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Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen tillsatte den 2 juni 2016 Utredningen om 

ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU 

ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning 

(Fi 2016:02). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast 

den 1 juni 2017. 

Sedan utredningen beslutades har regeringen föreslagit ett 

klimatpolitiskt ramverk som efter riksdagens godkännande 

förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. Ramverket inkluderar 

mål om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp 

av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp. Senast 

2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium 

vara minst 85 procent lägre än utsläppen 1990. Detta nationella 

klimatmål förutsätter höjda ambitioner inom EU ETS.  

Vidare pågår sedan våren 2017 förhandlingar mellan rådet 

och Europaparlamentet för att nå en slutlig överenskommelse 

om utformningen av EU ETS inför perioden 2021–2030. 

Utredningens analyser bör göras utifrån dels dagens utformning 

av EU ETS, dels ett alternativt scenario som bygger på de 

ändringar som diskuteras inom EU, t.ex. när det gäller 
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marknadsstabilitetsreserven. Om EU:s förhandlingar avslutas 

innan utredningens arbete redovisas bör tyngdpunkten i 

utredningens beskrivningar och analyser i betänkandet ligga på 

det scenario som ligger närmast resultatet av förhandlingarna. 

I syfte att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri 

avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och regeringens 

ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 

välfärdsländer ska utredningen, utöver tidigare beslutade 

uppdrag, även lämna förslag på utformning av en 

avfallsförbränningsskatt. Förslaget ska utformas så att det i 

möjligaste mån verkar för att utjämna den finansiella obalans 

som råder mellan olika avfallsbehandlingsmetoder och för ökad 

materialåtervinning av återvinningsbara materialslag. Vidare 

ska utredningen lämna förslag på hur samtliga förslag som 

lämnas i betänkandet bör utvärderas utifrån verkningsfullhet 

och samhällsekonomisk effektivitet. 

För att utredningen ska hinna beakta de nya nationella 

klimatmål som väntas beslutas inom kort och olika möjliga 

framtida utformningar av EU ETS i sina analyser och 

utarbetande av förslag bör utredningstiden förlängas. Uppdraget 

ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2017.  

(Finansdepartementet) 
 


