.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Halfway-There-March-2019-Sandbag-3.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Halfway-There-March-2019-Sandbag-3.pdf
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handelsperioden skulle också hjälpa till att hålla prisnivån uppe, genom att 
efterfrågan på köpta utsläppsrätter ökar, vilket påverkar priset. 

Marknadsstabiliseringsreserven som styrmedel 
Leder utsläppsminskningar i ett land nu till verkliga utsläppsminskningar i hela EU:s 
handelssystem? Ja, det kan man anta genom att delar av överskottet på utsläppsrätter 
nu förs över till marknadsstabiliseringsreserven och senare annulleras (dock med två 
års fördröjning). I rapporten ”Reformen av EU:s utsläppshandel – konsekvenser för 
svensk klimatpolitik” från Westander Energi och klimat (2018) ges ett illustrativt 
exempel: 

”En utsläppsminskning på 1 000 ton har genomförts i Sverige. År 2019 överförs 24 
procent, dvs. 240 ton av de frigjorda utsläppsrätterna, till reserven. 2020 överförs 
ytterligare 24 procent av kvarvarande 760 ton. Efter fem år, 2023, har totalt 746 av de 
1000 tonnen, dvs. 75 procent av utsläppsrätterna, överförts till reserven. År 2023 
annulleras huvuddelen av de utsläppsrätter som ackumulerats i reserven. Efter 2023 
överförs 12 procent årligen till reserven och annulleras, så länge villkoren är uppfyllda. 
Om överföringar sker under exempelvis sju år kommer 80 procent av utsläppsrätterna 
överföras och om de fortsätter under hela perioden fram till 2030 kommer 90 procent 
överföras, och löpande annulleras om villkoren är uppfyllda.” 39 

 
Exemplet bygger på Sandbags scenarier, varav det mest troliga redovisas i figur 4. Det 
visar att merparten av gjorda utsläppsminskningar nu också får effekt i form av 
minskade utsläpp totalt sett inom EU. Reformen har också betytt att tidigare 
nationella åtgärder har minskat de totala utsläppen i Europa betydligt. Efter 2023 
minskar överföringen till 12 procent av utsläppsrätterna, vilket minskar effekten om 
inte ramverket stramas åt innan dess. Men om överföringar och annulleringar kan 
göras varje år fram till 2030 så får systemet ändå en påtaglig effekt. Totalt väntas 3,8 
miljarder utsläppsrätter annulleras fram till 2030.39 

Senast under 2021 ska en översyn av reglerna för reserven göras, vilket blir ett tillfälle 
att ställa krav på ändrade tröskelnivåer med mera. Det är av största vikt att 
upprätthålla största möjliga årliga annullering. Om den uteblir minskar effekten av 
utsläppsminskningar påtagligt.  

Hur marknadsstabiliseringsreserven kommer att fungera efter 2030 är högst oklart. 
Farhågor finns att systemet, i alla fall med nuvarande utformning, kan komma att 
behöva återföra utsläppsrätter till marknaden efter 2030 för att den undre gränsen för 
reserven passeras. 

Vad som händer med handelssystemet som helhet efter 2030 är också svårt att sia om. 
Reglerna för den femte handelsperioden är inte framtagna eller ens diskuterade än. 

 
39 Reformen av EU:s utsläppshandel – konsekvenser för svensk klimatpolitik. Westander, 
rapport, april 2018 

https://www.westander.se/wp-content/uploads/2018/09/reformen-av-eus-utslappshandel-konsekvenser-for-svensk-klimatpolitik.pdf
https://www.westander.se/wp-content/uploads/2018/09/reformen-av-eus-utslappshandel-konsekvenser-for-svensk-klimatpolitik.pdf
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Men rimligen kommer systemets nuvarande utformning att leda till en massiv 
utfasning av kolkraften i Europa. Utan ytterligare åtgärder ersätts kolet då troligen av 
fossilgas och vindkraft. Eventuellt kommer så fossilgasen att fasas ut i ett senare 
skede, till förmån för sol- och vindkraft, även om bygget av nya gaskraftverk leder till 
en betydande inlåsning i fossil energiproduktion under många år framåt. 

Utvecklingen inom energisektorn kommer i sin tur att leda till att industriutsläppen i 
framtiden kommer att utgöra den absolut dominerande delen av handelssystemet, och 
då särskilt processutsläppen inom cement- och stålindustrier samt raffinaderier. 
Dessa är betydligt svårare att bli av med, varför det är lätt att tänka sig att 
utsläppshandeln förlorar i effektivitet efter 2030. 

Utsläppshandeln är inte designad för att åstadkomma storskaliga transformativa 
förändringar. Istället är den utformad för att skapa största möjliga flexibilitet för 
aktörer som leder till stegvisa, relativt sett små, förändringar över lång tid. I och med 
att den årliga mängden utsläppsrätter sjunker så stiger priset och det tvingar fram 
investeringar i sådant som gör att utsläppen minskar. Men utsläppen fortsätter likväl 
under lång tid, samtidigt som inlåsning i ny infrastruktur eller teknik sker, exempelvis 
att kolkraft ersätts av gaskraft. 

Vi befinner oss nu i ett nödläge för klimatet där vi måste minska utsläppen oerhört 
snabbt. Det finns en uppenbar risk för att industrin framgångsrikt motsätter sig 
ytterligare reformer av utsläppshandeln när väl de lågt hängande frukterna är 
plockade. Den risken är inbyggd i utsläppshandeln funktionssätt då industrin 
självfallet inte kommer vilja sitta med strandade tillgångar efter att de väl gjort vissa 
investeringar. 

Naturskyddsföreningen anser att utsläppshandeln behöver reformeras, men också 
kompletteras med andra styrmedel som ger tillräcklig effekt för att EU ska klara av att 
fasa ut all kolanvändning till 2030 och all användning av fossila bränslen till 2035. 

Att utsläppshandeln ensam skulle förmå att leverera nära nollutsläpp inom den 
handlande sektorn på lång sikt, till 2050, får med det ovan sagda betraktas som 
tämligen osannolikt, även om dagens linjära reduktionsfaktor teoretiskt sett pekar på 
85 procents reduktion inom sektorn till 2050.  Se också avsnittet om höjda ambitioner 
på sidan 33. 
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Figur 8. Den långsiktiga utvecklingen för EU-ETS. Den grå ytan visar en linjär 
reduktionsfaktor, LRF, på 2,4 procent från 2024. Den röda kilen visar den beslutade 
LRF-en på 2,2 procent, vilket leder till en minskning med 85 procent jämfört med 
2005.40 

Kompletterande nationella styrmedel 
De totala territoriella svenska utsläppen av växthusgaser behöver år 2045, enligt 
Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimathandlingsplan,41 vara maximalt 10,7 
miljoner ton för att Sverige ska klara det av riksdagen uppsatta klimatmålet om -85 
procent till detta år. För industrins del behöver utsläppen då vara nere i 2,5 miljoner 
ton (de var 16,7 miljoner ton 2018) och kraftvärmen vara nere på noll. Men med dagens 
linjära reduktionsfaktor kommer man bara att ha nått 6 miljoner ton till målåret 2045. 
Det är därför lätt att konstatera att EU:s utsläppshandelssystem i sin nuvarande form 
inte full ut är kompatibelt med de beslutade svenska klimatmålen. 

Det som behövs för att utsläppshandeln ska bidra till att vi når nationella och globala 
klimatmål är antingen en snar och omfattande reform av EU:s utsläppshandel eller 
införande av kompletterande nationella styrmedel riktade mot de svenska 
anläggningarna inom systemet. Den slutsatsen drar också Naturvårdsverket i sin 
utvärdering av miljömålen 2019. Verket skriver:  

”EU:s handelssystem kan sannolikt inte ensamt driva den teknikutveckling som krävs 
för att minska processutsläppen i basindustrin. Därför behövs kompletterande  
styrmedel som kan bidra till att industrin tar fram teknik som gör nollvisionen möjlig” 
42 

 
Även Klimatpolitiska rådet kommer i sin årsrapport 2019 fram till en liknande slutsats. 
En av rådets rekommendationer är att:  

 
40 EU ETS - Last call before the doors close on the negotiations for the post-2020 reform, I4CE 
Climate Brief No 49, September 2017. 
41 Underlag till regerinens klimatpolitiska handlingsplan, Naturvårdsverket rapport 6879, mars 
2019. 
42 Begränsad klimatpåverkan – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019, sid 30. 

https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2017/09/17-09-I4CE-Enerdata-IFPEN_EU-ETS-post-2020-reform-last-call_Policy-Brief-6.pdf
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2017/09/17-09-I4CE-Enerdata-IFPEN_EU-ETS-post-2020-reform-last-call_Policy-Brief-6.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6859-2.pdf?pid=23953
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6859-2.pdf?pid=23953
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”Arbeta proaktivt inom EU för skärpningar av handelssystemet och använd 
kostnadseffektiva nationella styrmedel för minskade utsläpp från svenska 
anläggningar inom systemet.” 43 

 
Naturvårdsverket skriver också i sin rapport ”Fördjupad analys av den svenska 
klimatomställningen 2019” som har fokus på industrins utsläpp: 

”….Däremot har styrsignalen från EU:s system för handel med utsläppsrätter begränsat 
genomslag på grund av hög gratis tilldelning av utsläppsrätter. Regeringen behöver 
redan nu sätta spelreglerna för att tillse att omställningen av den svenska industrin 
inte avstannar. Det handlar både om att verka inom EU för en ytterligare reform av 
EU:s system för handel med utsläppsrätter, och om att utreda komplement till 
handelssystemets styrsignal.” 44 
 

Inom den tunga processindustrin pågår utvecklingsprojekt för fossilfri produktion 
eller tillämpning av CCS-teknik för att minska utsläppen. Men tidsskalan för att 
implementera dessa nya tekniker är lång. Först efter 2040 räknar den svenska 
stålindustrin med att ha nått någon avsevärd effekt av sina investeringar i fossilfri 
teknik. 

Cementindustrin i Sverige har planer att kunna implementera CCS-teknik till 2030 och 
räknar med att kunna få bort lite drygt hälften av sina utsläpp på det sättet. 
Kostnaderna för detta överstiger dock sannolikt kraftigt de förväntade kostnaderna för 
motsvarande mängd utsläppsrätter. 

Den svenska processindustrin får nog anses ligga långt framme jämfört med 
konkurrenter ute i Europa. Det är svårt att tro att en storskalig omställning till fossilfri 
eller utsläppssnål teknik i hela Europa kommer att kunna vara genomförd till 2050 
såsom politiken är utformad idag. 

 
43 Årsrapport 2019, Klimatpolitiska rådet. 
44 Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2019 – Industrin i fokus, 
Naturvårdsverket Rapport 6911, december 2019. 

https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2019/04/kprrapport190426.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6911-7.pdf?pid=25851
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6911-7.pdf?pid=25851
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Figur 9. Investeringsplaner för fossilfri stålframställning hos SSAB-koncernen. Bolaget 
ligger långt fram vad gäller utveckling av en fossilfri stålprocess med vätgas istället 
för kol. Men investeringarna kommer inte att vara slutförda förrän 2041. Man får anta 
att det kommer att ta ännu längre tid för den europeiska stålindustrin som helhet att 
ställa om till fossilfri produktion. Notera också det skarpt ökande elbehovet, som 
förutsätts täckas med fossilfri elproduktion. Källa.45 

 

Figur 10. Cementas vision om en fossilfri cementproduktion till 2030. Observera att 
närmare hälften av detta tänks uppnås genom CCS-teknik. Kostnaderna för denna 
överstiger dock kraftigt de förväntade kostnaderna för utsläppsrätter. Investeringar i 
CCS-teknik inom processindustrin blir inte lönsamma utan kraftigt höjda priser på 
utsläppsrätter eller ett massivt statligt stöd till denna typ av anläggningar. På längre 
sikt planerar Cementa också en elektrifiering av cementprocessen, vilket skulle kräva 
stora mängder förnybar el. Källa.46 

 
45 SSAB gör sig redo för en fossilfri stålproduktion, webbsida hos SSAB, 02.01.2018. 
46 Färdplan cement – för ett klimatneutralt betongbyggande, Cementa 04.24.2018. 

https://www.ssab.se/Nyheter/2018/02/SSAB-gr-sig-redo-fr-en-fossilfri-stlproduktion
https://www.cementa.se/system/files_force/assets/document/fardplan_cement-for_klimatneutralt_betongbyggande-20180424.pdf?download=1
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Myten om vattensängseffekten 
Även om fokus för klimatpolitiken i Sverige såväl som i EU har legat utanför den 
handlande sektorn så sker trots allt en hel del initiativ riktade mot industri och 
kraftvärme inom handelssystemet. Det kan handla om energieffektiviseringsprogram, 
som exempelvis Energisteget47 i svensk industri, introduktion av förnybara bränslen 
och nationella koldioxidskatter, som exempelvis numera 11 procents koldioxidskatt 
inom kraftvärmesektorn i Sverige, eller den nya svenska avfallsförbränningskatten. 

Ofta framförs argumentet att sådana nationella styrmedel i komplement till 
utsläppshandeln är verkningslösa när det gäller att minska de totala utsläppen inom 
systemet eftersom EU ETS har ett fast tak, oavsett vad som görs i övrigt. Detta 
argument kallas ofta för vattensängseffekten, en analogi till den fasta mängd vatten 
som finns i en vattensäng. Trycker man ner madrassen på ett ställe bubblar det upp på 
ett annat. Den totala mängden utsläpp inom EU antas på motsvarande sätt inte 
påverkas av ett större omvandlingstryck i ett medlemsland. 

Mycket talar dock för att vattensängseffekten i praktiken är starkt överdriven och att 
den i stort sett upphört att verka i och med införandet av MSR. Enligt en studie 
används bara mellan 2-8 procent av de utsläppsrätter som frigörs av en 
utsläppsminskning på annat håll.48 Resten bygger på överskottet, som nu kommer att 
börja annulleras, senast 2023. 

Slutsatsen blir att ytterligare utsläppsminskningar i ett land kommer att leda till 
verkliga och permanenta utsläppsminskningar inom systemet i dess helhet, så länge 
annulleringarna av överskottet fortsätter och inga utsläppsrätter återförs till 
marknaden (vilket inga bedömare räknar med ska hända innan 2030).18 

Kompletterande nationella styrmedel för anläggningar inom utsläppshandeln blir 
därmed möjliga, och önskvärda för att snabba på utsläppsminskningarna. Om några 
länder går före och implementerar sådana nationella styrmedel ökar också trycket på 
EU att införa skärpta regler för utsläppshandeln inom hela unionen.  

Tankesmejdan Sandbag sammanfattar i sin rapport ”Puncturing the Waterbed Myth” 
sina slutsatser med följande: 

“The often repeated claim that additional policy actions “do nothing to reduce 
emissions because the EU ETS cap is fixed and emissions will take place elsewhere up 
to the level of the cap” is seriously misleading, reflecting an outdated view of the EU 
ETS. It should not be used as an excuse for inaction.“ 48 
 

 
47 Energisteget, webbsida hos Energimyndigheten, besökt 2019.12.17. 
48 Puncturing the Waterbed Myth – The value of additional actions in cutting ETS greenhouse 
gas emissions, Sandbag report, October 2016. 

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/ekonomiska-stod/energisteget/
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/Waterbed_report_A.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/Waterbed_report_A.pdf
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Naturskyddsföreningen anser att: 

- Nationella eller regionala kompletterande styrmedel till utsläppshandeln 
behövs och bidrar till verkliga utsläppsminskningar inom systemet som helhet. 

- EU-ETS behöver reformeras så att ytterligare utsläppsminskningar i ett land 
leder till utökad annullering av utsläppsrätter, eller att taket minskas i 
motsvarande grad. 

- Nationella kompletterande styrmedel ska inte genomföras istället för 
reformering av EU-systemet, utan bör ses en kompletterande åtgärd som bör 
genomföras akut i väntan på att hela systemet reformeras. 

Nationellt prisgolv – Ett räkneexempel 
Utsläppen av koldioxid från de svenska anläggningarna inom ETS var 19,86 miljoner 
ton år 2018. Antalet utfärdade utsläppsrätter var 21,73 miljoner ton. Följaktligen 
uppstod ett överskott på 1,87 miljoner ton. Industrin inom systemet släppte ut 15,43 
miljoner ton och kraftvärmeanläggningarna släppte ut 4,43 miljoner ton.49 

Utsläppen från de svenska industrianläggningarna inom utsläppshandeln har ökat 
med 4 procent sedan 2015. Fyra femtedelar av industrins utsläpp kommer från 
basindustrin: järn- och stålindustri, cementtillverkning, raffinaderier och 
kemiindustri. Tre fjärdedelar av basindustrins utsläpp kan i sin tur knytas till femton 
stora anläggningar. 40 procent av industriutsläppen är processrelaterade, vilket 
innebär att de inte är enkelt utbytbara mot förnybara alternativ.50 

De kompletterande nationella styrmedel som kan behöva tillämpas på ETS-
anläggningar i Sverige kan vara av olika slag, exempelvis: statlig medfinansiering av 
teknikutveckling för fossilfri produktion (exempelvis industriklivet och 
innovationsfonden), koldioxidskatt för kraftvärmeanläggningar (11 procent av normal 
skattenivå fr o m 201851) eller ett nationellt prisgolv för utsläppsrätter. Det sistnämnda 
finns för kraftsektorn i Storbritannien och är på väg att införas för kraftsektorn i 
Nederländerna. 

Ett nationellt prisgolv är en koldioxidskatt eller -avgift för anläggningar i landet som 
omfattas av ETS. Den består av mellanskillnaden mellan aktuellt pris på utsläppsrätter 
och prisgolvets minimipris. Mellanskillnaden betalas in till staten som skatt eller 
avgift, oavsett om utsläppsrätterna är gratis tilldelade eller inköpta. Tanken med ett 
prisgolv är att utjämna prisfluktuationer på utsläppsrätter och ge industrin och 
energisektorn långsiktigt förutsägbara kostnader för utsläppen. Det gör det möjligt att 
räkna hem fler investeringar i utsläppsminskningar. Effekten av ett prisgolv blir dock 

 
49 Excel-fil: Förteckning över utsläpp per anläggning och bransch 2018, Naturvårdsverket 2019. 
50 Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan Redovisning av Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag, Naturvårdsverket, Rapport 6879, 2019. 
51 Höjd energi- och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på 
kemikaliier i viss elektronik, Finansdepartementet, Fi2019/00431/S2.  

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/utslappshandel/forteckning-over-utslapp-per-anlaggning-och-bransch-2018.xlsx
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382
https://www.regeringen.se/490aef/contentassets/e9aac44d7310494da86ab1b49b5bc1ba/hojd-energiskatt-och-koldioxidskatt-pa-branslen-vid-viss-anvandning-samt-hojd-skatt-pa-kemikalier-i-viss-elektronik.pdf
https://www.regeringen.se/490aef/contentassets/e9aac44d7310494da86ab1b49b5bc1ba/hojd-energiskatt-och-koldioxidskatt-pa-branslen-vid-viss-anvandning-samt-hojd-skatt-pa-kemikalier-i-viss-elektronik.pdf
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större ju mindre gratistilldelning av utsläppsrätter som finns i systemet, eftersom 
prissignalen blir svagare ju större gratistilldelning en anläggning har (företaget 
behöver då bara betala prisgolvskatten eller -avgiften, men har inte betalt för 
utsläppsrätterna). 

Ett prisgolv på EU-nivå har föreslagits, men mött hårt motstånd inom unionen. 
Minimipriser i form av prisgolv tillämpas dock på andra utsläppsmarknader, 
exempelvis i Kalifornien och nordöstra USA.52 Ett prisgolv på EU-nivå skulle också 
kunna vara basen för en gränsjusteringsmekanism eller ”klimattull” för EU gentemot 
tredje land. Prisgolvet skulle då motsvara tariffen för ”klimattullen”.53  

Ett alternativ till ett gemensamt prisgolv är att införa nationella prisgolv i de länder 
som önskar gå före, antingen varje land för sig, eller flera länder tillsammans genom 
bilaterala överenskommelser. Med de svenska ambitionerna om att bli världens första 
fossilfria välfärdsland borde Sverige kunna vara ett av de EU-länder som inför ett eget 
prisgolv, i väntan på att det kan införas på EU-nivå. 

Prisgolvet i Storbritannien 
Storbritannien införde 2013 ett nationellt prisgolv för kraftvärmesektorn, med ett 
garanterat lägstapris på koldioxid. Prisgolvet är fastlagt till 18£ fram till 2021 (för 
närvarande cirka 220 kronor eller 21 Euro). Priset på utsläppsrätter har under i stort 
sett hela den tid som prisgolvet funnits legat lägre än prisgolvsnivån. De brittiska 
kraftvärmeverken har därför fått betala in mellanskillnaden till brittiska staten.54 

De brittiska utsläppen har minskat i stadig takt sedan 1990 och minskningen har varit 
ännu större sedan prisgolvet infördes. Prisgolvet har haft en stark styreffekt inom den 
berörda sektorn (industrisektorn har inte berörts av prisgolvet, sannolikt av 
konkurrensskäl). Sammanlagt har den berörda delen av energisektorns utsläpp 
minskat med 58 procent sedan 2010.55 Men detta har delvis skett genom att kol har 
ersatts av fossilgas som energikälla, vilket leder till inlåsning i en även 
fortsättningsvis fossil kraftproduktion. Fossilgas har stora livscykelutsläpp av metan, 
genom läckage vid utvinning, transport och förbränning, vilket sammantaget kan leda 
till att reduktionen av växthusgaser totalt sett blir liten eller helt uteblir, även om 
koldioxidutsläppen minskar.56 

 
52 Begränsad klimatpåverkan – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. 
53 How to implement a WTO-compatible full border carbon adjustment as an important  part of 
the European Green Deal. A Krennek, ÖGfE Policy Brief 02’2020. 
54 Where carbon is taxed, webbsida hos www.carbontax.org, besökt 2019-12-16. 
55 UK Greenhouse gas emissions, provisional figures, National Statistics, 2018. 
56 Burning the Gas 'Bridge Fuel' Myth, Report, Oil Change International, May 2019. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6859-2.pdf?pid=23953
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6859-2.pdf?pid=23953
https://oegfe.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/OEGfE_Policy_Brief-2020.02.pdf
https://oegfe.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/OEGfE_Policy_Brief-2020.02.pdf
https://www.carbontax.org/where-carbon-is-taxed/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/790626/2018-provisional-emissions-statistics-report.pdf
https://kansliet.naturskyddsforeningen.se/avdelningar/Klimatjuridik/Dokument/Burning%20the%20Gas%20'Bridge%20Fuel'%20Myth,%20Report,%20Oil%20Change%20International,%20May%202019.
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Figur 11. Koldioxidutsläpp från brittisk kraftproduktion 1990-2018 i miljoner ton CO2. 
Det brittiska systemet med prisgolv för kraftvärmen som infördes 2012 har lett till 
kraftiga minskningar av utsläppen från kolkraften. Källa:55 

Sedan 2013 har prisutvecklingen på utsläppsrätter sett ut som nedan. Endast från 
slutet av 2018 har prisnivån periodvis legat över det brittiska prisgolvet på 21 Euro. 

 

Figur 12. Prisutveckling i Euro inom EU-ETS under den tid som det brittiska prisgolvet 
varit i kraft. Endast i slutet av perioden har utsläppsrättspriset legat högre än 
prisgolvet på 21 Euro. Källa.57 

Det nederländska prisgolvet 
Nederländerna inför 2020 ett nationellt prisgolv för elproduktion. Till att börja med 
ligger nivån på 18 euro per ton, vilket ökar gradvis med 2,50 Euro per år till 43 euro per 
ton 2030. Den nederländska regeringen räknar med att reformen ska bidra till dess 
ambition att minska växthusgasutsläppen totalt med 49 procent till 2030.58 Priset på 
utsläppsrätter definieras i underlaget till skatteförslaget som framtidspriset för handel 
med utsläppsrätter i december året innan skatteåret. 

 
57 CO2 European Emission Allowances  - Historical Prices, webbsida hos Markets Insider, 
besökt 2020-02-10. 
58 https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs/document/3790 

https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-european-emission-allowances/euro/1.1.2013_10.2.2020
https://markets.businessinsider.com/commodities/historical-prices/co2-european-emission-allowances/euro/1.1.2013_10.2.2020
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs/document/3790


Positions-PM – Reformera och komplettera EU:s utsläppshandel 

28 

 

Vilken prisgolvsnivå är rimlig 
“High-Level Commission on Carbon Prices”, är en grupp av ledande nationalekonomer 
inom “the Carbon Pricing Leadership Coalition”. Gruppen har letts av professorerna 
Joseph E Stiglitz och Nicholas Stern. Gruppen har, med stöd av Världsbanken, gett ut 
en rapport om vilka prisnivåer på kol som behövs för att världssamfundet ska kunna 
nå Parismålen. Deras resultat pekar på internationella kolprisnivåer på mellan 40-80 
dollar per ton till 2020 som nödvändiga (kring 420-840 kronor per ton) för att klara 
Parismålen.59 (Den svenska koldioxidskatten ligger i dag på 1150 kronor per ton.)60 Men 
om man vill internalisera alla klimatskadekostnader ligger kostnaden väsentligt 
högre, exempelvis för transportutsläpp kring 7 000 kronor per ton enligt en ny studie 
från Trafikverket. Koldioxidskatten räknas årligen upp med hjälp av 
konsumentprisindex, KPI. Anläggningar inom utsläppshandeln är helt befriade från 
koldioxidskatt, med undantag för kraftvärmeanläggningar, som betalar 11 procent av 
full skatt51 (för närvarande 126,50 kronor per ton). 

Åren närmast innan utsläppshandeln infördes i Sverige betalade industrin cirka 25 
procent av full koldioxidskatt, före år 2000 var nivån kring 50 procent.61 

Nationellt prisgolv för alla anläggningar i ETS – ett räkneexempel 
Här räknas med en initial nivå på 50 procent av full koldioxidskatt, med siffror på 
utsläpp från ETS-anläggningar för 2018 och prisnivåer för utsläppsrätter inom ETS 
från första halvåret 2019. 50-procentsnivån ligger inom det spann som Stiglitz och 
Stern anger (se ovan). Och motsvarar ungefär den nivå som merparten av 
anläggningarna hade innan utsläppshandeln startade.62  

Andel av full skatt eller avgift, procent 50% initial nivå 

Prisgolvsnivå. kronor per ton 575 

Medelpris ETS första halvåret 2019, kronor 
per ton 246 

Prisgolvsskatt, kronor per ton 329 

Prisgolvsskatt industri, miljoner kronor 5 074 

Prisgolvsskatt kraftvärme, miljoner kronor 1 459 

Prisgolvsskatt totalt, miljoner kronor 6 533 

 
Tabell 1. Räkneexempel för en svensk prisgolvsskatt, första året. Förutsättningar: 

 
59 Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, Carbon Pricing Leadership Coalition, 
May 27, 2017.  
60 Beräkningskonventioner 2018. Finansdepartementet. 
61 Svensk koldioxidskatt 1991-2017, Fores Policy Brief 2018:3. 
62 Svensk koldioxidskatt 1991–2017, Fores Policy Brief 2018:3. 

https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://www.regeringen.se/4a7e9b/contentassets/35d28954199545b1af6d716638601b37/berakningskonventioner-2018.pdf
https://fores.se/wp-content/uploads/2018/03/Fores_Policy-Brief_2018_3.pdf
https://fores.se/wp-content/uploads/2018/03/Fores_Policy-Brief_2018_3.pdf
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svenska utsläpp 2018 inom ETS: industrianläggningar 15 422 348 ton koldioxid, 
kraftvärmeanläggningar 4 433 872 ton.49 Full koldioxidskatt = 1150 kronor per ton.60 

Skatteinkomstnivåerna i räkneexemplet avser det första året efter skattens införande, 
sedan kan man anta att nivåerna sjunker i takt med att de skattskyldiga vidtar 
åtgärder som gör att de minskar sina utsläpp och därmed undgår delar av skatten. 

Konsekvenser av ett nationellt prisgolv 
En prisgolvsskatt eller -avgift ger stabila och långsiktigt förutsägbara utsläppspriser 
för industrin och kraftvärmesektorn. Kostnaderna kommer att bli högre än idag, men 
den nya prisbilden gör det också möjligt för företagen att räkna hem nya typer av 
minskningsåtgärder som tidigare inte varit lönsamma, för att därmed undkomma 
skatt. En konsekvens blir också att prisbilden för klimatåtgärder jämnas ut mellan 
handlande och icke-handlande sektorn. På så sätt uppnås en högre grad av 
kostnadseffektivitet i klimatarbetet 

Energikostnader har med tiden blivit en allt mindre andel av företagens totala 
kostnader, dessa utgörs också till stora delar av elkostnader. Eftersom det svenska 
elsystemet redan till övervägande delen är fossilfritt skulle ett prisgolv få mindre 
betydelse för elkostnaderna. I räkneexemplet ovan är kostnaden för den nya skatten 
1,45 miljarder initialt för kraftsektorn och 5 miljarder initialt för industrin vid 50-
procentsnivån. 

De totala energikostnaderna inom industrin som helhet ligger kring 2,2 procent av 
företagens totala rörliga kostnader. För stålindustri och kemisk industri ligger 
energikostnaden högre, kring 4,8 procent 2016. Skogsindustrierna ligger högst, kring 
7,1 procent, men har en mycket liten andel fossil energi i sin mix. De använder istället 
restprodukter från sin råvara för energiändamål i fabrikerna. Elkostnaderna för 
industrin är också väsentligt lägre än inom alla andra OECD-länder (se nedan). 

Tillverknings- 
industrin, totalt 

Massa och 
pappersindustri 

Kemisk industri Järn- och stålverk Verkstadsindustri 

2,2 % 7,1 % 4,8 % 4,8 % 0,6 % 

Tabell 2: Energikostnadernas andel av de totala rörliga kostnaderna för olika 
branscher 2016, i procent. Källa:63 

 

 

 

 
63 Ekonomifakta.se, tabell över energikostnader inom industrisektorn, besökt 2019-12-16. 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energikostnader/Energikostnader-inom-industrisektorn/?graph=/1368/1,2,3,4,5/all/
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Bransch Utsläpp 2018 
(miljoner ton CO2) 

Prisgolvskatt eller- avgift första året 
enligt räkneexempel ovan, miljoner 
kronor (50 % av full CO2-skatt) 

Järn- och stålindustri 5,63 1 851 

El och fjärrvärme 4,43 1 459 

Mineralindustri (exkl. metaller) 3,19 1 049 

Raffinaderier samt distribution av olja 
och gas 

2,88 946 

Kemiindustri 1,23 404 

Övrig industri 0,82 269 

Pappers- och massaindustri samt 
tryckerier 

0,79 259 

Metallindustri (exkl. järn och stål) 0,77 252 

Livsmedelsindustri 0,13 44 

SUMMA 19,86 6 533 

 
Tabell 3: Skattebörda för olika branscher med en prisgolvsskatt på initialt 50 procent, 
med utsläpp av växthusgaser inom olika branscher 2018, i koldioxidekvivalenter, 
tillkommer ev. behov av att köpa in utsläppsrätter (industrin som helhet har dock ett 
stort överskott). Källa:49 

Den svenska industrin har också genom åren gjort stora vinster på gratistilldelning av 
utsläppsrätter. För 2019 uppskattas värdet av överskott och gratistilldelning till 
sammanlagt 5,3 miljarder totalt för alla svenska anläggningar inom utsläppshandeln.64 
Det är massa-, stål-, och cementindustri samt raffinaderier om gjorde de största 
vinsterna på detta, vilket talar emot någon lägre nivå av prisgolvsskatten för den tunga 
industrin. 

Om anläggningarna inom EU-ETS dessutom skulle skyddas av någon form av 
klimattullar eller gränsskattejusteringar, så som EU-kommissionen nu föreslår, så 
skulle införandet av en prisgolvsskatt eller-avgift för industrin underlättas, genom att 
konkurrenssituationen förbättras gentemot konkurrenter utanför EU. 

Det statliga stödprogrammet ”Industriklivet” som avser att stötta industrins 
omställning till nollutsläpp genom olika tekniksprång omfattar 600 miljoner för 2020. 
Intäkter från ett nationellt prisgolv skulle, om systemet utformas som en avgift, kunna 
användas för att finansiera ett utvidgat industrikliv, eller andra former av 
omställningsstöd till såväl industri som kraftvärme. 

 
64 Egna beräkningar utifrån Energimyndighetens statistik över tilldelning och snittpriser på 
utsläppsrätter för 2019. 
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Gratistilldelningens effekt på en prisgolvsskatt 
Gratistilldelningen för perioden 2021-2030 är i skrivande stund inte genomförd ännu i 
Sverige. Det ska ske under 2020. Men det kan antas att den konkurrensutsatta tunga 
svenska industrin även fortsättningsvis kommer att få merparten av sina 
utsläppsrätter gratis. Auktioneringsgraden under den fjärde perioden är nämligen, i 
alla fall inledningsvis, densamma som under den tredje, 57 procent.65 Som nämnts 
tidigare var övertilldelningen i vårt land 1,87 miljoner ton 2018. Det gör att svensk 
industri i genomsnitt får alla de utsläppsrätter de behöver gratis, och därtill ett 
överskott som de kan sälja, eller använda senare. Effekten av en prisgolvsskatt blir 
därför betydligt lägre än om anläggningarna hade varit tvungna att köpa alla sina 
utsläppsrätter och betala mellanskillnaden till prisgolvsnivån. Värdet av 
gratistilldelning och överskott var 2018 totalt 5,3 miljarder med dagens priser på 
utsläppsrätter.66 Ägarna till anläggningar inom utsläppshandeln får med andra ord en 
subvention motsvarande detta belopp. 

Naturvårdsverket skriver i sin rapport ”Fördjupad analys av den svenska 
klimatomställningen” att: 

 ”Mängden utsläppsrätter som tilldelats företagen gratis har varit högre än utsläppen 
från anläggningarna för Sverige som helhet under den tredje handelsperioden. Ju 
högre andelen utsläppsrätter som delas ut gratis desto mer försvagas styrsignalen som 
systemet skickar till konsumenter och slutanvändare av industrins produkter. För att 
styrsignalen ska få full effekt även för styrningen av industrins klimatomställning så 
behöver gratis tilldelning fasas ut. Om risken för koldioxidläckage kvarstår i framtiden 
så behöver den därför hanteras på andra sätt. För att framtidssäkra systemet behövs 
dessutom ytterligare revideringar avseende hur ett eventuellt fortsatt överskott av 
utsläppsrätter hanteras.”  67 
 

Naturskyddsföreningen anser att: 
- Sverige bör utreda att införa ett nationellt prisgolv för utsläppshandeln, 

både för industri- och kraftvärmeanläggningar. 
- Prisgolvsnivån kan exempelvis initialt ligga på hälften av procent av normal 

koldioxidskatt,  
- Gratistilldelningen inom EU-ETS behöver fasas ut för att prisgolvsskatten ska 

få önskad styreffekt. Därför behövs en ytterligare reform av utsläppshandeln 
som ökar auktionsandelen till 100 procent. 

 
65 Auctioning, webbsida hos EU-kommissionen, besökt 2019-12-17. 
66 Egna beräkningar utifrån aktuell tilldelning, verifierade utsläpp och aktuella 
utsläppsrättspriser. 
67 Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2019 – Industrin i fokus, Rapport 6811, 
december 2019. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6911-7.pdf?pid=25851
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6911-7.pdf?pid=25851
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Ingen fri tilldelning 
Den fria tilldelningen av utsläppsrätter fördelas årligen genom ett ”benchmarking”-
system som belönar de mest klimateffektiva anläggningarna inom varje sektor. Det 
finns många olika ”benchmarks” eller riktvärden för olika produkter och branscher. De 
bygger dock alla på de genomsnittliga utsläppen av växthusgaser per producerad 
enhet hos den bästa tiondelen av anläggningarna inom en bransch.68 

Anläggningar som ligger vid eller under riktvärdet räknas som de mest 
klimateffektiva i Europa och får därför i princip alla utsläppsrätter som de behöver 
gratis. 

Industrier utsatta för utomeuropeisk konkurrens får en större fri tilldelning än andra, 
för att undvika risker för så kallat ”koldioxidläckage”. De industrigrenar som finns 
med på den så kallade kolläckagelistan69 får fortfarande 100 procent av riktmärket för 
respektive bransch gratis. Övriga industriföretag får som mest gratis utsläppsrätter 
motsvarande 30 procent av sina utsläpp, fram till 2026, därefter kommer den fria 
tilldelningen för dessa att fasas ut helt fram till 2030. 

Frågan är dock i vilken grad kolläckage i praktiken alls existerar, eller om farhågorna 
kring detta är starkt överdrivna. En studie av över 1 200 multinationella företag kunde 
inte i praktiken påvisa några spår av koldioxidläckage, dvs att produktion flyttas till 
andra länder på grund av ökade kostnader orsakade av klimatregleringar som EU-
ETS.70  

“We find no evidence that the EU ETS has led to a displacement of carbon emissions 
from Europe towards the rest of the world, including in countries with no climate 
policy in place and within energy-intensive companies. Overall, the paper suggests 
that modest differences in carbon prices between countries do not induce carbon 
leakage.” 

 
En avhandling som analyserar erfarenheterna av ETS kom fram till att det inte skett 
något koldioxidläckage under systemets två första perioder, i kontrast till de 
överdrivna simuleringar av effekter som gjordes innan EU-ETS infördes.71 

 
68 EU-kommissionen, beslut om om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser 
för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG, (2011/278/EU). 
69 Commission Decision determining a list of sectors and subsectors which are deemed to be 
exposed to a significant risk of carbon leakage, webbsida hos Gtowcki Law Firm. Besökt 2019-
12-17 
70 Searching for carbon leaks in multinational companies, Grantham institute, working-paper 
165, A Dechezlepretre et al, July 2019.f 
71 Who is (not) paying the carbon price? The subsidisation of heavy polluters, Doctoral Thesis, E 
De Lemos Pinto Aydos, Tilburg University, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0278&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0278&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0278&from=EN
https://www.emissions-euets.com/commission-decision-no-20102eu-of-24-december-2009-determining-a-list-of-sectors-and-subsectors-which-are-deemed-to-be-exposed-to-a-significant-risk-of-carbon-leakage
https://www.emissions-euets.com/commission-decision-no-20102eu-of-24-december-2009-determining-a-list-of-sectors-and-subsectors-which-are-deemed-to-be-exposed-to-a-significant-risk-of-carbon-leakage
https://www.emissions-euets.com/commission-decision-no-20102eu-of-24-december-2009-determining-a-list-of-sectors-and-subsectors-which-are-deemed-to-be-exposed-to-a-significant-risk-of-carbon-leakage
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/01/working-paper-165-Dechezlepretre-et-al-July-2019.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/01/working-paper-165-Dechezlepretre-et-al-July-2019.pdf
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/26563047/Aydos_Who_is_Not_06_06_2016_emb_tot_06_06_2018.pdf
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/26563047/Aydos_Who_is_Not_06_06_2016_emb_tot_06_06_2018.pdf
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“In contrast to the assessments from the early economic modelling, there has been no 
indication of carbon leakage during the first two trading periods of the EU ETS, even 
for those sectors deemed to be highly emissions-intensive and trade-exposed. For 
example, there is no evidence of relevant carbon leakage in the steel, cement, 
aluminium and refineries sectors in the EU between 2005 and 2007.” 

 
Dock kan en förklaring till detta resultat vara att det förekommit omfattande 
gratistilldelning till just dessa konkurrensutsatta branscher, som därför inte drabbats 
av några nämnvärda kostnader för sina utsläpp. 

Eftersom svensk industri dels är resurs- och energieffektivare än andra jämförbara 
industrier i andra europeiska länder och dels till stor del tillhör den konkurrensutsatta 
kategorin så får svensk industri som helhet större tilldelning än de faktiska utsläppen, 
och så har det varit sedan handelssystemets tillkomst. Utsläppsrätterna betingar ett 
ekonomiskt värde och den fria tilldelningen har därför genom åren sedan systemet 
startade inneburit en betydande överföring av pengar till de enskilda företagen, (för 
2019 en subvention värd 5,3 miljarder, se ovan). 

De stora skillnaderna i villkor för svensk och europeisk industri i övrigt utgör ett 
hinder för en rättvis omställning av industrisektorn i Europa. Exempelvis polska 
anläggningar får betala fullt pris för sina utsläppsrätter, medan svenska företag får 
betalt för att släppa ut (om de säljer sitt överskott av utsläppsrätter). 

På EU-nivå överstiger efterfrågan på utsläppsrätter dock den fria tilldelningen. Därför 
tillämpas en tvärsektoriell korrektionsfaktor som minskar det fria utbudet inom hela 
EU, denna faktor har ökat från 6 procent 2013 till 18 procent i dag. Till 2030 kan även de 
konkurrensutsatta anläggningarna räkna med att som mest kunna få 70 procent av 
sina utsläpp täckta av fri tilldelning av utsläppsrätter.72 Trots dessa begränsningar 
anger EU-kommissionen att systemet med dagens regler kommer att fördela mer än 6 
miljarder ton gratis utsläppsrätter fram till 2030.73 En viss flexibilitet har dock införts, 
med årliga justeringar av mängden utsläppsrätter utifrån de verkliga utsläppen året 
innan och uppdateringar av såväl kolläckagelistan74 som riktmärkessystemet 
(benchmarkingen) vart femte år. 

Införs någon form av klimattullar vid EU:s gränser, såsom har aviserats i EU-
kommissionens ”European green deal” minskar eller bortfaller behovet att fri 

 
72 Nya direktiv för utsläppshandeln - Rätt riktning på guppig väg. Daniel Engström Stenson, 
Fores Policy Paper 2015. 
73 EU-ETS Revision for phase 4 (2021-2030), webbsida hos EU-kommissionen. 
74 Determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the 
Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be at risk of carbon leakage, for 
the period 2021 to 2030, Commission Delegated Decision. 
 

https://fores.se/wp-content/uploads/2015/10/Policy-Paper-ETS-direktiv-2015Print.pdf
https://fores.se/wp-content/uploads/2015/10/Policy-Paper-ETS-direktiv-2015Print.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1146/publication/535145/attachment/090166e5c192d10e_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1146/publication/535145/attachment/090166e5c192d10e_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1146/publication/535145/attachment/090166e5c192d10e_en


Positions-PM – Reformera och komplettera EU:s utsläppshandel 

34 

 

tilldelning till branscherna på kolläckagelistan, eftersom företagen då skulle vara 
skyddade från konkurrens från företag utanför EU med sämre klimatprestanda. 

Elproduktion är inte berättigad till någon fri tilldelning alls, men värmeproduktion kan 
få viss fri tilldelning. Totalt var tilldelningen år 2018 av utsläppsrätter inom 
kraftvärmen i Sverige 55 000 ton större än de verkliga utsläppen. Detta i kontrast till 
industrin som hade ett fritt tilldelat överskott på 1,8 miljoner ton. 

Det kan konstateras att som en konsekvens av de skilda reglerna för kraftvärme och 
industri så har kraftvärmen i Europa minskat sina utsläpp med i genomsnitt 3,6 
procent per år under den tredje handelsperioden, medan industrianläggningarnas 
utsläpp endast minskat med 0,1 procent per år.75 

Men andelen fri tilldelning varierar stort mellan olika branscher. Pappers- och 
massaindustrin i Sverige får en tilldelning av fria utsläppsrätter som är fyra till fem 
gånger större än branschens totala utsläpp i landet. Samtidigt behöver 
mineralindustrin köpa till utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp, motsvarande 20–25 
procent av branschens utsläpp.75 

Naturskyddsföreningen anser att: 

- Principen om att förorenaren ska betala måste gälla och fri tilldelning ska 
därför inte få förekomma. Att det förekommer idag är ett 
marknadsmisslyckande som gör att miljökostnader externaliseras istället 
för att internaliseras.  

- Den fria tilldelningen måste fasas ut snarast möjligt och senast till 2023, i 
och med översynen av EU ETS, ska full auktionering tillämpas. 

Höjda ambitioner 
För att utsläppshandeln ska kunna bidra till att klimatmålen i Parisavtalet nås krävs 
ett sänkt tak för utsläppsbubblan och nya, mer ambitiösa, mål för vad handelssystemet 
ska leverera i form av utsläppsminskningar. Förutom dessa skärpningar behövs på 
EU-nivå kompletterande styrmedel för att driva på utfasningen av kolkraften, 
ekonomiska stödsystem riktade mot förnybar energi och incitament för att sträva mot 
ökad energieffektivitet. 

Den linjära reduktionsfaktorn behöver skärpas väsentligt för att systemet ska kunna 
leverera nära nollutsläpp till 2035, vilket är Naturskyddsföreningens krav. Den skulle 
då behöva vara kring 8,3 procent om året istället för 2,2 procent för att EU-ETS ska 
kunna nå denna nivå. 

 

 
75 Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2019 - industrin i fokus. 
Naturvårdsverket rapport 6911, december 2019. sid 50. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6911-7.pdf?pid=25851
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6911-7.pdf?pid=25851
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Figur 14. Den reduktionsfaktor som skulle behövas för att nå nära nollutsläpp inom 
EU-ETS från 2023 till utgången av 2035. Källa: Egna beräkningar. 

För att nå Eus nya mål om -55 procent till 2030 (se nedan) skulle taket behöva minska 
med -4,1 procent från 2021 eller med -6 procent från 2026.76 

Därtill krävs som tidigare nämnts att gratistilldelningen fasas ut. Detta för att 
förstärka prissignalen till industrin, vilket i sin tur motiverar till investeringar i teknik 
för fossilfri produktion och utsläppsminskningar. 

Ett garanterat minimipris för auktionering som indexuppräknas år för år skulle kunna 
fungera som ett gemensamt prisgolv för hela handelssystemet. Det ger också stabila 
intäkter till medlemsländerna och de fonder som finns i handelssystemet.77 

Utöver det så behövs kompletterande nationella styrmedel enligt ovan för att 
ytterligare stärka prissignalen till reellt styrande nivåer. 

EU-kommissionens ”Europas gröna giv” – vad betyder den för ETS ambitionsnivå? 
Den nya EU-kommissionens förslag till Europas gröna giv (European Green Deal) 
innehåller krav på att EU minst ska halvera sina utsläpp till 2030. Det innebär en 
ambitionshöjning jämfört med dagens mål på -40 procent till 2030 (mer om detta i 
avsnittet ”Når utsläppshandeln sina klimatmål” ovan). Utsläppshandeln bedöms, som 

 
76 The role of the EU ETS in increasing EU climate ambition: Assessment of Policy optioins, 
Sitra studies no 161. 2019. 
77 An agenda for strategic reform of the ETS – What’s the future for EU carbon pricing? Sandbag 
report, december 2017. 

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

 1 600

 1 800

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

2
0

4
3

2
0

4
4

2
0

4
5

2
0

4
6

2
0

4
7

2
0

4
8

2
0

4
9

2
0

5
0

2
0

5
1

2
0

5
2

2
0

5
3

2
0

5
4

2
0

5
5

2
0

5
6

2
0

5
7

2
0

5
8

Ti
lld

el
n

in
g,

 E
U

2
7

, m
iil

jo
n

er
 t

o
n

LRF för att nå nära noll utsläpp från 2023 till 2030.
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https://media.sitra.fi/2019/10/07112628/the-role-of-the-eu-ets-in-increasing-eu-climate-ambition.pdf
https://media.sitra.fi/2019/10/07112628/the-role-of-the-eu-ets-in-increasing-eu-climate-ambition.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Strategic-Reform-of-the-ETS-2017-Sandbag-1.pdf
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Strategic-Reform-of-the-ETS-2017-Sandbag-1.pdf
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tidigare nämnts, enligt flera olika studier kunna bidra med en minskning på mellan 
46-52 procent för den handlande sektorn. Eftersom utsläppshandeln endast omfattar 
kring 45 procent av de totala utsläppen är det frågan om den reduktionen räcker för att 
EU totalt ska nå -50 procent till 2030. 

Den gröna given innehåller också skrivningar om att EU ska uppnå klimatneutralitet 
till 2050, vilket anges i unionens långtidsstrategi för klimatpolitiken.78 För att klara 
detta behöver utsläppshandelns ambitionsnivå skärpas. Därför behövs en ytterligare 
reform av utsläppshandeln under den innevarande mandatperioden för EU-
kommissionen och EU-parlamentet. 

I kommissionens kommunikation om den gröna given omnämns att stora summor, 
uppemot 1 000 miljarder Euro, ska avsättas för garantier och lån till länder och företag 
som gör en klimatomställning.79 De EU-fonder som avsättas för medlemsländernas 
klimatomställning antas delvis finansieras med intäkter från auktionering av 
utsläppsrätter, men även finansiering inom ramen för EU:s ordinarie budget kommer 
sannolikt att bli nödvändig. 

Gränsjusteringsmekanismer eller ”klimattullar” 
EU-kommissionen skriver i en konsultation kring frågan om 
gränsjusteringsmekanismer att: 

“Europe’s efforts to go climate-neutral by 2050 could be undermined by lack of 
ambition by our international partners. This would mean a risk of carbon leakage. This 
occurs when companies transfer production to countries that are less strict about 
emissions. In such case global emissions would not be reduced. This new mechanism 
would counteract this risk by putting a carbon price on imports of certain goods from 
outside the EU.” 80 

 
Fördelen med system för CBA (Carbon Border Adjustment) är att de skyddar 
konkurrensutsatt industri från konkurrens från industrier i andra världsdelar med 
sämre klimatprestanda, vilket gör att behovet av gratistilldelning inom 
utsläppshandeln till särskilt konkurrensutsatt industri bortfaller. Det skulle skapa ett 
högre och mer förändringsdrivande kolpris inom Europa. 

CBA:s kan inom EU genomföras exempelvis som ett krav på importörer att uppvisa 
utsläppsrätter för de utsläpp som importerade produkter förorsakar (främst stål, 
cement, olja och kol). Man kan också tänka sig ett gemensamt prisgolv inom ETS, som 

 
78 En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi, EU-kommissionen, COM(2018) 773 final.  
79 A Union that strives for more – My Agenda for Europe, Ursula von der Leyen, 2019. 
80 EU Green Deal (carbon border adjustment mechanism), webbsida hos EU-kommissionen, 
besökt 2020-03-23. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
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utgör basen för gräsjusteringstarifferna, och utnyttja det existerande benchmarking-
systemet inom ETS för att avgöra vilka industrier utanför EU som har för låga 
klimatprestanda och därför skulle få betala klimattull.81Naturskyddsföreningen anser 
att: 

- Den linjära reduktionsfaktorn behöver höjas avsevärt för att EU-ETS ska 
kunna bidra till att klara EUs långsiktiga klimatmål.  

- Frågan om en gränsjusteringsmekanism för klimatet bör utredas. En sådan 
kan rätt utformad bidra till att hålla utsläppsrättspriset på en tillräckligt 
styrande nivå och eliminera behovet av gratistilldelning för den 
konkurrensutsatta industrin. Förslagsvis börjar man med de sektorer som 
har störst klimatpåverkan, exempelvis cement-, stål och oljeindustrin, för 
att därefter vidga systemet till produkter som driver på avskogning och 
slutligen till att omfatta de flesta industrivaror. Systemet kan bara gälla för 
import till EU, exporten ska inte omfattas. Undantag för de minst 
utvecklade länderna är tänkbara. 

Utvidgning av ETS 
EU kommissionen öppnar i ”Den gröna given” upp för möjligheten att utvidga EU ETS 
till fler sektorer. Om man ska göra detta är det viktigt att: välja sektorer där utsläppen 
är omfattande; där det är möjligt att mäta utsläppen tämligen exakt och utan alltför 
stora svårigheter; där antalet utsläppskällor inte är ohanterligt stort; där existerande 
effektiva styrmedel inte äventyras och där fusk kan beivras på ett meningsfullt sätt.82 

Med dessa kriterier i åtanke inses lätt att många sektorer är direkt olämpliga för att 
inkludera i EU-ETS. Vägtrafiken exempelvis har visserligen stora utsläpp, men de är 
svåra att mäta vid källan, antalet utsläppare är gigantiskt stort, skatter och styrmedel 
finns redan inom sektorn i de flesta medlemsländer och det vore lätt att undkomma 
systemet genom olika typer av fusk. Detsamma kan sägas om exempelvis jordbruk och 
fiske. 

I vissa länder, däribland Sverige, har man frivilligt valt att inkludera mindre 
värmeanläggningar i systemet, avfallsförbränning inkluderas på samma sätt genom 
att dessa anläggningar som regel producerar både el och värme. 

Flyget i utsläppshandeln 
Flyget har varit med i utsläppshandeln sedan 2012, men detta har haft liten betydelse 
för utsläppsutvecklingen inom sektorn, främst för att endast flygrörelser inom själva 

 
81 How to implement a WTO-compatible full border carbon adjustment as an important  part of 
the European Green Deal. A Krennek, ÖGfE Policy Brief 02’2020. 
82 Sectoral expansion of the EU ETS – A Nordic perspective on barriers and solutions to include 
new sectors in the EU ETS with special focus on road transport, B. Hrafnhildur et al, TemaNord 
2015:574. 

https://oegfe.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/OEGfE_Policy_Brief-2020.02.pdf
https://oegfe.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/OEGfE_Policy_Brief-2020.02.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:893105/FULLTEXT06.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:893105/FULLTEXT06.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:893105/FULLTEXT06.pdf
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EU omfattas, priserna på utsläppsrätter varit låga och den fria tilldelningen 
omfattande. 

EU-ETS omfattar i princip utsläpp från alla flygningar som anländer eller avgår från 
någon flygplats inom EU eller EES-området. Flygningar till och från länder utanför EU 
och EES har dock undantagits tillfälligt i väntan på att ICAO:s internationella 
marknadslösning CORSIA ska börja fungera. Undantaget är i kraft åtminstone till och 
med 2024.83 Det innebär i praktiken att endast flygningar inom EU är med i systemet. 

Flygbolagen kan använda både utsläppsrätter som tilldelats luftfarten och sådana som 
härrör från fasta anläggningar.84 Flyget har ett eget tak på för närvarande 37,5 miljoner 
ton. Utsläpp över det behöver täckas upp av inköpta utsläppsrätter. En mindre del av 
volymen under taket (15 procent) auktioneras ut årligen. 

År 2017 släppte flygrörelser inom och till och från EU och EES-området totalt ut 163 
miljoner ton koldioxid.85 (Flygets utsläpp har därtill ökat med 16 procent sedan 2005). 
Av den totala summan omfattades endast 64 miljoner ton (39 procent) av EU-ETS. När 
systemet startade 2013 omfattades 53,5 miljoner ton. Flygutsläppen inom ETS har ökat 
med 20 procent under den tredje handelsperioden. Till 2020 förväntas flygutsläppen 
inom ETS öka till 69 miljoner ton. 

 

Figur 15. Utsläppsrätter som använts av flyget inom EU-ETS 2013-2017. Både de 
särskilda utsläppsrätterna för flyget och inköpta ”vanliga” utsläppsrätter kan 
användas. 15 procent av utsläppsrätterna inom flygets separata tak auktioneras ut. 
Källa.85 

Under den fjärde handelsperioden fram till 2030 har EU uttalat att regleringen av 
flygets utsläpp ska övergå till arbete inom internationella flygunionens (ICAO:s) 
CORSIA-system (Carbon Offsetting Scheme for International Aviation). EU har genom 

 
83 Aviation in the ETS, webbsida hos Transport & Environment, Besökt 2020-01-08. 
84 Utsläppshandel i EU – Flyget, webbsida hos Energimyndigheten, 2018-11-05. 
85 European Aviation Environmental Report 2019, EEA, 2019. 

https://www.transportenvironment.org/what-we-do/flying-and-climate-change/aviation-ets
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/om-utslappshandel/utslappshandel-i-eu/flyget/
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-aviation-environmental-report.pdf
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Bratislava-deklarationen86 förbundit sig att delta i CORSIA redan från början, med 
reservation för att systemet måste uppnå ”miljöintegritet”. Det krävs en omfattande 
uppslutning kring systemet från viktiga flygnationer. 

Corsia bygger på att deltagande flygoperatörer ska mäta sina utsläpp under 2019 och 
2020 och att det genomsnittliga utsläppet för dessa år ska utgör en baslinje som 
framtida utsläpp inte får överskrida utan att detta ersätts med inköpta 
kompensationskrediter. Systemets pilotfas fram till 2023 och dess första fas fram till 
2026 är frivillig. CORSIA löper i sin nuvarande form till och med 2035. 

Alla flygoperatörer i systemet kopplas till ett medlemsland, som samlar in 
utsläppsstatistik från operatörerna. Länderna fastslår den årliga mängd 
kompensationskrediter utöver baslinjen som operatörerna måste skaffa sig, utifrån 
deras redovisade utsläpp. Det är också möjligt för flygbolagen att använda biobränslen 
för att minska sina utsläpp. Detta har lett till kritik om att den ökade efterfrågan på 
bioflygbränsle kan orsaka storskalig avskogning i tropiska områden för att lämna 
plats för soja- och palmoljeplantager.87 Avskogningen leder i sin tur till stora utsläpp 
av växthusgaser till följd av den ändrade markanvändningen. 

CORSIA är i grunden ett system för klimatkompensation, och inte som EU-ETS ett 
utsläppshandelssystem med regelmässigt sjunkande tak. Inom CORSIA är målet att 
klimatkompensera inom andra sektorer för koldioxidutsläpp utöver 2019-2020 års 
nivå. Ingen hänsyn tas då till höghöjdseffekter. Något sjunkande utsläppstak finns 
inte. De klimatåtgärder som köps in som kompensation ska dock sträva efter att vara 
additionella, dvs. de skulle inte blivit av om inte systemet gått in med finansiering. 
Trovärdig additionalitet har dock visat sig mycket svårt att belägga. Tidigare 
erfarenheter kring detta begrepp från CDM-systemet för utsläppskrediter till 
utvecklingsländer under Kyotoprotokollet har varit mycket nedslående. Det kommer 
också att vara svårt att undvika dubbelräkning, dvs. att samma utsläppsmängd 
tillgodoräknas både av det land som klimatåtgärden genomförts i och av det flygbolag 
som köpt CORSIA-utsläppsrätter.88 

Det är fortfarande oklart varifrån kompensationskrediterna i CORSIA:s 
klimatkompensation ska komma ifrån. Outnyttjade CDM-rätter förväntas utgöra basen 
i utbudet 89. Framtiden för CDM under Parisavtalet är dock också ytterst oklar och 

 
86 Declaration Of The European Union, its Member States and the Other Member States of the 
European Civil Aviation Conference Adhering To The Global Market-Based Measure (GMBM) 
Scheme From the Start. 
87 Destination deforestation – Aviation biofuels, vegetable oil and land use change, Rainforest 
Foundation, Norway, Report, October 2019. 
88 Why ICAO and Corsia cannot deliver on cliimate – A threat to Europe’s climate ambition, 
Transport  Environment, Briefring, September 2019.  
89 ICAO advisory body to evaluate 14 programmes for eligibility under CORSIA carbon offset 
scheme, article, Greenaironl leine.com, 03.09.2019. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/declaration.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/declaration.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/declaration.pdf
https://d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Destination-deforestation_Oct2019.pdf
https://d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Destination-deforestation_Oct2019.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_Corsia_assessement_final.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_Corsia_assessement_final.pdf
https://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2629
https://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2629
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föremål för fortsatt förhandling. Under COP 25 i Madrid lyckades inte parterna komma 
överens om hur frågan ska hanteras. CORSIA har dock fått intresseanmälningar från 
olika nationella certifieringssystem för utsläppsminskningar, bland annat från Kina. 
Thailand, Polen och Mexiko.89 Dessa certifieringssystem lutar sig alla hårt mot CDM-
regelverket för metoder, principer och kriterier. 

De intresseanmälningar som sedan godkänts av ICAO90 är: 

• American Carbon Registry 
• China GHG Voluntary Emission Reduction Program 
• Clean Development Mechanism 
• Climate Action Reserve 
• The Gold Standard 

Verified Carbon Standard (Verra)Projekten i CDM-systemet har under åren fått mycket 
kritik för att inte vara tillräckligt additionella, inte säkra upp för dubbelräkning och 
inte vara fullt ut hållbara.91 Även kraven för skogskrediter inom CORSIA, har kritiserats 
för brister i permanens och risker för dubbelräkning.92 Det är också en öppen fråga om 
CDM i dag har någon legal status när Kyotoprotokollet löper ut 2020, och om det finns 
någon möjlighet att driva systemet vidare utanför FN-systemet som ett oberoende 
certifieringsorgan eller inte? Det är också ytterst oklart om återstående outnyttjade 
CER-enheter från CDM ska få utnyttjas inom ramen för Artikel 6 i Parisavtalet.93 
Artikel 6-förhandlingarna i Madrid slutade i oenighet. 

Det bör noteras att CORSIA-systemets utsläppsrätter inte är kompatibla med de inom 
EU-ETS. CORSIA-utsläppsrätter godkänns inte för handla med inom EU-ETS och 
europeiska utsläppsrätter ska inte kunna användas inom CORSIA.94 

Under de närmaste åren måste EU utvärdera och besluta om man tycker att CORSIA är 
tillräckligt bra ur miljösynpunkt för att kunna ersätta EU-ETS inom flyget eller om 
man tvärtom ska ha kvar flyget inom unionen i det egna systemet och därtill om man 
ska utöka det till internationella flygningar till och från Europa när ”Stop the Clock”-
undantaget löper ut 2024. 

 
90 ICAO Council follows advisory body recommendations and approves CORSIA-eligible carbon 
programmes, Greenair online, 16 march 2020. 
91 It’s time to end the CDM in 2020, webbsida hos Climate Action Network International, 
november 2017. 
92 Lessons learned from the first round of application by programs for eligibility under CORSIA, 
L Schneider et al, Öko-institut. e. v, October 2019.. 
93 OP25: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Madrid, web article, Carbon Brief, 
15.12.2019. 
94 European Aviation Environmental Report 2019, EEA 2019., sid 81. 

https://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2679
https://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2679
http://www.climatenetwork.org/blog/it%E2%80%99s-time-end-cdm-2020
http://www.climatenetwork.org/blog/it%E2%80%99s-time-end-cdm-2020
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Lessons-learned-from-CORSIA-applications.pdf
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Lessons-learned-from-CORSIA-applications.pdf
https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid
https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-aviation-environmental-report.pdf
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Sjöfarten in i utsläppshandeln 
En sektor som skulle kunna komma i fråga inom EU-ETS är sjöfarten inom EU och 
bunkring av fartygsbränsle inom EU. Här finns i dagsläget ingen bränslebeskattning 
och internationella konventioner gör det svårt att tillämpa en sådan. Samtidigt står 
den internationella sjöfarten för utsläpp av nära en miljard ton växthusgaser årligen.95 
Sjöfarten förväntas också öka kraftigt till 2050. 

EU-kommissionen har sagt att man vill inkludera sjöfarten i EU-ETS från och med 
2023 om inte den internationella sjöfartsorganisationen IMO till dess gjort tillräckliga 
framsteg i sina förhandlingar om klimatåtgärder för sjöfarten.96 Sjöfarten skulle då få 
en egen fond av utsläppsrätter i likhet med hur man har organiserat utsläppshandeln 
för flyget.97 

Förhandlingarna inom IMO kring olika klimatåtgärder för sjöfarten har upprepade 
gånger skjutits upp. Det förefaller osannolikt att man skulle kunna ha ett eget system 
för utsläppsreduktioner och utsläppshandel på plats till 2023.98 EU lär därför bli 
tvunget att agera. Eftersom en effektiv internationell bränslebeskattning av sjöfarten 
lär vara praktiskt taget omöjlig att få fram så kan en utsläppshandelsbubbla för 
sjöfarten vara en framkomlig ”second best”-lösning. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

- Sektorer som vägtrafik, jordbruk, byggnader och fiske inte bör inkluderas i 
utsläppshandeln då det är stor risk att systemet inte på ett tillfredsställande 
sätt skulle kunna generera riktiga utsläppsminskningar inom dessa 
sektorer. Här finns dessutom, på såväl EU-nivå som på nationell nivå i 
många EU länder, redan andra styrmedel på plats. Fokus bör ligga på att 
skärpa och vidareutveckla dessa styrmedel.  

- EU bör inte övergå från sitt eget utsläppshandelssystem till CORSIA för att 
reglera flygets klimatutsläpp. Tvärtom bör utsläppshandeln för flyget 
skärpas så att även flygningar till och från EU omfattas. 

- Den fria tilldelningen till flyget bör avskaffas och möjligheten att växla 
mellan flygutsläppsrätter och vanliga utsläppsrätter bör tas bort. 

- Även flygets höghöjdseffekter bör ingå i beräkningsunderlaget för EU:s 
utsläppshandel. 

- EU bör snarast utreda möjligheterna att införliva sjöfarten inom EU samt till 
och från unionen i den europeiska utsläppshandeln. Ingen fri tilldelning bör 

 
95 Third IMO GHG Study 2014. 
96 Time to steer shipping into the EU carbon market, article, Euractiv, Sam van den Plas, 
22.11.2019. 
97 Decarbonising shipping sector in EU – ETS Maritime Climate Fund and 2030 targets, 
Transport & Environment, Briefing, February 2017. 
98 Artikel hos Seas at risk. Shipping Climate Talks in The Slow Lane Over Speed Reduction 
Measures, 15.11.2019. 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
https://www.euractiv.com/section/shipping/opinion/time-to-steer-shipping-into-the-eu-carbon-market/
https://www.euractiv.com/section/shipping/opinion/time-to-steer-shipping-into-the-eu-carbon-market/
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2017_02_aviation_shipping_ETS_briefing.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2017_02_aviation_shipping_ETS_briefing.pdf
https://seas-at-risk.org/18-shipping/994-shipping-climate-talks-in-the-slow-lane-over-speed-reduction-measures.html
https://seas-at-risk.org/18-shipping/994-shipping-climate-talks-in-the-slow-lane-over-speed-reduction-measures.html
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ske för sjöfarten heller. Sjöfarten ska då också rymmas inom den 
existerande totala bubblan för utsläppshandeln. 
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