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1

Sammanfattning
•

Det stora överskottet i EU:s utsläppshandelssystem och låga priser på
utsläppsrätter har redan tidigare gjort ”vattensängsargumentet” tveksamt.
Genom reformen kommer överskott av utsläppsrätter att överföras till
marknadsstabilitetsreserven (MSR) och annulleras om vissa förutbestämda
villkor är uppfyllda.

•

Från 2023 ska varje år alla utsläppsrätter i reserven som överstiger
föregående års auktionering annulleras. Thomson Reuters Point Carbon
och analysföretaget ICIS bedömer att 2,4 miljarder utsläppsrätter
annulleras år 2023, medan tankesmedjan Sandbag anger 2,7–3,2
miljarder.

•

Enligt Westanders förenklade beräkning skulle utsläppsminskningar om
2,4 procent per år efter 2017 leda till överföringar till reserven samtliga år
mellan 2023 och 2030 och annulleringar alla år utom 2025. Denna slutsats
ligger i linje med flera andra analyser.

•

I tankesmedjan Sandbags mest sannolika scenario sker överföringar och
annulleringar av utsläppsrätter under varje år fram till 2030. Enligt
analysföretaget ICIS modell sker överföringar samtliga år utom 2025. I
konsultföretaget Perspectives modell sker annulleringar samtliga år utom
2025.

•

Utsläppsminskningar sedan 2008 har bidragit till överskottet i
handelssystemet, som från och med 2019 överförs till reserven och från
2023 börjar annulleras. Om det sker överföringar varje år har 90 procent
av en utsläppsreduktion resulterat i annullering år 2030, då
handelsperioden tar slut.

•

En extra utsläppsminskning som sker 2019 kommer, under vissa villkor,
att överföras från 2021 och fram till 2030 har drygt 80 procent av
utsläppsminskningen lett till annullering. Om utsläppsminskningen sker
2022 har knappt 60 procent lett till annullering till 2030.

•

En översyn av de villkor som styr reserven kommer att göras senast under
2021 och flera förslag, exempelvis ändrade tröskelnivåer för överföringar
och återföringar, skulle ytterligare öka sannolikheten för fortsatta
överföringar och annulleringar av utsläppsrätter.

•

Sverige var drivande för att ändra reglerna i handelssystemet. Om man
antar att varje tilldelad utsläppsrätt hade lett till ett framtida utsläpp och
det i stället annulleras 3 000 miljoner utsläppsrätter, så innebär det att
Sverige gått i spetsen för en utsläppsreduktion som är mer än 50 gånger så
hög som de årliga svenska utsläppen (52,9 miljoner ton år 2016).
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•

Sverige har inte prioriterat utsläppsminskningar inom den handlande
sektorn. I direktiven till den parlamentariska Miljömålsberedningen
angavs exempelvis: ”Utgångspunkten är att söka undvika överlappande
nationell styrning av verksamheter inom EU:s utsläppshandelssystem (EU
ETS) eftersom detta kan försämra effektiviteten i systemet.”

•

Bortsett från vissa undantag har Sverige, sedan handelssystemet (på
försök) infördes år 2005, valt att inte fokusera på den handlande sektorn,
varken när det gäller utsläppsminskande åtgärder eller klimatmålens
utformning 2020, 2030 och 2040.

•

Nu visar det sig att detta har varit en stor missräkning av svenska
myndigheter och regeringar. Incitamenten att minska utsläppen inom
handlande sektorn har varit mycket små, med tanke på det låga priset på
utsläppsrätter. Med ökad fokus på utsläppen inom den handlande sektorn
hade Sverige kunnat bidra till att det befintliga överskottet av
utsläppsrätter, som helt eller delvis kommer att annulleras, varit ännu
större än vad det är.

•

Sverige bör inte göra om samma misstag, i synnerhet inte nu när
sannolikheten ökat kraftigt för att utsläppsminskningar leder till att
utsläppsrätter annulleras och utsläppen minskar.

•

Det finns dessutom tre skäl för Sverige satsa på utsläppsreduktioner inom
den handlande sektorn, oavsett om detta skulle leda till motsvarande
annulleringar eller inte:

•

o

Sveriges klimatmål 2045 ”hotas” av den handlande sektorn. Detta mål
omfattar samtliga utsläpp i Sverige, men EU:s reduktionstakt är inte
tillräcklig för att minska utsläppen inom den handlande sektorn.

o

Svenska utsläppsreduktioner kan underlätta en skärpning av EU:s
klimatmål 2030. Detta EU-mål bör ligga i linje med Sveriges
klimatmål och med vad som krävs för att klara temperaturmålen enligt
Parisavtalet.

o

Sverige bör stödja teknikutveckling inom industrin i den handlande
sektorn. Sådana tekniska landvinningar kan exporteras och leda till
globala utsläppsminskningar.

Sverige bör dock utgå från att EU:s utsläpp kommer att minska väsentligt
mer än tilldelningen, och att en utsläppsreduktion också under 2020-talet
kommer att leda till annullering av utsläppsrätter. En rad faktorer talar för
att utsläppen kommer att fortsatta minska kraftigt:
o

Stigande pris på utsläppsrätter reducerar utsläppen. Priset har redan
ökat från 4 till cirka 13 euro och det förväntas av olika aktörer att stiga
till 25–35 euro.
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•

o

Det finns en mycket stor potential att fortsätta att minska utsläppen
från kolkraften. Det har redan tillkännagetts att 27 procent av
kolkraftverken ska avvecklas före 2030 och kolkraften står för 39
procent (2016) av utsläppen i handelssystemet.

o

Nationella koldioxidskatter och andra åtgärder kan minska
utsläppen. Alltfler länder, däribland Storbritannien, Tyskland,
Frankrike och Nederländerna, har infört eller avser att införa
nationella styrmedel för företag inom handlande sektorn.

o

Samordnade nationella åtgärder kan minska utsläppen.
Naturvårdsverket skriver: ”Samordnade kompletterande åtgärder med
andra länder som i linje med Sverige vill gå före och göra mer, jämfört
med EU ETS gruppen av medlemsstater som helhet, ger förstås mer
effekt än att Sverige agerar ensamt.”

o

EU:s förstärka mål och nya styrmedel kan minska utsläppen. Det
pågår en diskussion inom EU om att skärpa både förnybarhets- och
energieffektiviseringsmålet. Dessa är nu 27 procent 2030. Men EUparlamentet vill öka målen till 35 procent. Det skulle leda till kraftig
utsläppsminskning, också inom handelssystemet.

o

Innovations- och moderniseringsfonderna kan leda till ytterligare
utsläppsminskningar. Värdet av 842 miljoner utsläppsrätter (11
miljarder euro i april 2018) ska finansiera utsläppsminskande åtgärder
samt modernisering av energisektorn i tio medlemsländer.

Sverige bör utveckla en samlad strategi för att också fortsättningsvis
reducera utsläppen inom EU:s handelssystem, genom att:
o
o
o
o
o
o

•

Minska utsläppen i de svenska anläggningarna.
Minska utsläppen i andra EU-länder genom stöd till teknikutveckling i
svenska anläggningar.
Minska utsläppen från kolkraft i andra länder genom elexport.
Minska utsläppen genom att samla andra EU-länder för samordnade
nationella insatser.
Verka för EU-gemensamma energi- och klimatåtgärder som minskar
utsläppen inom handelssystemet.
Verka för att handelsystemet stärks och skapar incitament för åtgärder,
till exempel genom att utsläppstaket sänks och
annulleringsprinciperna skärps/behålls vid nästa översyn av
handelssystemet.

Slutligen bör Sverige se över de svenska klimatmålen 2030 och 2040 så att
dessa, på något sätt, inkluderar den handlande sektorn och bidrar till
klimatmålet 2045 kan uppnås.
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2

Inledning

Systemet för EU:s handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS) omfattar
ca 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs
cirka 13 000 anläggningar i hela EU motsvarande cirka 45 procent av de totala
utsläppen av växthusgaser inom unionen.
Detta är tanken:
”EU:s utsläppshandel syftar till att minska utsläppen på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt. Handel med utsläppsrätter ska göra det möjligt att minska
utsläppen i det land och den sektor där det kostar minst. Utsläppshandel bygger på
att ett tak sätts för de totala utsläppen. Varje år ska företagens utsläpp
kompenseras med erforderligt antal utsläppsrätter. En utsläppsrätt motsvarar 1 ton
koldioxid eller koldioxidekvivalenter.” 1
De svenska utsläppen som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter
har minskat med 18 procent mellan 2005 och 2016 och var 20,3 miljoner ton år
2016, inkl. flyg.2
I november 2017 ändrades EU:s handelssystem på ett sätt, som kan få en mycket
stor betydelse.

2.1 Tillgänglig information om utsläppshandeln i Sverige
Ytterst lite är skrivet i Sverige om utsläppshandeln de senaste åren. Denna sektor
har behandlats sparsamt i alla sammanhang, och inkluderas inte heller i de svenska
klimatmålen för 2020, 2030 och 2040 (men väl för 2045).
I maj 2014 presenterade Fores och IVL en rapport om utsläppshandeln.
Den senaste svenska myndighetsrapporten om utsläppshandeln är från 2013,
författad av Energimyndigheten.
Naturvårdsverket inkluderar några sidor om utsläppshandeln i en rapport om
Sveriges klimatmål från november 2017.
Varken Energimyndigheten, Naturvårdsverket eller utslappshandel.se har ännu
uppdaterat sin information om handelssystemet, utifrån förändringarna i
handelssystemet.

1 www.utslappshandel.se
2

Naturvårdsverket, november 2017
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf
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Hanna Stenegren på Fores har presenterat en sammanfattning av förändringarna i
handelssystemet.
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Lars Zetterberg,
klimatexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet, skrev på DN Debatt den 3 februari 2017:
Nu kan lokalt miljöarbete ge stora effekter även globalt, varpå Magnus Nilsson,
miljökonsult, replikerade Automatisk annullering urholkar EU:s klimatpolitik,
John Hassler, professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet,
replikerade Överenskommelsen om utsläppsrätter är ett stort bakslag, och
Zetterberg och Axelsson skrev en slutreplik: Höjda utsläppspriser stärker EU:s
klimatpolitik.
Konjunkturinstitutet utreder konsekvenserna av det nya regelverket, de ska vara
färdiga 30 april 2018.3

2.2 Tillgänglig information om utsläppshandeln inom EU
EU:s tillgängliga information om överenskommelsen är svårgenomträngd, både
den från Rådet och en promemoria från EU-parlamentet (båda från november
2017).
EU-kommissionen samlar alla egna rapporter om utsläppshandeln på sin
webbsida,
däribland deras senaste årsrapport om handelssystemet från maj 2017 samt en mer
utförlig beskrivning av de nya reglerna från november 2017. I denna anges:
”Efter mer än två års förhandlingar om förslaget om att reformera EU:s
utsläppshandelssystem under den fjärde handelsperioden nåddes en avgörande
överenskommelse i november 2017 vilket visar att Europeiska unionen nu låter
sina åtaganden enligt Parisavtalet gå över i handling. Det reviderade och kraftigt
förstärkta utsläppshandelssystemet kommer att utgöra en viktig del av EU:s bidrag
till genomförandet av Parisavtalet och den globala övergången till en ekonomi med
lägre koldioxidutsläpp.”

3 Regleringsbrevet till Konjunkturinstitutet: ”2. Effekter av annulleringar i stabilitetsreserven
Myndigheten ska analysera under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning nationella åtgärder
påverkar det totala utsläppsutrymmet inom EU ETS när löpande annulleringar ur
marknadsstabilitetsreserven genomförs. Analysen ska klarlägga vilka faktorer som avgör om
nationella åtgärder leder till minskade utsläpp inom EU eller inte och vilka av dessa som är
dominerande. Om resultaten visar att nationella åtgärder inom EU ETS blir mer effektiva med
löpande annulleringar ur marknadsstabilitetsreserven ska myndigheten även behandla inom vilka
branscher inom EU ETS som nationella åtgärder kan vara kostnadseffektiva för att nå det nationella
målet om nettonollutsläpp till senast 2045. Analysen bör utgå från överenskommelsen mellan
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen på området.
Konjunkturinstitutet ska ge Energimyndigheten och Naturvårdsverket tillfälle att inkomma med
synpunkter på analysen. Eventuella avvikande meningar ska framgå av rapporten. Uppdraget ska
redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2018.”
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Men varken Parlamentet, Rådet eller Kommissionen analyserar möjliga
konsekvenser för de samlade utsläppen inom handelssystemet eller effekten av
enskilda utsläppsreduktioner inom systemet.
Vi har sett och utgått från analyser av fem olika aktörer, som redovisas och
granskas i denna promemoria.
•

Analysinstitutet ICIS har presenterat två olika dokumentet (som inte ligger
på nätet) om effekterna av regelförändringarna: ”The EU ETS phase 4 – all
clear now” från den 1 december 2017 samt ”EU ETS post-2020 reform:
status quo or seismic shift?” från den 11 december 2017.

•

Tankesmedjan Sandbag, som är en ”not-for-profit climate change policy
think tank”, har presenterat olika analyser om effekten av förändringarna i
handelssystemet:
o
o
o
o
o

Den 9 november 2017: “Out of touch ETS reform puts Member States
in the spotlight”
Den 14 november 2017: “EU fails to lead the way on smart carbon
markets – Analysis of the ETS reform”
Den 23 november 2017: “The case for additional actions under the
EUETS has never been stronger”
Den 30 november 2017, rapport: “State of the EU Emissions Trading
System 2017”
Den 7 december 2017, rapport: “An agenda for strategic reform of the
ETS. What's the future for EU carbon pricing?”

•

Grischa Perino, University of Hamburg, har författat en vetenskaplig
artikel med titeln ”New Phase 4 - EU ETS rules temporarily puncture
waterbed”, för kommande publicering i Nature Climate Change. (Denna
berör dock inte förväntad utsläppsutveckling och svarar inte heller på
grundfrågan om sannolikheten för fortsatta annulleringar fram till 2030.)

•

Bloomberg New Energy Finance har gjort en analys av
utsläppsutvecklingen och priset på utsläppsrätter.

•

Konsultföretaget Perspective har presenterat en “ETS Market Stability
Reserve Model, december 2017”.
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3

Leder utsläppsreduktioner i Sverige till en
total minskning av utsläppen i EU?

3.1 Reform som ger permanenta utsläppsminskningar
Hittills har utformningen av EU:s utsläppshandelssystem inneburit att
utsläppsminskningar i den handlande sektorn haft relativt låg prioritet. Ett vanligt
argument är att det gemensamma utsläppstaket innebär att en extra
utsläppsminskning i Sverige leder till en utsläppsökning i en annan del av systemet,
den så kallade vattensängseffekten eller ”EU-bubblan”.
Det stora överskottet i ETS och låga priser på utsläppsrätter har redan tidigare gjort
vattensängsargumentet tveksamt.4 Men med reformeringen av handelssystemet
införs avgörande förändringar som tydliggör att både historiska och framtida
utsläppsminskningar har en direkt inverkan på de totala utsläppen inom EU. Detta
beror på två nya mekanismer i handelssystemet: en marknadsstabilitetsreserv
(MSR) och årliga annulleringar av utsläppsrätter i reserven.
Genom reformen kommer överskott av utsläppsrätter att överföras till
marknadsstabilitetsreserven och delar av dessa att annulleras årligen om vissa
förutbestämda villkor är uppfyllda. I det följande beskrivs i mer detalj hur dessa
mekanismer fungerar och varför de innebär att svenska utsläppsreduktioner leder
till faktiska utsläppsminskningar i EU.

3.2 Marknadsstabilitetsreserven
Marknadsstabilitetsreserven tas i bruk den 1 januari 2019. Utsläppsrätter kommer
att överföras till reserven om det totala antalet utsläppsrätter i omlopp
(”överskottet”) är över 833 miljoner. Om antalet är mindre än 400 miljoner ska
utsläppsrätter i stället tas ut från reserven och återföras till marknaden. Om den
övre tröskeln överskrids ska 24 procent av överskottet överföras till reserven varje
år under 2019–2023 och därefter sjunker andelen till 12 procent. Om den nedre
tröskeln underskrids återförs 100 miljoner ton till marknaden.
Överföring eller återföring av utsläppsrätter sker genom att auktioneringsvolymen
under den kommande tolvmånadersperioden (med start 1 september) justeras. Den
15 maj varje år ska EU-kommissionen publicera uppgift om det totala antalet
utsläppsrätter i omlopp och om överföring eller återföring ska göras. I maj 2018

4

Förenklat: När priset på utsläppsrätter redan är mycket lågt leder ytterligare utbud inte till ökad
efterfrågan, se t.ex. Sandbags rapport Puncturing the waterbed myth, oktober 2016,
https://sandbag.org.uk/project/puncturing-the-waterbed-myth/ och studie av danska Klimatrådet
Subsidies to renewable energy and the European emissions trading system: Is there really a waterbed
effect?, mars 2017, http://www.klimarådet.dk/da/system/files_force/downloads/working_paper__is_there_really_a_waterbed_0.pdf?download=1
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bestäms storleken på den första överföringen till reserven baserat på antalet
utsläppsrätter i omlopp under 2017. Den första överföringen påverkar (reducerar)
hur många utsläppsrätter som auktioneras ut perioden 1 januari-31 augusti 2019.5
Reserven kommer även att omfatta utsläppsrätter som ännu inte satts på
marknaden. Detta gäller bland annat de 900 miljoner utsläppsrätter från 2014–
2016 som omfattas av ”backloading”-överenskommelsen från 2014.6 Även övriga
icke-allokerade utsläppsrätter fram till 2020 kommer att överföras till reserven,
och denna volym har, enligt EU-kommissionen, uppskattats till 550–700
miljoner.7,8
Antalet utsläppsrätter i omlopp (Total Number of Allowances in Circulation,
TNAC), dvs huruvida gränserna om 833 respektive 400 miljoner över- eller
underskrids, beräknas enligt en viss formel.9
EU-kommissionen gjorde en första beräkning i maj 2017 som visade att det antalet
utsläppsrätter i omlopp vid utgången av 2016 uppgick till 1 694 miljoner
utsläppsrätter enligt följande:10
Tillgång

8 833 415 789

- varav utsläppsrätter som sparat från 2008–2012

1 749 540 826

- varav auktionerade utsläppsrätter under 2013–2016

2 774 262 500

- varav gratis tilldelade utsläppsrätter 2013–2016, inkl från reserven för nya deltagare

3 600 800 263

- varav utsläppsrätter som monetariserats av EIB för NER300-programmet

300 000 000

- varav internationella utsläppskrediter gällande för utsläpp fram till 2016

408 812 200

Efterfrågan

7 139 510 892

- varav totala verifierade utsläpp 2013–2016

7 139 317 195

- varav annullerade utsläppsrätter

193 697

Antal utsläppsrätter i reserven

0

Summa utsläppsrätter i omlopp

1 693 904 897

5 EU-kommissionen,

C(2017) 3228 final,
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf
6 Kommissionens förordning (EU) nr 176/2014 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0176&from=EN
7 Dessa härrör från reserven för nya deltagare, till följd av att anläggningar stängts ner eller från
tillämpning av en faktor för koldioxidläckage, se vidare i EU-kommissionens konsekvensanalys, sid
225: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/impact_assessment_en.pdf
8 EU-kommissionens hemsida, Market Stability Reserve,
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform_en
9 EU-dokumenten

anger formeln: ”Totalt antal utsläppsrätter i omlopp = tillgång − (efterfrågan +

utsläppsrätter i reserven för marknadsstabilitet)” och så vitt vi förstår gäller den senare delen antalet
utsläppsrätter i reserven exklusive annullering och icke-allokerade utsläppsrätter.
10 EU-kommissionen, C(2017) 3228 final,
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf
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EU-kommissionens beräkning gjordes med data tillgängliga i april 2017.
Tankesmedjan Sandbag genomförde en uppdaterad beräkning med data
tillgängliga i augusti 2017 som indikerar att antalet utsläppsrätter i omlopp var
lägre, cirka 1,5 miljarder.11

3.3 Årliga annulleringar
Från 2023 ska varje år alla utsläppsrätter i reserven som överstiger föregående års
auktionering annulleras. Den första annulleringen kommer att bli omfattande då
en stor uppbyggd volym ska annulleras vid ett tillfälle. Exakt hur stor den första
annulleringen blir beror på antaganden om hur många icke-allokerade
utsläppsrätter som tillförs reserven och hur stora de första fem årens överföringar
blir. Thomson Reuters Point Carbon12 och analysföretaget ICIS13 har gjort
bedömningen att annulleringen blir 2,4 miljarder. Sandbag har beräknat
annulleringen till 2,7–3,2 miljarder, där den senare anses mest sannolik och bygger
på en snabbare utsläppsminskning.14,15

3.4 Funktion och möjlig utveckling
Det har inte varit möjligt att inom ramen för detta uppdrag ta fram en exakt modell
för utvecklingen av handelssystemet och när överföringar och annulleringar
kommer att ske. Det är flera olika parametrar som styr hur och när utsläppsrätter
sätts på marknaden, se figur 1, vilket påverkar resultatet.

11 Sandbag,

State of the EU Emissions Trading System 2017, sid 11: https://sandbag.org.uk/wpcontent/uploads/2017/11/State-of-EU-ETS-2017-by-Sandbag-2.pdf
12 Thomson Reuters, Grand compromise on ETS reform
set to tighten market, www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/Grand-compromise-on-ETSreform-set-to-tighten-market-copy-2.pdf
13 ICIS, December 2017, EU ETS post 2020-reform: status qou or seismic shift? (ingen länk)
14 Sandbag, An agenda for strategic reform of the ETS - What’s the future for EU carbon pricing?
December 2017, https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Strategic-Reform-of-theETS-2017-Sandbag-1.pdf
15 Point Carbon och ICIS har inte preciserat sina beräkningar, men av Sandbags rapport State of the
EU Emissions Trading System 2017 framgår att de bedömer att det finns cirka 1080 icke-allokerade
utsläppsrätter (utöver 900 från backloading) som går till reserven, se fotnot 15 i denna rapport:
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/State-of-EU-ETS-2017-by-Sandbag-2.pdf
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Figur 1. Fördelning av det totala taket under fas 4 (figur från Perspective) 16
I figur 2 och tillhörande tabell illustreras dock reservens funktion och en principiell
möjlig utveckling av antalet utsläppsrätter i omlopp, överföringar till reserven,
ackumulerad volym i reserven, årliga annulleringar samt tak och efterfrågan på
utsläppsrätter. I figuren/tabellen har tillgången till utsläppsrätter likställts med det
årliga taket och den auktionerade volymen har antagits vara 54 procent av taket,
vilket alltså är en förenkling. Resultaten när det gäller överföringar till reserven och
annulleringar ligger trots det helt i linje med flera analyser (se avsnitt 3.5).

Figur 2. Principiell funktion och utveckling av handelssystemet
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16 Perspective,

Understanding the ETS Phase IV Cap, november 2017,
http://www.perspectivepublicaffairs.com/blog/understanding-the-ets-phase-iv-cap.
ISIC har en motsvarande figur, men denna exkluderar Storbritannien efter EU-utträdet.
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• Tak för utsläppsrätter är den maximala lagliga tilldelningen av utsläppsrätter
till anläggningar. Under 2008–2012 var taket cirka 2 100 miljoner ton.17 Under
2013–2020 ska taket årligen minska med 1,74 procent av den genomsnittliga
tilldelningen under 2008–201218 och under 2021–2030 ska taket minska med
2,2 procent per år.19
• Efterfrågan på utsläppsrätter motsvarar verifierade utsläpp (och frivilligt
annullerade utsläppsrätter). I figuren antas en minskning med 2,4 procent per
år, jämfört med föregående år, med utgångspunkt i den preliminära
utsläppssiffran för 2017 (1 756 miljoner ton).20 Detta är något lägre än
utsläppstrenden mellan 2010 och 2016, då utsläppen minskade med 2,6 procent
per år med hänsyn tagen till utvidgning av systemet. 21,22
• Det totala antalet utsläppsrätter i omlopp ligger till grund för överföringar till
MSR. För 2016 har EU-kommissionen beräknat antalet till 1,69 miljarder ton. 23
Antalet minskar genom överföringar till reserven, men ”fylls på” när de
verifierade utsläppen är lägre än tilldelningen.
• Överföringar till MSR visar hur många av utsläppsrätterna i omlopp som förs
över till reserven varje år, dvs 24 procent av överskottet under 2019–2023 och
12 procent under 2024–2030. Överföringar till reserven görs så länge det totala
överskottet är mer än 833 miljoner ton.
• Ackumulerad MSR är den ackumulerade volymen i stabilitetsreserven och
inkluderar dels årliga överföringar enligt ovan, dels icke-allokerade
utsläppsrätter. Här har 900 miljoner ”backloadade” och 700 miljoner övriga
icke-allokerade utsläppsrätter adderats för 2019 och 2020 (se 4.2).
• Annullering visar hur många utsläppsrätter som tas bort permanent från
reserven. Från 2023 annulleras hela volymen i MSR som överskrider
föregående års auktionering, därefter blir det mindre (eller inga) annulleringar.

17 Olika

uppgifter förekommer
procent motsvarar enligt EU-kommissionen en minskning på 38,2 miljoner ton per år, vilket
indikerar en tilldelning på 2,2 miljarder ton 2008–2012.
19 EU-kommissionen, Emissions cap and allowances, https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap_en
20 Sandbag, april 2017, https://sandbag.org.uk/project/eu-emissions-rise-for-first-time-in-7-years/
21 Sandbag, Out of touch ETS reform puts Member States in the spotlight, November 2017,
https://sandbag.org.uk/2017/11/09/touch-ets-reform-puts-member-states-spotlight/
22 Under 2013–2016, dvs hittills under fas3, minskade utsläppen med i snitt 2,8 procent per år
(+2,2% 2013, -4,9% 2014, -0,6 % 2015, -2,9 % 2016), http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0693&from=EN. Preliminära siffror för 2017 visar att
utsläppen ökade med 0,3 procent vilket ger ett genomsnitt på 2,1 procent under 2013-2017,
https://sandbag.org.uk/project/eu-emissions-rise-for-first-time-in-7-years/.
23 Enligt Sandbag är antalet cirka 1,5 miljarder. Sandbag använder senare siffror (från augusti 2017)
som även inkluderar luftfart, se State of the EU Emissions Trading System 2017, sid 11:
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/State-of-EU-ETS-2017-by-Sandbag-2.pdf
18 1,74
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Tabell 1. Principiell funktion och utveckling av handelssystemet
År

Årligt tak1

Möjlig
utsläpps-Årligt
trend2 överskott3

Utsläppsrätter
i omlopp4

2016

Överföring Kumulativ Auktionering Auktionering
till MSR5
MSR6
före MSR7,8
efter MSR9

Annullering
10

1693

2017

1931

1756

175

1868

2018

1893

1714

179

2047

2019

1855

1673

182

1781

448

1348

946

498

2020

1816

1633

183

1473

491

2540

973

482

2021

1768

1593

175

1220

427

2967

955

528

2022

1720

1555

165

1032

354

3321

929

575

2023

1671

1518

153

892

293

575

903

610

-3038

2024

1623

1481

142

910

124

610

876

752

-89

2025

1575

1446

129

932

107

752

850

743

35

2026

1526

1411

115

938

109

743

824

715

-118

2027

1478

1377

101

926

112

715

798

686

-140

2028

1429

1344

85

899

113

686

772

659

-141

2029

1381

1312

69

857

111

659

746

635

-138

2030

1333

1280

53

801

108

635

720

612

-133

938

1

-1,74% till 2020, därefter -2,2%, jfrt 2008–2012

2

Preliminär siffra för 2017, därefter minskning med 2,4 % per år

3

Differens mellan tak och utsläpp

4

EU-kommissionens siffra för 2016 + årligt överskott - överföring till MSR

5

24% av utsläppsrätter i omlopp 2019–2023, därefter 12%. Överföring 2019 baseras på antal 2017 osv.

6

För 2019–2020 påförs 900 respektive 800 miljoner från backloading och övriga icke-allokerade utsläppsrätter

7

2018–2020: Preliminära volymer enligt auktionskalendrar, https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_sv#tab-0-2

8

Från 2021: 54% av taket (verkliga volymer beror på flera faktorer, se text)

9

Auktionsvolymen för året minskas med den volym som förs över till MSR

10

Volymen i MSR - föregående års auktionering

3.5 När leder en ytterligare utsläppsreduktion till
annullering?
För att en additionell utsläppsreduktion ska leda till överföring till MSR och
därefter annullering behöver två förutsättningar vara uppfyllda:
1. Det totala antalet utsläppsrätter i omlopp måste vara högre än 833 miljoner.
2. Volymen i reserven måste vara större än föregående års auktionering.
Det totala antalet utsläppsrätter i omlopp
Den första överföringen (2019) till MSR baseras på det totala antalet utsläppsrätter
i omlopp (TNAC) under 2017 som redovisas av EU den 15 maj 2018. Denna kan
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antas ligga i storleksordningen 1 600 miljoner ton24. Den första överföringen på 24
procent motsvarar då cirka 380 miljoner ton. Samtidigt ökar eller minskar antalet
utsläppsrätter i omlopp med föregående års differens mellan tillgång och
efterfrågan på utsläppsrätter. Storleken på efterföljande års överföringar till MSR,
och under hur många år överföringar kommer att göras innan tröskeln på 833
miljoner ton nås, beror därmed på vilka antaganden som görs kring framtida
utsläpp.
Volymen i reserven och föregående års auktionering
Efter den första annulleringen 2023, då 2,4–3,1 miljarder ton beräknas annulleras
(se 4.3), kommer reserven att innehålla en volym som motsvarar det föregående
årets auktionering. Varje år fylls reserven på med överföringar enligt ovan. Om det
inte blir dramatiska svängningar i den auktionerade volymen kommer därmed
annulleringarna vara i samma storleksordning som de årliga överföringarna till
reserven. Enligt Sandbags basscenario sker annulleringar under tre år (2023–
2025), medan i deras lågscenario, som de bedömer som mest sannolikt, sker
annullering under hela perioden fram till 2030.
Uppfylls kriterierna?
Som framgår av figur 2 och tabell 1, kommer det med våra förenklade antaganden
och utsläppsminskningar om 2,6 procent per år efter 2017 att ske överföringar till
MSR under hela perioden fram till 2030. Annulleringar kommer att göras alla år
(utom 2025). Detta ligger i linje med flera andra analyser.
Tankesmedjan Sandbag har visat på två scenarier, ett ”basscenario” som i princip
är en extrapolering av befintlig utsläppstrend och ett ”lågscenario” som innebär att
utsläppen från 2017 i genomsnitt minskar med 2,8 procent per år fram till cirka
2025 och därefter planar ut.25 I basscenariot kommer överföringar till MSR ske
under 7 år (2019–2025) och annulleringar i tre år (2023–2025). I lågscenariot sker
överföringar och annulleringar under hela perioden fram till 2030. 26 Sandbag
bedömer att lågscenariot är det mest sannolika, se vidare avsnitt 6. Inget av
scenarierna innebär att den lägre tröskeln (400 miljoner ton) nås så att
utsläppsrätter återförs till marknaden.

24

I maj 2017 redovisade EU-kommissionen TNAC för 2016 till 1,7 miljarder, baserat på data
tillgängliga i april 2017, medan tankesmedjan Sandbag beräknat TNAC till 1,5 miljarder baserat på
data tillgängliga i augusti 2017, se fotnot 15: https://sandbag.org.uk/wpcontent/uploads/2017/11/State-of-EU-ETS-2017-by-Sandbag-2.pdf
25 Ytterligare antaganden: 25 miljoner överförs från fas 3 till fonden för Grekland, 75 miljoner
oanvända enligt artikel 10c överförs till fas 4, maximal möjlig ökning av rätter enligt artikel 10c,
moderniseringsfond på 2 % jämnt fördelat, 450 miljoner i innovationsfond återförs till marknaden,
350 miljoner från NER fas 3 (50 % återförs), auktionsandel 54 %, efterfrågan från luftfart ökar med
2,5 % per år.
26 Sandbag, An agenda for strategic reform of the ETS, December 2017, https://sandbag.org.uk/wpcontent/uploads/2017/12/Strategic-Reform-of-the-ETS-2017-Sandbag-1.pdf
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Figur 3. Sandbags lågscenario (som de bedömer mest sannolikt) 27

Analysföretaget ICIS och konsultföretaget Perspective kommer till liknande
slutsatser. I ICIS modell sker överföringar varje år fram till 2030 utom 2025. 28 I
Perspectives modell framhålls annulleringar (i stället för överföringar) och dessa
sker alla år utom 2025. Perspectives antaganden om utsläpputvecklingen
motsvarar en minskning med 2,4 procent per år från 2017.29

27 Sandbag,

An agenda for strategic reform of the ETS, December 2017, https://sandbag.org.uk/wpcontent/uploads/2017/12/Strategic-Reform-of-the-ETS-2017-Sandbag-1.pdf
28 ICIS, The EU ETS phase 4 – all clear now? December 2017
29 Perspective, ETS Market Stability Reserve Model, December 2017. Perspectives modell baseras
på att utsläppen är 10 procent under taket 2017 och 2018, 8 procent under 2019 och 2020, 6 procent
under 2021 och 2022 och därefter 5 procent under, se vidare övriga antaganden här:
http://www.perspectivepublicaffairs.com/blog/phase-iv-msr-model-update.
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Figur 4. Perspectives modell

3.6 Leder ytterligare svenska utsläppsreduktioner 2008–
2017 till motsvarande annullering av utsläppsrätter?
Varje ytterligare utsläppsminskning, dvs alla utsläppsminskningar som bidragit till
att de årliga utsläppen varit lägre än tilldelningen, som genomförts sedan 2008 har
bidragit till överskottet i handelssystemet. Utsläppen från 750 svenska
anläggningarna i handelssystemet var mellan 2008 och 2016 väsentligt lägre än
tilldelningen. Detta överskott kommer nu stegvis att föras över till reserven och
annulleras. Hur stor andel av varje given utsläppsminskning som annulleras beror
på hur många år som överföringar kommer att göras innan tröskeln på 833
miljoner ton nås, om den nås.
Exempel. En utsläppsminskning på 1000 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.
En mycket stor andel av genomförda svenska utsläppsminskningar har alltså haft
en direkt påverkan på utsläppen inom EU och endast i liten grad motverkats av en
utsläppsökning någon annanstans genom ”vattensängseffekten”.
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3.7 Leder utsläppsreduktioner 2018 och framåt till
annulleringar?
Om villkoren för överföringar och annulleringar är uppfyllda under hela perioden
fram till 2030 kommer även framtida extra svenska utsläppsminskningar att leda
till absoluta utsläppsminskningar i EU. Från 2023 minskar dock överföringarna
från 24 till 12 procent av överskottet vilket dämpar effekten. Från en extra
utsläppsminskning som sker 2019 kommer de överblivna utsläppsrätterna att
överföras från 2021 (på grund av eftersläpning) och framåt. Till år 2030 har drygt
80 procent av utsläppsrätterna annullerats. Om utsläppsminskningen sker
exempelvis 2022 har knappt 60 procent annullerats till 2030.
Om överföringar upphör tidigare än 2030 kommer en mindre andel av framtida
utsläppsminskningar att annulleras. En översyn av de villkor som styr reserven
kommer dock att göras senast under 2021 och flera förslag, exempelvis ändrade
tröskelnivåer för överföringar och återföringar, skulle öka sannolikheten för
överföringar att ske under längre tid.30
Som tidigare framgått tycks också de flesta analysföretagen vara överens om att
sannolikheten är stor att överföringar och annulleringar i stort sett sker under hela
perioden.

3.8 Kommer vattensängseffekten tillbaka?
Reserven kommer alltid att innehålla så många utsläppsrätter som det föregående
årets auktionering uppgick till. Om det totala antalet utsläppsrätter i omlopp
understiger 400 miljoner ton kommer 100 miljoner ton per år från reserven att
återföras till marknaden. Om så skulle ske motverkas delar av den uppnådda
utsläppsreduktionen, om än flera år efter att åtgärden vidtagits. Det finns dock
flera skäl att anta att det inte kommer att bli några återföringar till marknaden.
Ingen av de modeller som nämnts tidigare indikerar att tröskeln om 400 miljoner
ton skulle underskridas under perioden 2020–2030, samtidigt som det finns goda
skäl att tro att utsläppen kan minska i ännu snabbare takt än vad som antas i de
modeller vi studerat (se avsnitt 6). Det är dessutom möjligt att dagens
tröskelvärden justeras vid kommande översyn. Inte minst eftersom en bredare
översyn av handelssystemets funktion ska göras kontinuerligt ”mot bakgrund av
den internationella utvecklingen och de insatser som görs för att uppnå målen
enligt Parisavtalet”.31

30

Europeiska unionens officiella tidning, m upprättande och användning av en reserv för
marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1814&from=EN
31 Official Journal of the European Union, DIRECTIVE (EU) 2018/410 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance
cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
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4

Nya utsläppshandeln – Konsekvenser för
klimatpolitiken

4.1 Utsläppshandeln: Regeringens i särklass viktigaste
klimatframgång
Sverige var en drivande kraft för att ändra reglerna i utsläppshandeln, och
möjliggöra omfattande annulleringar av utsläppsrätter. Om man hypotetiskt antar
att varje tilldelad utsläppsrätt skulle ha lett till ett framtida utsläpp32 och det i
stället annulleras omkring 3 000 miljoner utsläppsrätter, så innebär det att Sverige
gått i spetsen för en utsläppsreduktion som är mer än 50 gånger så hög som de
årliga svenska utsläppen (52,9 miljoner ton år 2016).
Och trots att den svenska klimatpolitiken inte fokuserat på den handlande sektorn
så har, som sagt, de 750 svenska anläggningarna i handelssystemet mellan 2008
och 2016 minskat utsläppen kraftigt, i jämförelse med tilldelningen. Merparten
eller samtliga dessa överblivna utsläppsrätter kommer nu att annulleras.

4.2 Bör Sverige försöka minska utsläppen inom den
handlande sektorn?
Förändringarna i EU:s utsläppshandel ställer regeringen och riksdagen inför ett
viktigt val:
•

Ska Sverige fortsätta att ensidigt fokusera på klimatåtgärder som ligger
utanför den handlande sektorn, främst att minska utsläppen inom
transportsektorn (med 70 procent till 2030 jämfört med 2010)?

•

Eller ska Sverige, därutöver, också satsa på att minska utsläppen inom den
handlande sektorn, både från de anläggningar som finns i Sverige och
anläggningar utanför Sverige?

Regeringen/riksdagen har under senare år beslutat om vissa åtgärder som lett till
utsläppsreduktioner inom den handlande sektorn, exempelvis

32

Tankesmedjan Sandbag var dock kritisk till existensen av en ”vattensängseffekt” redan 2016, se
exempelvis https://sandbag.org.uk/project/puncturing-the-waterbed-myth/
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energieffektiviseringsprogrammen PFE33 och Energisteget, flygskatten34 och
utbyggnaden av förnybar elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet. 35
Regeringen har också, i sin budgetproposition för 2018, föreslagit att höja
koldioxidskatten för kraftvärmeverk som omfattas av EU ETS. 36 Och det verkar
finnas en parlamentarisk enighet om att staten bör satsa på forskning och
utveckling även för industrin inom den handlande sektorn. 37
Men detta har varit undantag, huvudinriktningen framgår av direktiven 38 till den
parlamentariska Miljömålsberedningen, som lämnade sitt slutbetänkande i juni
2016. Där angavs: ”Utgångspunkten är att söka undvika överlappande nationell
styrning av verksamheter inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) eftersom
detta kan försämra effektiviteten i systemet.”

33

I Energimyndighetens utvärdering av PFE år 2016 anges att de berörda företagen minskade sin
elanvändning med cirka 3 TWh vara 2 TWh angavs beror på programmet. Det innebar alltså att PFE
också hade en positiv inverkan på Sveriges elexport. I utvärderingen citeras också Riksrevisionens
utvärdering. Riksrevisionen skrev bland annat: ”Till 2020 bidrar styrmedel för energieffektivisering,
exempelvis PFE, inte heller till utsläppsminskningar för företag som ingår i EU:s handelssystem.”
(ER 2016:28 - 10 år med PFE - Resultat, erfarenheter och slutsatser)
34 En rad aktörer har argumenterat mot flygskatten med hänvisning till handelssystemet:
Konjunkturinstitutet skrev i sin kommentar till budgetpropositionen 2018: ”Flyg inom EES ingår i
EU ETS. En flygskatt på dessa flygningar påverkar därmed inte systemets koldioxidutsläpp.” Och i
deras remissvar om flygskatten: ”Genom att bortse från att minskade utsläpp från en aktör inom
EU ETS inte påverkar systemets totala utsläpp ignorerar utredningen helt de effektsamband som
följer av EU:s klimatpolitik.” Centern skrev på DN Debatt 30 november 2016: ”Införandet av en
nationell flygskatt riskerar bli en kostsam och ineffektiv åtgärd för att komma åt utsläppen.
Eftersom utsläppen regleras på EU-nivå och en minskning i Sverige betyder att utsläppsrätterna
under EU-taket kan nyttjas av andra, exempelvis utländsk kolkraft. Att från svensk sida exportera
utsläpp till utlandet är en ineffektiv miljöpolitik.”
35 I Energiöverenskommelsen, juni 2016, nämndes inte klimatnyttan med ökad förnybar
elproduktion och överföringskapacitet,
http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energiover
enskommelse-20160610.pdf. Denna klimatnytta nämndes inte heller i Energikommissionens
slutbetänkande, Kraftsamling för framtidens energi,
http://www.regeringen.se/4a024d/contentassets/1996569dcb2844869fc319b35a3ba4f1/sou2017_kraftsamling-for-framtidens-energi.pdf. I en reservation skrev Liberalerna: ”Eftersom samtlig
elproduktion i EU ingår i det gemensamma
handelssystemet EU-ETS med en förutbestämd utsläppsbana så finns det ingen klimatnytta med
ett förlängt elcertifikatsystem.”
36 Naturvårdsverket, ”Med de nya svenska klimatmålen i sikte - Gapanalys samt strategier och
förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045”, november 2017,
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf
37 Naturvårdsverket hänvisar i sin rapport i november 2017 till Miljömålsberedningens betänkande:
”[Det är tveksamt om EU ETS]som system kan vara en tillräcklig kraft för de tekniksprång som är
nödvändiga inom viktiga delar av de industrisektorer som omfattas av systemet. Det behövs även
samtidiga insatser för forskning och utveckling, för att ny teknik ska utvecklas och
utsläppsminskningar ska kunna ske även i den handlande sektorn med bibehållen konkurrenskraft för
svensk industri.” http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91620-6795-3.pdf
38 Kommittédirektiv 2014:53, Klimatfärdplan 2050 – strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte
har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås, den 3 april 2014
https://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/regering/betankanden/sou-201647.pdf
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Sammantaget har alltså Sverige, sedan handelssystemet (på försök) infördes år
2005, valt att inte fokusera på den handlande sektorn, varken när det gäller
utsläppsminskande åtgärder eller klimatmålens utformning fram till 2040.
Nu visar det sig att detta har varit en stor missräkning. Incitamenten att minska
utsläppen inom handlande sektorn har varit mycket små, med tanke på det låga
priset på utsläppsrätter. Dessutom har denna sektorn haft en väsentlig lägre
koldioxid- och energiskatt än övrig industri.39
Med ökad fokus på utsläppen inom den handlande sektorn hade Sverige kunnat
bidra till att det befintliga överskottet av utsläppsrätter, som helt eller delvis
kommer att annulleras, hade varit ännu större än vad det är.

4.3 Hur kan Sverige påverka?
Tack vare reformerringen av EU ETS med annulleringen av överblivna
utsläppsrätter kan Sverige också fortsättningsvis reducera utsläppen inom EU:s
handelssystem genom att:
•
•
•
•
•
•

minska utsläppen i de svenska anläggningarna,
minska utsläppen i andra EU-länder genom stöd till teknikutveckling i
svenska anläggningar
minska utsläppen från kolkraft i andra länder genom elexport,
minska utsläppen genom att samla andra EU-länder för samordnade
nationella insatser
verka för EU-gemensamma energi- och klimatåtgärder som minskar
utsläppen inom handelssystemet, samt
verka för att utsläppstaket sänks och annulleringsprinciperna
skärps/behålls vid nästa översyn av handelssystemet.

Oaktat reformen, finns det dessutom tre andra skäl för Sverige att satsa på
utsläppsreduktioner inom den handlande sektorn, oavsett om detta skulle leda till
motsvarande annulleringar eller inte:
•
•
•

Sveriges klimatmål 2045 ”hotas” av den handlande sektorn
Svenska utsläppsreduktioner kan skärpa EU:s klimatmål
Sverige bör stödja teknikutveckling inom handlande sektorn

39 Energikommissionens slutbetänkande:

”Den tillverkningsindustri som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), liksom växthusnäringen, jord-, skogs- och
vattenbruk, betalar 30 procent av den allmänna energiskatten på fossila bränslen och 80 procent av
koldioxidskatten. För värme, som inte kommer från kraftvärmeproduktion, betalas full energi- och
koldioxidskatt. Inom EU ETS betalar industrin 30 procent av den allmänna energiskatten och ingen
koldioxidskatt. Bränsle till värme vid kraftvärmeproduktion belastas likadant. För annan
värmeproduktion betalas 100 procent av energiskatten och 80 procent av koldioxidskatten.”
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Det finns goda grunder för att anta att utsläppen kommer att minska snabbare än
tilldelningen, och att en utsläppsreduktion också under 2020-talet kommer att leda
till annullering av utsläppsrätter.
Det finns en rad faktorer som talar för att utsläppen kommer att fortsatta minska
kraftigt:
•
•
•
•
•
•

5

Stigande pris på utsläppsrätter reducerar utsläppen
Stor potential att fortsätta att minska utsläppen från kolproduktion
Nationella koldioxidskatter och andra åtgärder kan minska utsläppen
Samordnade nationella åtgärder kan minska utsläppen
EU:s förstärka mål och nya styrmedel kan minska utsläppen
Innovations- och moderniseringsfonderna kan leda till ytterligare
utsläppsminskningar

Fokus på handlande sektorn ger indirekt
klimatnytta

5.1 Sveriges klimatmål 2045 ”hotas” av den handlande sektorn
De svenska klimatmålen år 202040, 2030 och 2040 omfattar endast utsläpp
utanför handlande sektorn, medan målet till 2045 41 avser samtliga utsläpp.
Den befintliga klimatpolitiken, och klimatmålen, fokuserar på den icke-handlande
sektorn fram till 2040 – trots att de globala utsläppen också minskar om det sker
reduktioner inom den handlande sektorn.
Naturvårdsverket publicerade i november 2017 dessa figurer:

40

Regeringen om 2020: ”Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 17
procent 2020 jämfört med 2005. Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40
procent lägre 2020 än utsläppen 1990. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av
systemet för handel med utsläppsrätter inom EU (EU-ETS).” http://www.regeringen.se/sverige-ieu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationella-mal/
41 Regeringen, http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
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Naturvårdsverket redovisar i sin rapport 42 från november 2017 att klimatmålet till
2045 innebär att Sveriges territoriella utsläpp 2045 inte får överskrida 10,7
miljoner ton. Enligt det målscenario som Miljömålsberedningen använde sig av

42 Naturvårdsverket,

”Med de nya svenska klimatmålen i sikte - Gapanalys samt strategier och
förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045”, november 2017, sid 96 till 103,
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf
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behöver utsläppen från el- och fjärrvärme vid denna tidpunkt i princip vara noll
och utsläppen från industri runt 2,5 miljoner ton.
Naturvårdsverket skriver: ”Den linjära reduktionsfaktorn avgör antalet
utsläppsrätter som görs tillgängliga i handelssystemet varje enskilt år. I de
avslutade trilogförhandlingarna kom man överens om att den årliga linjära
reduktionsfaktorn höjs från 1,74 till 2,2 procent från 2021. En fortsatt
reduktionsfaktor om 2,2 procent innebär att ungefär 606 miljoner utsläppsrätter
görs tillgängliga 2045. 2016 stod svenska anläggningar för dryga 1,1 procent av
totala utsläppen i EU ETS. Om andelen består till 2045, skulle svenska
anläggningar i handelssystemet 2045 släppa ut dryga 6 miljoner ton, jämfört med
målscenariots 2,5 miljoner ton.”
Det betyder att de svenska anläggningarna inom handelssystemet (baserat på
antagandet om 2,2 procent årlig reduktion också i Sverige) skulle ha mer än
dubbelt så höga utsläpp som det svenska målscenariot för 2045.
Naturvårdsverket drar denna slutsats: ”EU ETS kan inte ensamt säkerställa att
utsläppen från svensk el- och fjärrvärmeproduktion samt industri 2045 är i linje
med det svenska klimatmålet. Naturvårdsverket instämmer med tidigare
utredningar om att kompletterande nationella styrmedel är nödvändiga.” 43
Det är ett argument för att också fokusera på utsläppen inom den handlande
sektorn.

5.2 Svenska utsläppsreduktioner kan skärpa EU:s klimatmål
I oktober 2014 beslutade EU:s stats- och regeringschefer om ett nytt ramverk för
EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2030.
En hörnsten i ramverket är ett bindande mål om att till år 2030 minska EU:s
interna utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivå.
Detta är ett delmål på vägen mot det långsiktiga målet om att EU:s utsläpp ska
minska med 80–95 procent fram till år 2050.
Målet om minst 40 procent minskade utsläpp ska nås genom att sektorerna inom
EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) minskar sina utsläpp med 43 procent

43

Naturvårdsverket skriver också: ”Risken att kompletterande nationella styrmedel likt nationella
prisgolv ger upphov till så kallad vattensängseffekt – att svenska utsläppsminskningar leder till
ökade utsläpp i andra delar av handelssystemet – bör ses i ljuset av det stora överskottet i
handelssystemet, införandet av en marknadsstabilitetsreserv, MSR, svårigheten att spekulera kring
framtida politiska åtgärder samt värderas gentemot långsiktiga effekter på omställningen.
Möjligheten till och effekten av att samordna nationella styrmedel med andra EU-medlemmar kan
behöva analyseras vidare.”
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jämfört med år 2005 och att sektorerna utanför EU ETS minskar sina utsläpp med
30 procent jämfört med år 2005.44
I slutet av mars 2018 uppmanade EU-ledare Kommissionen att utveckla en
långsiktig klimatstrategi som ligger i linje med Parisavtalets mål. De efterfrågade
ett första utkast tidigt 2019 så att strategin kan slutföras under 2020, i enlighet
med Parisavtalet.45
”Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba
för att den ska stanna vid 1,5 grader”, sammanfattar Sveriges regering arbetet för
att efterleva Paris-avtalet.
Enligt en studie46 av Oeko Institute i februari 2018 måste EU öka sitt klimatmål
från minus 40 till minus 55 procent år 2030, för att ta sin del av ansvaret för att
temperaturökningen kan hållas under 2 grader. (För att begränsa ökningen till 1,5
grader krävs en minskning runt 65 procent). Detta skulle tyda på att Sveriges
klimatmål 2030 – minus 55 procent för inhemska utsläpp – skulle ligga i linje med
Parisavtalets 2-gradersmål, men att EU måste skärpa sitt klimatmål väsentligt.
Alla stater kom i Paris överens om att vart femte år se över sina klimatmål. År 2020
(eller 202347) ska EU ha sett över och kommunicerat sitt klimatmål till United
Nations Convention on Climate Change. Sverige har uppmanat EU till högre
klimatmål för att uppfylla Parisavtalet.48
Denna översyn av EU:s klimatmål sker parallellt med EU:s kommande översyn av
handelssystemet.
Analysinstitutet ICIS skriver att den årliga utsläppsminskningen (LRF, 2,2 procent
utifrån nivån 2005) kommer att ses över i enlighet med Paris-avtalets översyn.
”The clear intention is to increase the ambition of the market and consequently the
LRF at a later stage.”49
Ett effektivt sätt för Sverige att få hela EU att närma sig nivåerna för Sveriges
klimatmål är att skapa förutsättningar för att vid nästa översyn reducera utsläppen
inom handelssystemet.

44

Energikommissionens slutbetänkande, januari 2017,

http://www.regeringen.se/4a024d/contentassets/1996569dcb2844869fc319b35a3ba4f1/sou2017_kraftsamling-for-framtidens-energi.pdf
45

Debattartikel av Wendel Trio, Director of Climate Action Network (CAN) Europe, publicerad av

EUROACTIV den 29 mars 2018, https://www.euractiv.com/section/climateenvironment/opinion/new-climate-strategy-will-set-out-a-pathway-to-meet-higher-targets/
46 Oeko Institute, februari 2018, The Vision Scenario for the European Union 2017 Update for the
EU-28, https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Vision_Scenario__EU-28-Report_2017.pdf
47 Översynen ska ske år 2020 enligt CAN Europe, men först år 2023, enligt regeringens webbsida,
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/
48 Regeringen, 12 oktober 2017, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/sverigemanar-eu-till-hogre-klimatmal-for-att-uppfylla-parisavtalet/
49 Analysinstitutet

ICIS, 11 december 2017, ”EU ETS post-2020 reform: status quo or seismic shift?”.
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Varje utsläppsminskning (oavsett om det skulle leda till annullering eller inte)
innebär en ökad möjlighet att skärpa EU:s klimatmål och utsläppshandeln, både
när det utsläppstaket och reglerna kring hur systemet utformas (exempelvis en
fortsatt överföring av 24 procent, istället för överenskomna 12 procent, av
överskottet till MSR också mellan 2024 och 2030).

5.3 Sverige bör stödja teknikutveckling inom handlande
sektorn
Naturvårdsverket sammanfattar i sin rapport i november 2017:
•

”EU ETS kan inte ensamt ge incitament till den teknikutveckling som är
nödvändig för att minska utsläppen i basindustrin som svarar för en
dominerande del av utsläppen i handlande sektorn. Stöd till
teknikutveckling kan därför vara nödvändigt.”

Och verket ger följande bild:
”Det är ofta kostsamt att ta fram ny teknisk kunskap, men när den väl finns
tillgänglig kan den nyttjas av andra aktörer till en låg kostnad. Företag som likt den
svenska basindustrin är utsatt för internationell konkurrens blir därför mindre
belägna att allokera de stora summor till forskning, utveckling och demonstration
(FUD) som krävs för att få fram ny teknik, trots att det vore samhällsekonomiskt
effektivt. Därför finns det god grund för att staten skall skjuta till pengar i form av
olika stöd till FUD. Det är svårt att mobilisera privat kapital till teknik som ännu
inte finns på marknaden – risken anses fortfarande vara för stor. Efterhand som
tekniken utvecklas är det mer troligt att privat kapital kan investera i olika sorters
investeringar. Statens roll förändras då och styrmedel kan inriktas mot att få
spridning av befintlig teknik som bidrar till att minska utsläppen.
Behovet av stöd till teknikutveckling som komplement till EU ETS hålls även fram i
Miljömålsberedningens betänkande:93 ”[Det är tveksamt om EU ETS]som system
kan vara en tillräcklig kraft för de tekniksprång som är nödvändiga inom viktiga
delar av de industrisektorer som omfattas av systemet. Det behövs även
samtidiga insatser för forskning och utveckling, för att ny teknik ska utvecklas
och utsläppsminskningar ska kunna ske även i den handlande sektorn med
bihållen konkurrenskraft för svensk industri.”
Om satsningar på FUD leder fram till teknik som minskar utsläppen enbart i
Sverige återkommer dock frågan om i vilken mån satsningarna lett till additionella
utsläppsminskningar. Skulle tekniken spridas också utanför Sverige blir
klimatnyttan av satsningen på FUD däremot större och frågan om
vattensängseffekten mindre relevant eftersom Sverige då bidragit till att uppfylla
EU:s långsiktiga klimatmål och ökat chanserna att nå Parisavtalets långsiktiga
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temperatur- och utsläppsmål, vilket rimligen är den svenska klimatpolitikens
övergripande syfte.”50

6

Förutsättningar för minskade utsläpp i den
handlande sektorn

6.1 Stigande pris på utsläppsrätter reducerar utsläppen
Priset på utsläppsrätter har varit så lågt att det inte skapat tillräckligt incitament att
genomföra utsläppsminskande investeringar. Sedan början av 2012 har priset varit
konstant under 10 euro per utsläppsrätt och i början av april 2017 var det bara
cirka 4 euro. Efter förändringen av handelssystemet i november 2017 steg priset
kraftigt och det låg i början av april 2018 kring 13 euro per ton. 51
EU-kommissionen beräknade att priset på utsläppsrätter kommer att gå från 7
euro till mellan 25–30 euro, enligt EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S).52
Bloomberg New Energy Finance förutspår att priset ökar till drygt 30 euro år
2030.53
Analysföretaget ICIS (11 december 2017) bedömer att priset successivt ökar till 37
euro år 2023 och 2024 och att det sedan faller tillbaka till 23 euro år 2030. Skälet
till att priset förväntas öka fram till 2023/2024 är att överföringen av överskott till
marknadsstabilisteringsreserven fördubblas (från 12 till 24 procent) mellan 2019
och 2023. Det ökade priset förväntas i sin tur att reducera utsläppen ytterligare. 54
ICIS förväntar “several small scale invalidations throughout the remainder of TP4”
(till 2030).

50

Naturvårdsverket, november 2017,
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf
51 Priset på utsläppsrätter, Sandbag, https://sandbag.org.uk/carbon-price-viewer/
52 ETC, 13 februari 2018 https://www.etc.se/klimat/dyrare-utslappsratter-ska-ge-okad-klimateffekt
53 Bloomberg New Energy Finance, www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-13/here-s-whateurope-s-carbon-market-overhaul-means-for-businesses
54 ICIS, 11 december 2017, EU ETS post-2020 reform: status quo or seismic shift?

27(34)

6.2 Stor potential att fortsätta att minska utsläppen från
kolkraften
Kolkraften stod 2016 för 39 procent av utsläppen inom EU:s handelssystem. 55
Andelen minskar relativt snabbt.
”Trenden har blivit tydlig. Utfasningen av kolet är inte en fråga om utan om när”,
sammanfattade Thomson Reuters Point Carbon en egen analys från november
2017. De angav en rad skäl till att kolet kommer att försvinna i Europa:
“Part of coal’s decline is due to stagnant electricity demand and falling prices for
cleaner alternatives. Great strides in energy efficiency have curbed European
power consumption, which peaked in 2008 when the financial crisis hit European
energy demand. At the same time, solar and wind power are becoming
increasingly competitive, making up almost 80 percent of new installed electricity
capacity in 2016. Lower gas prices have also incentivized a switch from coal to
gas power in countries that can generate electricity from both fuel types.
Furthermore, most of Europe’s 280 coal power plants are over 30 years old, and
many of them out-of-date in terms of efficiency and pollution standards as they
draw closer to their scheduled end of operation.” 56
Thomas Reuters Point Carbon publicerar denna sammanställning:

55 Sandbag,

State of the EU Emissions Trading System 2017, https://sandbag.org.uk/wpcontent/uploads/2017/11/State-of-EU-ETS-2017-by-Sandbag-2.pdf
56 Thomson Reuters Point Carbon, 1 november 2017, The future for coal in Europe is dark, and
carbon prices take the cue, https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/future-coal-europe-darkcarbon-prices-take-cue/
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Sandbag och Agora presenterar denna statistik över elproduktionen i EU mellan
2010 och 2017, som visar att vind-, sol- och biokraft 2017 för första gången
producerade mer el än kolkraften.57

Tankesmedjan Sandbag och Agora sammanfattar politiska initiativ under 2017:

57 The European

Power Sector in 2017, https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/EUpower-sector-report-2017.pdf
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“National coal phase-out plans were newly announced in 2017 by Italy (for 2025),
by the Netherlands (for 2030), by Portugal (for 2030). They add to earlier similar
announcement by the UK (for 2025), by Finland (for 2030), and by France (for
2022) (Europe Beyond Coal campaign 2018). Clearly, momentum on coal is now
spreading, and the UK and Canadian governments have helped set up an alliance
to encourage others countries, regions and companies to go coalfree (Government
of Canada 2017).”
I Sverige beslut Fortum Värme i februari 2017 att Värtaverket, Sveriges enda
koleldade kraftverk, ska fasas ut senast år 2022 och inte 2030 som tidigare
planerats.58 Också under det första kvartalet 2018 har det tillkännagetts nya
stängningar av kolkraftverk.59
Nästan samtliga kolkraftverk i Europa kommer att vara olönsamma år 2030 enligt
en rapport från tankesmedjan Carbon Tracker, som återgavs av Reuters i december
2017.60 I rapporten uppgavs också att det redan fanns planer om att avveckla 27
procent av kolkraftverken före 2o30.
Under klimatmötet i Bonn i november 2017 gick 20 länder och 6 delstater ihop och
bildade Powering Past Coal Alliance.61 Tillsammans åtar de sig att fasa ut
traditionell kolkraft och de planerar att utöka alliansen till 50 medlemmar innan
COP24 nästa år. Sverige har också blivit medlem, rapporterar Supermiljöbloggen. 62
Alliansen, vars initiativtagare är Kanada och Storbritannien, skriver:
“To meet the Paris Agreement, the analysis shows63 that coal phase-out is needed
by no later than 2030, in countries that are part of the Organisation for Economic
Co-operation and Development and the European Union, and by no later than
2050, in the rest of the world.”

58

Mitt i Stockholm, 23 februari 2017, https://mitti.se/nyheter/kolverket-vartahamnen-stangas/,
samt Forum Värmes pressmeddelande, https://www.stockholmexergi.se/nyheter/det-sista-koletska-fasas-ut-i-stockholm/
59 Europe Beyond

Coal, 24 mars 2018, Coal plant retirements gain pace in Europe, https://beyond-

coal.eu/2018/03/23/coal-plant-retirements-gain-pace-europe/
60 Reuters, 7 december 2017, Nearly all European coal-fired power plants will be loss-making by
2030 -research https://www.reuters.com/article/us-europe-coal/nearly-all-european-coal-firedpower-plants-will-be-loss-making-by-2030-research-idUSKBN1E201Q. Baserat på rapporten
“Lignite of the living dead”, https://www.carbontracker.org/reports/lignite-living-dead/
61 Powering Past Coal Alliance Declaration,
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/canada-internationalaction/coal-phase-out/alliance-declaration.html
62 Supermiljöbloggen den 20 november 2017, http://supermiljobloggen.se/nyheter/2017/11/nyallians-av-lander-vill-gora-kolkraft-till-historia
63 Climate Analytics, IMPLICATIONS OF THE PARIS AGREEMENT FOR COAL USE IN THE POWER
SECTOR, NOVEMBER 2016, http://climateanalytics.org/files/climateanalyticscoalreport_nov2016_1.pdf
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Trenden är tydlig, kolkraften håller på att fasas ut, vilket kan förväntas leda till
omfattande utsläppsreduktioner inom handelssystemet.

6.3 Nationella koldioxidskatter och andra åtgärder kan
minska utsläppen
Vi har inte, inom ramen för uppdraget, haft möjlighet att fördjupa oss i andra EUländers nationella initiativ för att minska utsläppen inom den handlande sektorn.
Nedan ges fyra exempel:
•

Storbritannien införde 2013 en koldioxidskatt som haft en mycket stor
betydelse för att minska utsläppen från kolkraften i landet. Utsläppen från
kolkraft har minskat med cirka 80 procent. 64

•

Frankrike införde en koldioxidskatt år 2015, som successivt har höjts. I
februari 2018 rapporterades att regeringen President Macron planerar att
fortsätta och höja skatten årligen, så att den om bara fyra år är nästan
dubbelt så hög och börjar närma sig den svenska nivån på drygt 100 euro
per ton koldioxid.65

•

Den nytillträdda regeringen i Nederländerna har, enligt Naturvårdsverket,
föreslagit att från 2020 införa ett golvpris liknande det brittiska.66

•

I april 2018 rapporterades att Tyskland vill introducera ett statligt stöd för
att minska utsläppen inom industrier som ingår i den handlande sektorn.
Den federala regeringen vill återbetala upp till halva kostnaden för företag
som utvecklar en alternativ teknologi med utsläppsfri energi. 67

Ju fler nationer inom handelssystemet som inför verkningsfulla nationella
åtgärder, desto mer minskar utsläppen inom handelssystemet, annulleringarna av

64

Sandbag, December 2017, An agenda for strategic reform of the ETS What’s the future for EU
carbon pricing? sid 47-49. https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Strategic-Reformof-the-ETS-2017-Sandbag-1.pdf
65 Sveriges Radio, 13 februari 2018,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6884931, se också Svebio, 29
september 2017, https://www.svebio.se/press/blogginlagg/emmanuel-macron-satter-fart-padebatten-om-koldioxidskatt-europa/
66 Naturvårdsverket, ”Med de nya svenska klimatmålen i sikte - Gapanalys samt strategier och
förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045”, november 2017,
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf.
Klimatkonsulten Magnus Nilsson skriver att ”Nederländerna om några år inför ett golvpris på
utsläppsrätter. Genom en skatt som läggs ovanpå marknadspriset på utsläppsrätter kommer
nederländska anläggningar som ingår i utsläppshandeln fr.o.m. 2020 att få betala minst 18 euro per
ton, ett pris som successivt kommer att höjas till 43 euro per ton 2030.”
https://www.nilssonproduktion.se/blogg/
67 Clean Energy Wire, 6 april 2017 https://www.cleanenergywire.org/news/environment-ministerwants-state-support-industry-climate-projects
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utsläppsrätter ökar och förutsättningarna att i kommande översyn minska
utsläppstaket ökar.

6.4 Samordnade nationella åtgärder kan minska utsläppen
Naturvårdsverket skriver i sin rapport från november 2017 att Sverige kan
samordna utsläppsminskande åtgärder med andra länder:
”Utifrån de avslutade trilogförhandlingarna är ett rimligt antagande att det under

perioden 2021-2030 kommer att annulleras ett antal utsläppsrätter kontinuerligt
och framförallt i början av perioden eftersom MSR inte ska innehålla fler rätter än
vad som tilldelats marknaden föregående år. Hur detta förslag påverkar värdet av
nationellt kompletterande åtgärder kräver djupare analys, men det öppnar
potentiellt upp för möjligheter att framförallt samordnade nationella
kompletterande åtgärder kan få en större effekt än vad som tidigare förväntades.
Samordnade kompletterande åtgärder med andra länder som i linje med Sverige
vill gå före och göra mer, jämfört med EU ETS gruppen av medlemsstater som
helhet, ger förstås mer effekt än att Sverige agerar ensamt.”68

6.5 Förstärkta energimål i EU kan minska utsläppen
I oktober 2014 beslutade EU:s stats- och regeringschefer om ett nytt ramverk för
EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2030. Ramverket innehåller mål för år
2030 som relateras till 1990 års nivå och omfattar bland annat:
•
•
•

Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent.
Minst 27 procent förnybar energi på EU-nivå.
Minst 27 procent ökad energieffektivisering.69

Det pågår en diskussion inom EU om att skärpa både förnybarhets- och
energieffektiviseringsmålet. Kommissionen verkar vilja höja sitt eget förslag om 30
procent förnybar energi till 2030, med hänvisning till de fallande priserna på
förnybar energi. När det gäller Energieffektiviseringsdirektivet beställde
regeringscheferna 2014 en skärpning av målet till 27 procent 2030, men
Kommissionen föreslog i slutet av 2016 en effektivisering på minst 30 procent.
Både när det gäller förnybar energi och energieffektivisering kräver parlamentet att
målet skulle höjas till 35 procent.

68 Naturvårdsverket,

”Med de nya svenska klimatmålen i sikte - Gapanalys samt strategier och

förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045”, november 2017, sid 101,
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf
69 Energikommissionens slutrapport, januari 2017
http://www.regeringen.se/4a024d/contentassets/1996569dcb2844869fc319b35a3ba4f1/sou2017_kraftsamling-for-framtidens-energi.pdf
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Klimatkonsulten Magnus Nilsson skriver i sin blogg att det väntas en uppgörelse
om direktiven till slutet av maj 2018, ”men i bägge fallen är det troligt att besluten
hamnar närmare 35 än 27 procent”.70
Nilsson gör en ”enkel räkneövning” som visar att ”om beslutet skulle bli 35 procent
på bägge områdena så kommer utsläppen av koldioxid (=efterfrågan på
utsläppsrätter) 2030 – allt annat lika – att bli drygt 25 procent lägre än om bägge
besluten landar på 27 procent”.
Nilsson refererar Thomson Reuters, som förväntar att utsläppspriset 2030 blir 24
euro/ton med mål om 27 procent energieffektivisering och 30 procent förnybart,
men att priset på utsläppsrätter sjunker till 11 euro/ton år 2030 om man ökar de
båda målen till 35 procent (samtidigt som man behåller nuvarande regler för
marknadsstabilitetsreserven).71
Om både utsläppen och utsläppsrättspriset minskar kraftigt kan man konstatera:
•

dels att de samlade utsläppsreduktionerna kommer att bli kraftiga, och att
varje enskild utsläppsreduktion leder till annullering av utsläppsrätter och
klimatnytta,

•

dels att det pressar på priset på utsläppsrätter, och att EU kan svara på
denna utveckling som man gjorde i november 2017: genom att sänka
utsläppstaket ytterligare och behålla reglerna för årlig överföring (24
procent) av överskott till reserven också efter år 2023.

6.6 Innovations- och moderniseringsfonderna kan leda till
ytterligare utsläppsminskningar
Innovationsfonden
Värdet av 500 miljoner utsläppsrätter ska finansiera investeringar i förnybar
energiteknik, energilagring, koldioxidinfångning och lagring (CCS),
koldioxidinfångning och användning (CCU) samt koldioxidsnåla tekniker och
processer i industrin. Till skillnad från under nuvarande handelsperiod är
innovationsfonden öppen även för industrin. Värdet ökar från 300 miljoner till 500
miljoner utsläppsrätter.
Moderniseringsfonden
Värdet av 2,5 procent, motsvarande 342 miljoner utsläppsrätter, används för
modernisering av energisektorn i de tio medlemsländer med BNP lägre än 60 % av
EU-genomsnittet. Till skillnad från tidigare så kan investeringarna inte gå till fossil
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Magnus Nilsson, blogg, https://www.nilssonproduktion.se/blogg/
21 februari 2018, https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N1QB3MY

71 Reuters,
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energiproduktion, med undantag för högeffektiv produktion av kraftvärme i
Bulgarien och Rumänien.72
Vi har inte sett någon separat analys av hur innovations- och
moderniseringsfonderna kan bidra till utsläppsreduktioner, men 842 miljoner
utsläppsrätter motsvarar ett värde av 11 miljarder euro med priset i mitten av april
(13 euro/utsläppsrätt). Sannolikt blir värdet väsentligt högre.
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Se Fores, Policy Brief 2018:2, Reformen av EU:s utsläppshandel 2021–2030
http://klimatforhandling.se/wpcontent/uploads/2014/03/Fores_Policy_Brief_EUs_utsl%C3%A4ppshandel_8feb2018.pdf
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