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Sammanfattning

Utredningens uppdrag har varit lämna förslag hur Sverigeatt kan samarbe-om
med andra nationer förte uppfylla åtaganden enligt internationellaatt miljö-

konventioner främst klimatkonventionen.
Vi har koncentrerat på klimatkonventionen översiktligt berört ävenoss men

det nyligen upprättade andra svavelprotokollet. Klimatkonventionens långsik-
tiga mål begränsaär utsläppenatt växthusgaser så atmosfärensattav
koncentration sådana stabiliseras på nivå förhindrar farligav gaser en som en
störning klimatsystemet. Den viktigaste växthusgasen koldioxid.ärav

Klimatpolitiken har, eftersom den till del direkt berör energitillförselstor
och -användning, betydelse för ekonomisk utvecklingstor och internationellen
konkurrensförmåga. Klimatfrågans långsiktiga karaktär och problematikens
globala omfattning fordrar uthållig internationell politik måsteen som vara
trovärdig och rättvis när det gäller insatsernas fördelning mellan länder.

Det därförär viktigt de föratt avsätts insatser klimatfor-resurser motsom
ändringar gör största möjliga verkan, dvs. kostnadseffektivitet eftersträvas.att

klimatpolitikenI talar anpassning och motåtgärder. Deman om senare
består dels i öka upptagningatt koldioxid i växtlighet dels i minskaav att
utsläpp koldioxid främst från förbränning fossila bränslen.av Koldioxid-av
assimilationen kan ökas ökar beståndet s.k.att sänkor, främstgenom man av

hejda avskogningatt och öka skogsplantering.genom
Utsläpp koldioxid härrör främst från användningav fossila bränslen, kol,av

olja och för den helt övervägandesomgas, delen världens energiför-svarar av
sörjning. Det främstär de industrialiserade länderna hittills försvaratsom
utsläppen utvecklingsländernas utsläpp kommaväntas öka snabbt imen att
framtiden,

För alla länder de för de allrautom största andelarna koldi-som svarar av
oxidutsläppen USA, Ryssland, Kina, Tyskland och Japan gäller deatt- -

reducera sina utsläppatt för siggenom endast i marginell skala kanegna var
påverka koncentrationen växthusgaser i atmosfären. De råder alltså inteav
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omfattandeEtt mycketför landet.effekter detklimatförändringarnasöver egna
nödvindigt.därförinternationellt samarbete ärförtroendefulltoch

växthus-andraminskade utsläppinnefattaråtgärder ävenKlimatpolitiska av
gaser.

klimayörändringaråtgärderinternationellaEjfektiva mot

utsläppenoberoendeklimatetpå ärVerkningarna växthusgaserna av varav
åtgär-bör bestämmaåtgärdskostnadernadärför främstsker. Det är varsom

utsläppsminsk-finansieraför ochskallvidtas. Vilka länderderna ansvarasom
industri-harklimatkonventionenfördelningsfråga. Iningar rättvise- ochär en

klimatförändringar. Kon-ledningen i arbetetsigländerna tagit på motatt ta
konventionensmellantillsammansvidtasventionen åtgärder kanattanger

iåtgärder andrafinansieraindustriländer kanDetta betyder att t.ex.parter.
partskon-förstavidutformas Censkall ske skallför hur dettaKriterierländer.

1995.i Berlinferensen
olika länder,mellanför åtgärderkostnader ärmellanskillnadernaJu större

omfördelaeffektivitetsvinster kan göras attviktigare blirdesto de genomsom
länder där dessatill sådanaåtgärdskostnadermed högafrån länderresurser

kostnader lägre.är
i hög grad bero-genomförts. Resultatenkostnadstudier harolikaEn rad

diskutzbla antagandenosäkra ellernödvändighetmedmetodik ochende pâ
anpassnings-ochekonomisk tillväxtbränslepriser,förutsättningarrörande som

visar på kostna-genomförtsberäkningar attprojektnivå harförmåga. På som
ill något enstakabeskogning uppgårkoldioxidför assimileraden att genom
energi ligger itillförselgällerdetåtgärder närörekg koldioxid medan av

koldioxid.reducerad2 10 kgintervallet öre per-
också beräknatharmodellermakroekonomiskastarkt förenkladeMed nan

sanordning åtgär-erhållakankostnadsminskningarde avengenomsom man
alternativ politikjämfört medkostnadseffektivitetskriterier, oftaefterder en

Sådanaterritorium.sittminskningar påför endastvarje landdär egetsvarar
samordningbesparingar kan görasvisar på mycketkalkyler att stora genom en

styrmedelutveckling ekonomiskaintroduktion ochinsatserna och somavenav
Även för s.k.för utsläppsrätter.koldioxidskatter och ett system gemen-system

nedanvilka redovisasförutsättningarvissagenomförande kan undersamt --
äntill lägre kostnaderkan skeklimatförändringarbidra till åtgärderatt mot

politik medger.begränsadtill nationella åtgärdervad en
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Sverige har till skillnad från flertalet OECD-länder kraftigt minskat sina
utsläpp koldioxid de två decennierna. Främst harsenaste detta skettav genom

oljeförbrukningenatt har minskat och kärnkraften tagits i bruk. Kostnaderna
för reduktionsåtgärder i Sverige kan därför bli jämförelsevis höga, särskilt när
kärnkraftavvecklingen inleds.

Våra studier antyder också de svenska åtgärdskostnademaatt är väsentligt
högre än falletvad iär många andra länder. Därför aktualiseras i svensk
klimatpolitik s.k. genomförande.gemensamt

Gemensamt genomförande innebär bilateralt eller multilateraltett avtal i
vilket länder med höga kostnader för åtgärder utsläpp investerar i lågkost-mot
nadsländer och i gengäld erhåller någon form kreditering kvittaatt motav egna
utsläpp. Gemensamt genomförande kan medge lägre totalkostnader för att
uppnå mål i internationella avtal när det inte har betydelse för miljöeffekten

reduktionen sker.var

Förutsättningar för genomförandegemensamt

Kostnadsskillnader mellan länder inteär vidare tillräckliga för deutan att
effektivitetsvinster teoretiska kalkyler visar skall kunna realiseras.som Det
fordras också utvecklat regelverkett och drivkrafter för konventionens parter

genomföra åtgärder.att Internationellt genomförda skatter eller överlåtbara
utsläppsrätter har framför kvantitativa regleringar fördelen de främjaratt en
kostnadseffektiv fördelning insatserna klimatförändringar.motav

De bristande förutsättningar föreliggerännu för omfattandesom en mer
tillämpning internationellt överenskomna koldioxidskatterav eller s.k.
utsläppsrätter innebär genomförandeatt kan bligemensamt viktigt inslag iett

politik utgår från nationella kvantitativaen reduktionsmål.som
I jämförelse med generellt verkande styrmedel har genomfö-gemensamt

rande svaghet i projekten aktivt måsteatt identifierasen och genomföras och
därtill kontrolleras i efterskott. Gemensamt genomförande kan därför i första
hand komma bli de första i internationelltatt ett samarbete.stegenav

En svaghet med genomförandeannan är tillgodoräknandegemensamt att ett
insatser utsläppsminskning i förhållandeav till referensbanaavser en som

hur utsläppen skulle hastora blivitanger projektet. Medan skatter ochutan
utsläppsrätter är kopplade till faktiska utsläpp betalar vid gemensamtman
genomförande för beräknad skillnad mellan faktiska utsläpp och hypote-en en
tisk referensbana. Detta betyder båda iatt genomföran-parter ett gemensamt
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utsläppseffekten.överskattaelleröverdrivadeprojekt intressekan ha attav
tillämpningsfasifordrar ettochförprobleminnebärDetta ansatsen enstora

betydandemedföravilket kanadministrationssystem,kontroll- ochväl utbyggt
reduktionskostnaderna,följdEn ärtransaktionskostnader.hanterings- och att

genomförande-utspriddaåtgärder gemensamtpå mångasärskilt för små eller
pilotprojekt.förprojektkostnaderdebli högre än noterasprojekt, kan som nu

kan bemästraskontrollproblemochredovisnings-förutsättningUnder att
rättvisochgenomförandemotsättning mellanegentligsaknas gemensamt en

innebäragenomförande kanGemensamtinsatserna.fördelningländervis enav
kanDessutomutvecklingsländer.teknik tillspridningresursöverföring och av

överenskommelserunderlättagenomförandemöjlighet till omgemensamten
konventionensmellanfördelasskall partermotåtgärderochhur insatser -

vinner medflexibilitet gemensamtutvecklingsländer. Denindustri- och man
lösningarolikamellanskillnadernaekonomiskaminskar degenomförande

fördelningländervisrättvisbedömningar hurskildabaserade på avenav
åtagandena ut.ser

internationel-Dengenomförande.försaknasregelverk ännuEtt gemensamt
vilkarörandevillkorochkriteriertillalltjämt. Förslagfortgårdiskussionen

genomfö-förföremålskall gemensamtåtgärderoch slagländer varasomav
ikommaböråtagandenkvantitativauttalademedLänderdiskuterats.rande har

medåterhållsamövrigt börmottagarland. Iförsta rummet varamansom
delvissendastomfattning,gällerbegränsningar detnär attt.ex. aven

endastellergenomförande, attvolymförändringen skall utgöra gemensamt
meningsfulltnågotpåtillgodoräknas. Förskall kunnaprojekt attvissa slag av

tillbegränsningfordras dockutsläppsverkningarberäknavis kunna en
beskogning.ochbränslebytenenergieffektivisering,åtgärder såsomkonkreta

Även ändåsvåraberäkningsproblemenprojektför sådana är men
rådgivningeffektermedjämförelsehanterliga vidförhållandevis t.ex. aven

informationsinsatser.eller

genomförandeför utvecklingSvenska insatser gemensamtav

genomförandeutvecklingstegvisförespråkatFlera länder har gemensamtaven
bindandeOmförsöksfas.medperspektivet inlederi detdär korta enman

intresseSverigehar att ettreduktionsmål aktualiseraskvantitativa stortett av
till stånd.genomförande kommerföreffektivt sådant gemensamtsystem



17SOU 1994: 140 Sammanfattning

resursinsatsGenom vidta Sverige vid givenåtgärder utomlands skulleatt
vissa utsläpps-kunna alternativtmångdubbla utsläppsreduktionerna eller uppnå

De kostnadsre-reduktioner till bråkdelen motsvarande kostnad i Sverige.av
riksdagensduktioner bli fråga faktorer, hurdet kan beror rad t.ex.om av en

utsläppsreduktionsmäl svenska energisyste-preciseras, omställningen detav
ekonomisk kostnadsre-tillväxttakt bränsleprisutveckling. Dock kanochmet,

duktionerna under rimliga vid kärnkraftavveckling, väntasförutsättningar, en
miljardbeloppuppgå till årligen.
förutsättningUnder fortsatta klimatförhandlingama beslutarde ettatt omav

Sverigegodtagbart regelverk kriterier genomförandeoch för börgemensamt
kunna delta i sådana projekt i kvantitativa åtaganden rörandeländer med
utsläppsutvecklingen. inget åtaganden.För närvarande har land några sådana
Vi föreslår därför försöks- utvecklingsverksamhet utgår från deochen som
projekt pågår i Baltikum NUTEK:s medverkan. Projekten börmedsom nu
drivas vidare med sikte på skaffa erfarenheter från de frågor röratt som
möjligheten överdrifter ikontrollera utsläppsförändringar tendenser tillochatt
resultatredovisning. Verksamheten i första inriktas på länder harbör hand som
uttalade kvantitativa åtaganden begränsa sina utsläpp.att

Ytterligare kriterier miljömål ochinsatserna inte skall andraär motverkaatt
positivt medverka till särskildaandra utvecklingsmål i mottagarlandet. De
förutsättningar Sverige förnybarahar på områden energieffektivisering,såsom
energislag, vattenkraft i förstaoch skogsvård bör beaktas. Ländervalet bör en

Östeuropaförsöksfas inriktas de länder i bedriver verksam-på där NUTEK nu
het. I skede det angeläget kretsen vidgas till omfatta andraärett att attsenare
länder och även utvecklingsländer.

Det aktuella svenska biståndet till utvecklingsländer grund förbör utgöra
anspråk på tillgodoräkna sig utsläppsminskningar.att

Det viktigtär erhålla incitament s.k.kunskap och erfarenhet hur ochatt av
kreditering utsläppsbegränsningar fungerar genomförande.vid gemensamtav
Därför bör utredas hur nationellpå nivå kan förpröva ett systemman gemen-

genomförande företag utsläppsminskningkreditering för isamt attgenom ge
andra länder. I belysningvår möjligheterna tillgodoräkna sig insatser iattav
andra länder vid prövning enligt miljöskyddslagstiftningen funnithar att
detta föranledabör utredning erfarenhetersedan bestämmelser irelevantaav

miljöbalk vunnits. Vi föreslår också, kriterier utformats vid densedanen ny
första partskonferensen, för skatteåterbetalning utvecklas, i vilketatt ett system
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koldioxidskattåterbetalningdelvis mot attvissa skatteskyldiga kan medges av
i andra länder.vidtar reduktionsåtgärderde

görregelverk,verka förbör Sverigeinternationella planetPå det ett som
avseende på utsläppsut-projekt medoch utvärderadet möjligt kontrolleraatt

kangenomförande främstveckling En slutsats är gemensamtattm.m. annan
överenskomnaInternationelltviktig övergângslösning.för Sverigeses som en

föredra.siktpå längre ärskatter eller utsläppsrätter är attsystem som
verkningsfulla åtgär-bidrag tillSverigesAvslutningsvis framhållasskall att

utsläppsminskningarbakgrund deklimatförändringar,der mot sommot av
före-och denutsläppende totalaringa andeli Sverige, vårredan ägt avrum

föregångsland, kanenergisystemet, utöverstående omställningen att varaav
i störretillämpasocheffektiva styrmedel introducerasbli förverka enatt att
genomfö-förkriterier ochutveckling gemensamtländerkrets. En systemav

internationellauthålligabidrag tillförtroendeskapanderande kan ettvara
åtgärdersvenskanödvändigtklimatförändringar. Det äråtgärder attmot

politik och åtaganden.länderstill andralöpande anpassas
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1 Uppdraget. Redovisning problemet ochav

betänkandets innehåll

l Uppdraget

Kommitténs uppdrag har varit lämna förslag Sverigehur kan samarbeteatt om
med andra nationer för uppfylla åtaganden enligt internationellaatt
miljökonventioner främst klimatkonventionen, enligt instrumentävenmen nya
inom konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningart.ex.
LRTAP, vad gäller svavel, eller andra internationella överenskommelser
angående gränsöverskridande föroreningar särskiltmed betydelse för denstor
svenska miljön

Våra överväganden bygger på kartläggning jämförelseochen av
kostnaderna för minska utsläpp koldioxid och andra gränsöverskridandeatt av
föroreningar främst från energiproduktion -användning ioch olika länder.

Kostnadseffektivitet genomförande i internationellgemensamtgenom sam-
verkan är mekanismen Begreppenprövas. kostnadseffektivitet ochsom

genomförande är centrala i utredningens diskussion.gemensamt
Gemensamt genomförande kan bilateralt eller multilateralt iavtal,ettvara

vilket länder med höga kostnader för åtgärder utsläpp investerar imot
utsläppsreducerande åtgärder i lägkostnadsländer ioch gengäld erhåller någon
form tillgodohavande kvitta utsläpp. Gemensamtatt motav egna
genomförande kan medge lägre totalkostnader för uppnå mål iatt
internationella avtal i synnerhet intedetnär har betydelse för miljöeffekten var
reduktionen sker. Detta gäller exempelvis för växthusgaser. Gemensamt
genomförande medger alltså, inom given långtgåendeen resursram, mer
åtaganden i klimatpolitiken. För svavel- eller kväveutsläpp har källans belägen-
het betydelse för miljöeffekten utsläppen, vilket komplicerarav
förutsättningarna för effektivt genomförande.ett gemensamt

Direktiven i sin återfinnsl helhet i bilaga
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förfastställaskriterierskallpartskonferensklimatkonventionens förstaVid
svavelprotokolletandradetväxthusgaser. Irörandegenomförandegemensamt

genomförande.förframtidaförutskickas möjligt gemensamtutrymmeett
kan lösapreciseradegenomförande ärförvillkorenNär mangemensamt

ochfördelaskostnaderformuleras,länder kanmellanhur avtalfrågorna om
ingickuppdragetIland till godo.respektive atträknasminskningar skallhur

finansieramöjligheteralternativaskallfrågor. Vidare attbelysa sådana
tillanslutningiåtgärderMöjligheteni länderåtgärder andra attpresenteras.
börländeri andraåtgärderväxlasmiljöskyddslagen kanprövning enligt mot

iutsläppsminskningarsigtillgodoräknamöjligheternabelysas attsamt
utvecklingsländerna.medanknytning till biståndssamarbetet

koldioxidomfatta utsläpptillanalysenUtredningen har begränsat att somav
tillbidrarsvaveldioxidutsläppochviktigaste växthusgasendenär somav

flera.avgränsning ärtill dennaSverige. Skälenförsurningen i
inriktad påhandi förstaländer är ännuSverige och andraKlimatpolitiken i

koldioxidutsläpp.
Övriga freonerförmed undantaghar ännubetydelsefulla växthusgaser --

genomfö-aktualiseraför gemensamttillräcklig analysinte blivit föremål för att
därför svåraochdiffusautsläppen ärtillskrivasdettahuvudsak kanrande. I att

omfattning.till sinkontrollerauppskatta ochatt
utländskautsträckning frånii Sverige härrörNedfallet svavel storav
genomförande.förhänseende välsig i detta gemensamtpunktkällor och ägnar

utsläppsminskningar idock intekoldioxid kangäller förtill vadI motsats som
eftersomi det andra,ökningarvidare balanserasland motutanett

följdtillländerövrigaändras ikan kommanedfallssituationen också att av en
kvittning.sådan

Östersjön sannoliktkaniföroreningargäller vattenburnaNär det t.ex. --
kostnadseffektivaförväntasutsläppsminskningar i öststaternamånga vara

Östersjön helhet.föråtgärder som
Åtgärder baltiskademiljösituationen längsförviktigaBaltikumi ärt.ex.

denförhållandena längsutsträckningmindrepåverkar ikustländernas men
vikarspeciellt iviktigautsläppsvenskareduktionerDärsvenska kusten. är av

måstegenomförandeVid analysskärgårdsomrâden.och gemensamt manaven
Utredningenhavet.i det öppnaområdeneffekterna såväl i kustnärabeakta som

ståttden tidundersådan analysgenomförahaft möjlighetintehar somatt en
sig pådirektiv koncentreratenlighet sinai medförfogande hartill utan --

svavelutsläpp.ochklimatpåverkandeföroreningar,luftbuma gaser
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innefatta över-I vidsträckt bemärkelse kan genomförande ävengemensamt
värdeföring insatser haroch biståndsverksamhet. Sådana stortav resurser

slagtill Insatser dettakan endast i allmän mening räknas Sverige godo.men av
faller överväganden,därför utanför för utredningensdet centrala området
nämligen genomförande utformas såhur för kan attett system gemensamt
Sverige för uppfylla sina åtagandenkan samarbeta med andra nationer att
enligt internationella miljökonventioner.

I det följande för genomförande,analyseras förutsättningar gemensamt
kvantitativa dennamål, kostnadsskillnader och regelverk. På grundval av
analys möjligt förfarande fortsätta byggaett attanges upp en
försöksverksamhet för genomförande inslag i svenskgemensamt ettsom en
klimatpolitisk genomförandestrategi. Såväl klimatpolitik ärgemensamtsom

tillmed begreppsbildning. Utredningens arbeteännu oklar ärtermer stornya
del sökande begränsadeoch prövande karaktär. Empiriska erfarenheter ärav
och institutionella internationellaförutsättningar oprövade. På det planet
fortgår alltjämt förhandlingar former och kriterier för gemensamtom
genomförande. Vår diskussion, slutsatser förslag får i detta ljus.och ses

1.2 Utredningens innehåll

I sina huvuddrag disponerad enligt följande:är rapporten
Inledningsvis 1-5.redovisas bakgrunden i kapitlen Där refereras kortfattat

problemen med gränsöverskridande luftföroreningar, växthuseffekten och
försumingen. Vi redovisar framtidautsläppsutvecklingen och dess förutsedda
utveckling. Denna genomgång visar internationellt samarbete nödvän-på äratt
digt. Samarbetets 3former, utveckling och omfattning redovisas i kapitlen och

Särskilt4. diskuteras möjligheterna genomföra åtgärder mellanatt gemensamt
länder. De viktigaste ländernas miljöpolitik inställning till haroch samarbete
naturligtvis betydelse och redovisas kortfattat i kapitel 5.stor

En grundläggande förutsättning för genomförande kostna-ärgemensamt att
den för åtgärder skiljer sig åt mellan länder. Därför analyseras kostnadsförut-
sättningar Sverigeför och andra länder utförligt i kapitel 6 -

Skillnader i âtgärdskostnader nödvändig inte tillräcklig förut-är en men en
sättning för genomförande skall effektivt instrument.att gemensamt ettvara
De tillämpnings-svåra och kontrollproblem därtill måste bemästrassom
behandlas i de följande kapitlen 9-10 liksom frågan rättvistdet rikaär attom



1994:140SOU22 1Kapitel

Även hurfråganutvecklingsländerna.industriländer åtgärder ividtar om
behandlas.-spridningteknikutveckling ochgenomförande påverkargemensamt

diskussioneninternationella11 den aktuellaDärefter vi i kapitel omtar upp
skallriktlinjervilkaskall byggasklimatområdethur samarbete påett somupp,

vilken fram.bör gågälla och i takt man
ochSverige kan deltadiskussion hurmedRapporten avslutas omen

Vigenomförande.internationellt samarbete kringutveckla gemensamtett
vidare. Nedangåtill hur Sverige skall kunnalägger fram förslag ges

punktform.kapitlens innehåll ibeskrivningar av

ochkoldioxidutsläppluftföroreningar2 -GränsöverskridandeKapitel av-
svavel

växthusgaserutsläppsutvecklingen förredovisas skadeverkningar och samtHär
framtida utsläppen.för desvaveloxider kväveoxideroch samt prognoser

miljösamarbeteKapitel 3 Internationellt-
konventionerformer. Demiljösamarbetetsredovisas internationellaHär det
tecknats underprotokollredovisas liksom deområdetaktuella påär somsom

konventionernai utvecklingenkonventioner. Några dragdessa anges.av

avtalinternationella4 efektivaKapitel -Styrmedel för
konventionernastyrmedelsamarbetsformer ochaktuellaHär behandlas som

speciellatill denintroduktionförstakapitel ocksåaktualiserar. I detta ges en
jointgenomförandegivits begreppetbetydelse gemensamtsom

klimatsammanhang.implementation i

länderandraochSverige i vissaoch klimatpolitikenKapitel 5 -Svavel- i
klimatområdet.försurnings- ochpolitikkortfattat SverigesHär beskrivs

östländerindustriländer ochandrapolitiken ihittillsvarande någraDen
redovisas också.

6 begrepp och principerKapitel Kostnader- -
ländernaparterna emellan äråtgärdskostnaderOm skillnaderna mellan stora

ieffektivitetsvinster görasmiljömässigaekonomiska ochkan betydande
klimateffektensinte föreftersom detväxthuseffekteninsatserna mot

vidtas.åtgärdernanågon rollvidkommande spelar var
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Gemensamt genomförande mekanism för ökad kostnadseffektivitet,är en
dvs för varje given insatt krona skall få möjliga utbyte vadstörstaatt man
gäller reduktionen koncentrationen klimatpåverkande i atmosfären.av av gaser
Begreppen kostnader och kostnadseffektivitet förär centrala gemensamt
genomförande diskuterasoch här.

Kapitel 7 Kostnader för begränsning utsläpp koldioxid och svavel iav av-
utlandet
Kapitlet redovisar olika mått på kostnaderna för utsläppsreduktion svavelav
och deras bestämmelsefaktorer liksom kartläggning de merkostnaderen av

uppstår vid till ickeövergång fossila bränslen.som en

Kapitel 8 Kostnader för begränsa koldioxidutsläppen Sverigeiatt-
Kostnaderna för åtgärder utomlands måste ställas kostnaderna i Sverigemot
för bedömning potentialen för åtgärder skall kunnaatt en av gemensamma
göras.

Kostnaderna för åtgärder i Sverige har beräknats med iutgångspunkt dels
olika modeller dels projektnivå inompå energisektorn.

Kapitel 9 -Tillänzpningsproblem vid genomförandegemensamt
redovisasHär några de frågor måste lösas vid konkret tillämpningav som en

genomförande.gemensamtav
Reduktionseffekten vid genomförande måste bedömas ijämfö-gemensamt

medrelse referensbana. Frågor kring möjligheten formulera referensut-atten
diskuterasveckling här. Särskilt belyses hur genomförande kangemensamt

fungeratänkas mottagarlandetnär har, respektive saknar, kvantifierade
utsläppsmål.

Vidare behandlas fråganhär s.k. Efterläckage. utsläppsreducerandeom
iåtgärder kraftverk kan det överblivna bränslet i stället läcka utLex. ett

via marknaden få avsättningoch på något håll i världen och därförannat ge
upphov där itill utsläpp stället.

Kapitel 10 Fördelnings- och utvecklingsfrâgor vid genomförandegemensamt-
Här diskuteras viktiga allmänna frågeställningar kring rättvisa och teknisk
utveckling tillämpningvid genomförande.gemensamtav



1994:140SOU24 IKapitel

och riktlinjerkriterier11 Kreditering,Kapitel -
internationellai degenomförande, lägetriktlinjer förFöreslagna gemensamt

förutveckla gemensamtkanklimatförhandlingama och hur ett systemman
diskuteras.redovisas ochgenomförande

genomförande iutvecklingför12 stegvisKapitel Former gemensamtaven-
Sverige

förgradvis byggaalternativabeskrivs sätt ett systemnågraHär att upp
kravtill deskalaSverige iigenomförande somanpassasgemensamt somen

utvecklingen.internationellaklimatpolitik denenergi- ochställs samtav
enligttillståndsprövningtillgenomförandeMöjligheten knyta gemensamtattav

diskuteras.miljöskyddslagstiftningen

förinriktningochbetingelser13 Internationella gemensamtKapitel -
genomförande

utgångspunkter diskuteras.från svenskaLänderinriktningen sedd
påverkashandlingsutrymmetsvenskaredovisas också hur detkapitelI detta av

vi börpåEG-medlemskapUtredningen har även atteventuellt omsvaraett
här.behandlasfrågaDennau-landsbistândet.effektertillgodoräknasöka avoss

förslagoch14 SlutsatserKapitel -
blirgenomförande ettforverkaför Sverige gemensamtBetydelsen attattav

diskuteras.Isamarbetetinternationellai dettillförlitligt elementtrovärdigt och
olika aspekterfrämstDet rörslutsatser.utredningenskapiteldetta summeras

internationellsvensk ochifogasgenomförande kanpå hur gemensamt
blandklimatpolitik, annat

inriktningomfattning ochlämplig-
förespråkaskriterier börsom-

verksamhetsvenskfortsattvillkor förkriterier och-
länderval.-
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luftföroreningarGränsöverskridande2

svavelutsläpp koldioxid ochav-

2. 1 Inledning

I kapitel ochdetta skall vi redovisa hur utsläppen växthusgaserkortfattat av
sigsvavel har för hur utsläppen fördelarutvecklats. Vi kommer redogöraatt

för fortsattamellan länder och regioner. Syftet grund denär att ge en
diskussionen utsläppsminskningari utredningen. Fördelningen utsläpp ochav
ländervis diskutera icentralt i internationella samarbete vi skallär detett tema
denna utredning.

Kapitlet börjar redovisning utsläppen s.k. växthusgaser.med en av av
Därefter behandlar vi svavel. Varje avsnitt innehåller kortutsläppen av en
orientering de problem utsläppen till.upphovom gersom

2.2 Växthuseffekten

Så kallade växthus- klimatgaser, utstrålningeller begränsargaser som av
från jorden,värme återfinns naturligt i atmosfären. Härigenom kan del aven

den solenergi träffar jorden hållas kvar i atmosfären. Tack detta ärsom vare
sådan människor djur jorden.växter, och kan leva på Utantemperaturen att

klimatgaserdessa skulle Klimatgasemaslägre.avsevärttemperaturen vara
koncentration i atmosfären jordenspåverkar alltså temperatur.

De betydelsefulla klimatgaserna koldioxid C02, metanmest anses vara
CH., dikväveoxid N10 olika stabila klorflourkarboner CFC.samt
Förekomsten dessa i atmosfären tiden,har varierat bl.a.överav gaser
beroende naturligapå händelser vulkanutbrott.t.ex.som

Till följd mänsklig verksamhet har emellertid halten klimatgaserav av
kommit öka i atmosfären, ioch det sådan omfattning och så kortpåatt en en
tid det befaras kraftiga klimatförändringar kan komma uppstå.att att att
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utsläppantropogenamänsklig förorsakade utsläppAv verksamhet upp-
förbränningGenomförbränning fossila bränslen.främst frånkommer avav

oljereser-bundet i kol- ochkoldioxid legatfossila bränslen frigörs den harsom
bränslenanvändningen fossilatill atmosfären. detIdag är svararsomavver

industriali-klimatgaser till atmosfären. Innanför tillskottetdet största av
arealertillskottenseringen fart dekom största att storaantropogenatog av

former kultur-andrajordbruksmark ochskog avverkades och ersattes avav
Ii atmosfären.i släppteskoldioxid bunden skogenlandskap. Den utsom var

assimileringkoldioxidupptagningavskogning orsak till minskaddag är aven
främst i utvecklingsländerna.

naturligakoldioxidförsker liksomUtsläpp växthusgasen metan genomav
aktiviteter. Metanmänskligai och olikanedbrytningsprocesser naturen genom

förhållandensyrefriaorganiskt material underbildas vid nedbrytning av
djursväxtätandeföljdavfallsdeponier ellerexempelvis i våtmarker, avsom en

matsmältning.
naturligavid bådeuppkommer denDikväveoxid, kallad lustgas, ävenäven

förutsläppskällornaviktigasteDeoch antropogenaantropogena processer.
förbränningsprocesser.gödselanvändning olikarisodlingar,lustgas är samt

ämnenvanligtvis kallade freonerCFC ärKlorfluorkarboner somen grupp
i kylskåp.kylmedier,lösningsmedel ellerfrämst används t.ex.som

nämligenverkanförhållande. ärspeciellt DerasFör växthusgas gäller ett
betydelseförhållande ärjorden de släpps Dettaoberoende på storut. avav var

klimatpolitik.för utformandet effektivav en
varierar. Förutomväxthuseffektenbidrag tillolikaDe växthusgasemas

indirektasvårbedömdadelvisiblanddirekta effekter har utsläppen även
medverkan iocheffekt påverkan påeffekter. indirektMed menas gasens

tillbidragföreningarspåverkar andraatmosfärkemiska somprocesser
medklimatpåverkanjämföra olika växthusgasersväxthuseffekten. syfteI att

utarbetats.PotentialGlobal WarmingGWP-faktorervarandra har s.k.
GWP-beräknasuppehållstider i atmosfärenEftersom har skildagaserna

GWP-faktorer20 100 Sådanaeller år.faktorerna för olika siktlängder t.ex.
viktenhet ifråga-beskriver mycketredovisas i 2.1. Dessa hurtabell aven

motsvarande mängdi relation tilltill växthuseffektenvarande bidrargas
koldioxid.
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Tabell 2.] GWPA-fakmrer,hundraåmperspektiv
Gas GWP-faktor
Koldioxid l
Metan l l
Dikväveoxid 270
CFC 340011
CFC 12 7100

Källa: 1992 IPCC Supplement, 1992WMOUNEP,

Med kunskap olika effekter klimatetpå kan den samladeom gasers
klimatpåverkan beräkning för 1990 i figurberäknas. En sådan år redovisas
2.1.

2.1Figur Utsläppen växthusgaserfördelade pâ olika efter verkansamtav gaser
Öv4%CH4 öv

0,5 Gton0,013Gtnn

Utsläpp Växthuülilser1990-W Potentiellväxthuspåverkan1990.

Källa: Statensnaturvårdsverk

Av figuren framgår koldioxid volymmässigt betydelsefullaär denatt mest
växthusgasen. Freoner har betraktats mycket kraftfull växthusgas.som en
Deras bidrag till växthuseffekten har till följd kommitrön attav nya
omvärderas. En indirekt effekt verkar enligt dessa avkylande pårön
atmosfären. kylandeDenna effekt kompenserar ungefär de uppvärmande

CPC-gaserna.egenskaperna hos CPC-föreningarnas växthuseffektInnan
omvärderades räknade koldioxiden 60med svarade för %överattman av
växthuseffekten i 100perspektiv 80 500år och % i perspektivnära påett ett
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koldioxidenseffekter ökarindirektatill CFC-gasernasOm hänsynår. tas
övriga växthusgasersdockytterligare. Noteras börrelativa betydelse att trots

varjetill koldioxid hari förhållandebidrag till de totala utsläppenrelativt små
effekt.växthuspåverkandedockutsläpp storen

Intergo-enligt FN:sutsläppsutvecklingen pekarnuvarandeDen expertgrupp
sannolikIPCC,ChangeClimatevemmental Panel mot enon

under nästaO,2-0,5°C decennium0,3°C mellantemperaturhöjning på perca
växthuseffekten.följdårhundrade avsom en

iosäkrabedömningar ärför IPCC:sligger till grundberäkningarDe som
klimatförändringarsamhälleför miljö ochflera Effekternaavseenden. av

långtgående.utomordentligtblibedöms emellertid kunna
olikaavgörande för hurfalli mångaklimatförändringen ärHastigheten i

i förändringen ärhastighetentyder påKlimatprognoserkan påverkas. attarter
ochEffekter påsig.möjlighetervissa arterstörre än attarters anpassa

destabiliserastill ekosystemdärigenom ledaplötsliga ochekosystem kan bli att
eller bryts ned.

ivattennivåntillledakunnatemperaturökningen förväntas attDen antagna
2100. sådan höjningEn30-110 fram till århöjas medhaven kan komma att cm

liggande Ö-länder.för lågtallvarliga konsekvenserhavsnivån leder tillav
industri ikommerochjordbrukbostäder,lokaliseringFörutsättningarna för av

för dessaförutsättningarnapåverkarradikalt förändras, vilketvissa fall
havsnivåhöjning,Kombinationenutveckling.nationers ekonomiska av

förväntas haIPCCenligtsedimentering kanochuppvärmning havenav
Växtplanktonproduktionen ii kustzoner.allvarliga effekter på ekosystemen

i områden därsärskilttemperaturhöjning,direkt påverkashaven kan enav
dockbedömseffekternaallvarligasteisutbredningen pâverkas. De vara

inäringstillgången haven.påverkaroceancirkulationen vilketiändringarna
den tropiska sko-tillledaskulle kunnaklimatförändringarna attväntadeDe

Sahelomrâdetitorkanminskar snabbare ochAfrikautbredning i attgens
kandeltaområdenochLågt liggande kusttraktersprider sig till savannerna.
minskavattentillgången kanIPCC pekar också påkomma översvämmas. attatt

centralabl.a.området, överdet varmtempereradei betydande delar av
områden.Nordamerikas högavkastande

och0,1°C decenniumtemperaturstegringen till högstFör begränsaatt per
iNaturvårdsverkStatensnivå2°C förindustrielltill högsttotalt över anger

omkringminska medkoldioxid behöver93Miljö utsläppenattrapporten av
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50-60% inom kommande 50de åren. En sådan reduktion motsvarar en
tillbakagång till utsläppsnivån 1950-talet.runt

2.2. l Koldioxidutsläpp

Världen

De globala koldioxidutsläppen från förbränning fossila bränslen har ökatav
sedan industrialiseringen fart 1700-talet.under Efter världskrigetandratog
accelererande utsläppsökningen och huvuddelen koldioxid tillförtsdenav som
atmosfären förbränning fossila bränslen har kommit sedan dess. Igenom av
figur 2.2 redovisas hur de globala utsläppen koldioxid har utvecklats.av

Figur 2.2 Världensårliga utsläpp koldioxid från fossila bränslenav

Ang;lroldoxidmsläpp

r.
Utslapp.miqameøkolInn

,mM
A:B50 uses

[Fig 4.1, 51]s.

Källa: R4I20SNV

Mängden koldioxid i atmosfären påverkas också hur marken brukas.av
Ungefär fyra femtedelar koldioxidutsläppen från mänsklig verksamhetav
härrör från förbränning fossila bränslen och femtedel frånkommerav en
förändringar i markanvändning bl.a. från skogsmark till jordbruksmark eller
bebyggda områden. Totalt uppgick utsläppen koldioxid frånav
energianvändning 1992 21,6år till miljarder ton.ca
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utsläppen:för delenlitet länder störreEtt antal avsvarar

24,6 %USA
17,2 %OSS
10,0 %Kina
5,1 %Tyskland
4,6 %Japan

90for överindustrialiserade länder procenttrettiotal huvudsakligaEtt svarar
utsläppen.av

energi-internationellaprognostiserats detframtida utsläpp harVärldens av
referensfall där2010. Manfram till årIEA2 för åren ettpresenterarorganet

2,4 %genomsnittmed iförväntas ökaOECD-ländernaenergiåtgången för per
koldioxid ökautsläppenOECD-länderna beräknas2010.fram till Förår år av

står Europa2010. Härav2601990 till 13 år38010 miljoner årfrån mtonton
främstOECD-länder,övrigamedanfjärdedelNordamerika för varderaoch en

utsläppsökningen.för hälftenJapan, avsvarar
Östeuropa energianvändningenföljaberäknasCentral- ochUtsläppen från

industrialiseradeicke1990 nivå. För denårs2010 stabiliseras påoch till år
2010. Därigenomtillfram årfördubblasutsläppenvärlden förväntasdelen av

andelstörrebidra tillskulle dessa länder komma sammantagetatt aven
2.3.figurOECD-området,inomkoldioxidutsläppen ländernaän se

Ökningen på bl.a.berorOECD-områdetutanförfrån ländernautsläppenav
ökadeindustrialisering ochaktivitet,ekonomiskökadbefolkningstillväxt,

kraftproduktionen i tvåökandeförväntas denDessutombehov transporter.av
medfrämstskeKina,Indien ochicke-OECD-länderna,de snabbast växandeav

deltagandekoldioxidemissionernastabiliseraanläggningar. Attkoleldade utan
Östeuropa dennaärCentral- ochochOECD-länderna motländer utanförav

möjligt.sikt knappastbakgrund och på långsvårt
bildermodeller ellerförenkladebaserade påalltidPrognoser är av

praktiskanödvändiga ochbegränsningar dettaverkligheten med de som
antagandenhärredovisats ärmodellberäkningarförfarande medför. I de som

iresultatenpåverkarfaktorekonomiska tillväxten denför den mestsom
ekonomiskscenariot högreferensscenariot medjämförelseEnprognoserna. av

61 jämfört%,emissionsökningar pågenomsnitt 3 % årtillväxt i cagerper

2 Paris,World Outlook, 1993.EnergyI rapporten
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48med % i referensscenariot, till 2010.år l scenariot med låg ekonomiskca
tillväxt 34 % motsvarande värde.anges ca som

Figur 2.3 Fördelning världens totala utsläpp koldioxid. C02Mtonav av
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Källa: IEAJWUrIdEnergy Outlook, 1993

Att utsläppen från OECD-länderna fram 2010till minskarår i förhållande till
övriga beror bl.a. på antaganden ökad energieffektivitet undergrupper om
perioden till följd teknisk utveckling och ökad andel tjänsteproduktion iav en
de förra länderna.

IEA redovisar också s.k. energieffektiviseringsscenario för OECD-ett
länderna scenarier med koldioxidskatt 22på kilosamt öre koldioxiden per
respektive 65 öre kilo koldioxid. dettal scenario möjligheter-antarper attman

till energieffektivisering inom OECD-området utnyttjas maximalt. Scenariotna
vad tekniskt möjligt.är IEA dock åtgärderna inte kanavses ange som attanger

komma till stånd kraftfulla politiskaantas insatser och likaledes kraftigtutan ett
förändrat konsumtionsmönster. Scenariot innebär ökning koldioxidemis-en av
sionerna 8med % 20l0jämförtår 1990med års nivåer.ca

I scenarierna med koldioxidskatter skulle motsvarande ökning bli 17 %ca
låg skatt respektive 9 % hög skatt.ca
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OECD-länderna

OECD-länder.olikamellansigkoldioxid skiljer avsevärtförUtsläppsmönstret
koldioxidut-inte ha någrapraktisktavvikerSverige och Norge tagetattgenom

delarungefär likaproducerasSverigeelproduktionen. Ifrånsläpp genom
Frankrikesvattenkraft.medenbartkärnkraft och i Norgevattenkraft och

andelenföljd dentillSverigesliknarutsläppsmönster storaav
elproduktion.kämkraftsbaserad

1980, och1970,årutsläppsutvecklingenrelativa2.4 redovisas denfigurI
överstigerländerflertaletFörOECD-området.inom1990 för bl.a. länderna

deutsläppsminskningensvenska senaste1990 nivåer. Dentidigareutsläppen år
ocksåframgårenastående. Detjämförelsei internationelldecenniernatvå är av

betydligt deminskatFrankrike harochLuxemburgi bl.a.figuren utsläppenatt
uppvisarStorbritannienochTysklandAndra länderdecennierna. t.ex.senaste

mindre reduktioner.
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förhållandeoch 1980koldioxid åren 1970 iFigur 2.4 Vissaländers utsläppav
till utsläppen 1990år

1990

Ungern
Tjeckoslovakien

Polen
USA

NyaZeeland
Kanada

Japan
Australien
Österrike

Turkiet
iSverige

Schweiz
Norge
Island

Finland
EU

Tyskland
Storbritannien

Spanien
Portugal

Nederlânderna
Luxemburg

Italien
Irland

Grekland
Frankrike

iDanmark
Belgien
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Källa: OECD Environmental 1993,Data Paris 1993
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Sverige

80 % det samladeSverige koldioxidutsläppen för ungefärI antropo-avsvarar
stabila1990. dikväveoxid ochbidraget till växthuseffekten år Metan,gena

koldioxidut-har de svenskafluorföreningar för Sammantagetsvarade resten.
40% 2.5. De1970 1992 figurtill minskat medsläppen under perioden år ca

industrin i energisektorn.utsläppsminskningama har skett inom ochstörsta

Indexochför OECD-Idndema2.5 Utxldppsutvecklingför koldioxid i SverigeFigur
00I 970 l

a&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;60%-
40% -oscn--

Sverige- --20%r-
0% . sy ..

2005200019951970 1980 1985 1990

och1994 OECDKällor Outlook, Paris 1993, NUTEK EnergirappørtWorldIM, Energy
Environmental 1993.Data

fossilaanvändningenkoldioxidutsläppen frånTill övervägande del kommer av
År 59,9koldioxid till totalt1990 uppgick de faktiska utsläppenbränslen. av

miljoner ton3.
1994EnergirapportNUTEK har iteknikutvecklingsverketNärings- och

från2005. Denna utgårenergianvändningen fram till årprognosticerat prognos
stiger1,8 internationellt oljeprisgenomsnitt % ochBNP-tillväxt på i ett somen

politiskafrån hittills fattade beslut.drygt 4 % Analysen utgårmed år.per
politikenförändringar ellerSåledes beträffandeinga antagandengörs av

koldioxid. Enligtutsläppentillkommande styrmedel för begränsaatt av

3 Åtgärder klimatförändringar,naturvârdsverk, 4120.Statens rapportmot
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den slutliga energianvändningenkommer öka ganska långsamt,prognosen
0,9 % Elanvändningenår. bedöms öka med omkring 1 % år fram tillper per

2005.år Den stigande elefterfrågan 2005innebär användningen bedömsåratt
överstiga det svenska produktionssystemets förmåga med 5,5 TWh. Hur detta
tillkommande kraftbehov tillgodoses är avgörande betydelse för hur deav
svenska koldioxidutsläppen kommer utvecklas. ytterligareTäcks detatt
kraftbehovet importmed eller koldioxidfria produktionsteknikerav genom
i Sverige växer de svenska utsläppen långsammare elen produceras medän om
fossila bränslen.

N UTEKs visar utsläppen koldioxid kommer öka med 7 tillatt attprognos av
11 miljoner fram till 2005,år beroende på hur det tillkommande kraftbeho-ton

täcks. Av det material NUTEK har lämnat underlag till Sverigesvet som som
nationella klimatrapport och baserar sig på förutsättningarsom samma som-
Energirapport 1994 framgår utsläppen endast kommer öka marginelltatt att-
fram till 2000.år Efter sekelskiftet ökar utsläppen snabbare.

Dessa analyser innefattar inte konsekvenserna påbörjad kärnkraftsav-av en
veckling. I längre tidsperspektiv blir kärnkraftsavvecklingen och valetett av
framtida energikällor helt avgörande för den svenska utsläppsutvecklingen. I

2.6figur redovisas analys över utsläppsutvecklingen fram till 2015.åren
Denna studie, utförts med hjälp energisystemmodellen MARKAL,som av
baseras på förutsättningar NUTEKs Energirapport 1994 med densamma som
skillnaden tidsperspektivet 2014utdraget tillär år och effekternaatt att av en
kärnkraftsavveckling 2005 2010åren innefattas i analysenä Att kärnkraften i-
denna studie avvecklas perioden 2005-2010under betingatär analystekniskaav
skäl och är således inte ställningstagandenågot beträffande tidpunkten för
avvecklingen. Med kärnkraftsavveckling påbörjas tidigare kommeren som
tillväxten i de koldioxidutsläppensvenska tidigareläggas jämfört med vadatt

2.6figur visar.
Den utsläppsutveckling i figur 2.6 inte någon iärsom anges prognos

egentlig mening. Analysen visar i drag hur utsläppsutvecklingen skullegrova
komma intesig ytterligare styrmedel ökade koldioxidutsläppatt te motom
införs.

4 För utförlig beskrivning förutsättningarnafor analysenhänvisasläsarentillen mer av
Utvärdering styrmedeloch stöd for begränsning koldioxidutsläpp i Sverige,NUTEKav av
R 1994:48.



1401994:SOU36 Kapitel 2

delendast tillgenomförtsharvilken analysenDen modell med tar en
vilketenergi,efterfrågan påenergipris ochmellantill samspelethänsyn

utsläppsnivå.medför för högmöjligen en

åtgärderingaunderförutsättning utöverkoldioxid i Sverige2.6 UtsläppFigur attavav
genomförsredan vidtagna

C02Mton
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koldioxidutsläpp Sverige.iför begränsningstödstyrmedelochUtvärderingKalla: avav
1994:48NUTEK R

kraftigt ökadeinnebärakärnkraftsavveckling kommervisar attAnalysen att en
tillkommerenergieffektiviseringbetydandekoldioxidutsläpp även enom

stånd.

Försurning2.3

och kväveNedfall svavel2.3.1 av

Huvuddelenochförsurar markoch kväveNedfall svavel- vatten. avav
kvävened-effekternaHittills harsvavelnedfallet.försurningen orsakas avav

marken,i takt medförväntas ökakanvarit relativt begränsade,fallet attmen
grundSverige påkvävemättnad. utgörsigspeciellt i Sverige,södra närmar en

områdenaförsurningskänsligasammansättning deberggrundens mestett avav
till i sydvästraupphov störstärförsurningenSkadornai Europa. gersom

Lappland.mellerstaända iSverige förekommer uppmen
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Nedfallet svavel 1990 232 000och kväve i Sverige uppgick tillår tonav
000respektive 217 och består till luftföroreningardelton stor transpor-somav

hit från andra länder. De enskilda bidragen från Tysklandstörsta kommerteras
Storbritannienoch vilket framgår 2.7 2.8.redovisningen i figur ochav

Figur Nedfall7 svavel åri Sverige 1990fördelat pá ursprungsländer andelsamtav av
ursprungslandetsutsläpp hamnar i Sverige.som

nedfalli Sverige% utsläppfrån landI I avav resp

Chest,inkl h ..
Övr. länder

Frankrike

Storbritannien

Tyskland

fdTjeckoslovakien

Polen
fdSovjetunionen

:oss 26% 16% 6% 10% 26% :det40%

Källa: SCB

Ett mått på markens förmåga effekternamotstå från nedfall törsurandeatt av
ämnen deär s.k. kritiska belastningsgränserna. Idag överskrids idessa
känsliga områden i delenstörre landet. För inte överskrida dessa gränserattav
skulle nedfallet svavel behöva minska 60 80 60med % för kväveca % iav -
Götaland, också i Svealand 50-70% för 40svavel, % för kväve ochmen
södra Norrland 15-60 % svavel, 20 för% kväve enligt Statensca
naturvårdsverk SNV, Miljö 93.

För de kritiska belastningsgränserna skall nås i Europa helhet, krävsatt som
de försurande utsläppen minskas med väsentligt hittillsatt än vadmer som

beslutats, exempelvis måste svavelutsläppen reduceras 90med omkring % i
förhållande 1980till års nivå.
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andelursprungslânderpåfördelatår l 990Sverige2.8 Nedfall kväve i samt avFigur av
hamnar Sverige.iurrprungslandetr utsläppsom

nedfalli SverigeI %från landutsläppI avrespav
inkl.Obcst, hav

Övr.länder
Frankrike

Storbritannien
Tyskland

MTjeckoslovakienfd
Polen

Sovjetunionenfd

20%10%0%10%20%40% 30%

Källa: SCB

Påutsläppen.minskaföråtgärdervidtaskälfinns det också attLokalt att
Östeuropa förorenandeochförsurandeutsläppi Central- ochmånga håll avger

luftföro-svåraskapatharOrenade utsläppskadeverkningar.akutaämnen
tungmetaller.svaveldioxid ochbl.a.haltermed högareningsproblem av

ilokala elleroftast frånluftföroreningar kommerhalternaDe höga av
områdenkraftverk. I någraexempelvisutsläppskällor,liggandenärområdet

Tjeckien och östramellan Polen,gränsområdettriangeln isvartabl.a. den
liggerVitryssland,Minskområdet iUkraina ochiDonetsomrádetTyskland,
nivåerhälsofarligaregionalt nårföroreningshalternapunktkällorna så tätt att

följd.spädbarnsdödlighetmed bl.a. ökad som

kväveutsläpp2.3.2 Svavel- och

svavelut-tillkällanden störstafossila bränslen ärFörbränning antropogenaav
bränslenfossilaförbränningindustriländerna stårfrånAv utsläppensläpp. av

90 % utsläppen.för närmare av
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I nästan alla länder i Europa har svavelutsläppen minskat l980-talet.under I
Östeuropa reduktionenär relativt liten, medan den i Västeuropa uppgår till
drygt 40 %. Sammantaget har svavelutsläppen i Europa reducerats med ca
20 %. Det nyligen undertecknade andra svavelprotokollet de överens-anger
komna utsläppsmålen för 2000år undertecknande länder attsom avser
uppfylla. Itabell 2.2 olikade ländernas reduktionsmålsättningar. Föranges
Sveriges del uppnåddes målet på âttioprocentig 1992.reduktion underen

ÖsteuropaI Central- och förväntas det pågående ekonomiska reformarbetet
resultera i energianvändningen och utsläppenatt svavel kommer minska.attav
Exempelvis har Världsbanken i studier för Polen angivit energianvänd-att
ningen skulle kunna reduceras med 50 % till 2000år energipri-uppemot om

till nivå i Västeuropa. För utsläppen svavel-serna anpassas samma som av
dioxid och koldioxid skulle detta innebära reduktioner 75-80pâ % respektive
50 % jämfört med utsläppen vid 1990-talets början.

De svenska utsläppen redovisas i tabell 2.3. Fram till slutet 1970-taletav
främstdet direkta miljöskyddsåtgärder minskade utsläppen. Däreftervar som

har förändringar i energisystemet, särskilt övergången från olja till el, varit av
störst betydelse för minska utsläppen svavel. Totaltatt har utsläppenav
minskat 80%med sedan 1980.år
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länder.svavel vissaUtsläpp iTabell 2.2 av
årtillReduktion2000199019801000 Ston 2000jämfört

1980med
%8090180451Danmark

80%16260 l584Finland
74%868202348 l3Frankrike
65%33013 800Italien
30%3 2003 7006144Kanada
77%106207466Nederländerna
76%34142 54Norge
37%583210 2100 34Polen
38%440460 41617 4Ryssland
60%337539843Slovakien
50%44923 7808984Storbritannien
80%100130507Sverige
50%1281876257 12Tjeckien
83%300803 1494 57Tyskland
62%9 5986001125 513EU

Kalla: ECE

1000 S0SverigeSvaveldiøxidutsläppiTabell 2.3 ton
200019911980

Transporter
2411Väg

272125Sjöfart
0,70,40Flyg

557Arbetsmaskiner
6437Elproduktion

151277Fjärrvärme
6984Bostäder

Industrin
1715130Förbränning
1737132Processer
96107503Totalt

-81Ändring -791980, %.från år
NaturvårdsverkMiljö 93Kalla: Statens
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2.4 Slutsatser

Klimatförändringarna till sin omfattning, tidsperspektiv ochär ännu osäkra
regionala konsekvenser.

Utsläpp växthusgaser upphov till globala problem. Utsläpp denav ger av
viktigaste växthusgasen, koldioxid, har hittills främst skett från deantropogena
industrialiserade länderna. Utsläppen härrör huvudsakligen från förbränning av
fossila bränslen: kol, olja och I framtiden förväntas dock ländernanaturgas.
inom OECD relativt mindreför allt utsläppen,andel de totalasett svara en av
främst på grund kraftig utsläppsökning i länderna utanför OECD. Deav
förväntade utsläppsökningarna befolkningstillväxt,beror på ökad ekonomiskt
aktivitet industrialisering.och Förändringarna i utsläppsfördelningen gör att
åtgärder för minska utsläppen siktpå längre i allt högre grad måsteatt även
genomföras i icke OECD-länder.

Mellan länderna inom OECD finns skillnader beträffande åtgärderstora
genomförts för minska utsläppen växthusgaser vilkaattsom samtav

möjligheter länderna har vidta ytterligare Sverige ochåtgärder. Norgeattsom
skiljer sig exempelvis från flertalet OECD-länderna sina låga andelarav genom
fossilbaserad energianvändning. Genomförandet föråtgärder minskaattav
utsläppen koldioxid i andra sektorer exempelvis blirtransportsektorn dåav
viktigare. Till skillnad från flertalet OECD:s medlemsländer har ocksåav
Sverige fram till år 1990 kraftigt minskat sin utsläpp koldioxid figur 2.4seav
framför allt inom energisektorn.

Sveriges utsläpp växthusgaser i likhetär, med flertalet världensav av
länder, i det globala perspektivet mycket marginella och vi endast ikan en
ringa omfattning bidra till lösning minska inomutsläppen landet.atten genom

Svavel och kväve växthusgasertill skillnad upphov tillmotger mer
regionala problem. Av nedfallet i Sverige kommer från källor idelstoren
utlandet. För minska effekterna i utlandet från nedfall försurandeatt ämnenav
behöver därför utsläppen i vår omgivning minska.

Utsläpp svavel kväveoch kan till skillnad koldioxid minskasmotav genom
reningsåtgärder med relativt hög effektivitet. Användandet teknikerolikaen av
för rening, framförallt rökgaser från svavel och kväve, påverkar inteav
utsläppen koldioxid i någon omfattning.nämnvärd De åtgärder minskarav som
utsläpp koldioxid exempelvis effektiviseringsåtgärder konverteringoch tillav
biobränsle bidrar däremot också till minska utsläpp isvavel och vissatt av
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förfaringssättdetberoendeutsläppen kväve,utsträckning till reduceraatt avav
används.som

överenskommelserinternationellavi konstateraSammanfattningsvis kan att
ochdiskuteratsmiljöproblemtillrätta med de attför kommabehövs att som

i mångasituationensig frånskiljerområdenförutsättningar på dessaSveriges
OECD-länder.andra
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3 Internationellt miljösamarbete

3.1 Inledning

I detta kapitel redovisas kortfattat några de internationella konventionerav som
ingåtts på miljöområdet. Särskild uppmärksamhet ägnas klimatkonventionen
och det nyligen undertecknade andra svavelprotokollet under luftkonventionen.

3.2 Det internationella miljösamarbetets framväxt

Gränsöverskridande utsläpp och luftföroreningar fordrar intematio-vatten-av
nellt samarbete. Samarbetet kan bedrivas i olika former och förenat medvara

eller mindre bindande åtaganden.mer
Internationella avtal på miljöområdet kan följandeha former:t.ex.

Deklarationer, d.v.s. eller mindre bestämda uttalanden länders ellermer om-
ländergruppers viljeinriktning.
Konventioner allmänna förpliktelser och mål för olikasom anger typer av-
åtgärder och insatser utsläpp miljöskadande karaktär.mot av
Protokoll kan fogas till dessa konventioner och uttryck för bindandesom ge-
åtaganden och förpliktelser för enskilda länder.

Samarbete sker också inom för politiska sammanslutningar EGEUramen som
eller Nordiska rådet. Konventioner och protokoll folkrättsligtär bindande.

Härtill kommer miljökonferenser olika vilkaslag ibland resulterar iav
uttalanden reduktionsåtaganden eller rekommendationer verkanom ytterstvars
bestäms ländernas goda vilja.av

Det internationella miljösamarbetet är relativt datum. Det mellan-ungtav
statliga samarbetet kan med undantag ha börjatsägas i slutet 1960-taletav
och då främst inriktat på skydd vissa utrotningshotade Dagensvar arter.av
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1970-talet,tillkommit sedanhuvudsakhar imiljösamarbeteinstitutionaliserade
snabbt.mycketökademiljöproblemenglobalamedvetenheten dedå om

globaltmiljösamarbete påinternationelltförgenombrottet ettDet ettstora
skedde årindustrialiserade världen,i denframför alltoch i regioner,plan

Stockholm.imiljö ägdemänniskansFN-konferensendå1972, rumom
föruppbyggnadeninstitutionelladen attStockholmskonferensen inledde också

rättsliginternationellmiljösamarbete ochför internationelltskapa fora
reglering.

ochframförhandlatsliknandeeller har80-tal konventioner, protokollEtt
räck-globalkraft.i Avviktiga fall trättoch i flerasedan dessundertecknats

stratosfáradettill skydd1982 FN-konventionårsvidd exempelvisär av
ozonlagret.

regional elleremellertidharmiljöområdetkonventionerna påFlertalet av
gränsöver-långvägakonventionentäckning. Detta gällersubregional t.ex. om

LRTAP.luftföroreningarskridande
denrepresenterade. Bl.a.113Stockholmskonferensen antogsVid statervar

ihar överens-Staternastadgades:vari bl.a.Stockholmsdeklarationen dets.k.
principer, denfolkrättensochNationernas stadgakommelse med Förenta

med sinenlighetinaturtillgångarsinautnyttjarättighetensuveräna att egna
för derasverksamheter inomtillsemiljöpolitik och attansvaret att ramen

påmiljö ellerländersandraförorsakar skadaickejurisdiktion kontrolleller
jurisdiktion5utanför nationellområden

Även denprincip.till dennahänvisarmiljökonventionerflertalEtt senare
roll iframträdandespelardelatdifferentieratprincip ett ensomansvarmenom

23.principStockholmsdeklarationenstilltillbakaklimatkonventionen kan ledas
Även utvecklingsländertillindustriländerfrånresursöverföringfrågan om

i Stockholm.diskuterades
miljöpro-FN:sinrättabeslutade ävenStockholmskonferensenVid attman

efter hand ävenochmiljöfrågorberedainom FN:sUNEP för att ramgram
initiera konventioner.nya

resursöverföringarinbegripa varkenbörja kom inteTill med dessa attatt
likasåochvikt ökadefrågornasI takt meddifferentierade krav.eller att

delatresursöverföring,anpassning hargenomförandeför ochkostnaderna
genomslag.effektivitet fått ökatochansvar

Internationellmiljörätt, Göteborg 1993Ebbesson5 J.
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konventionerEn del ramkaraktär, under vilka de berördaär staternaav
principer och för Exempel sådana avtalmetoder samverkan. på ärantar

konventionen till 1979 Genevekonventionskydd for ozonskiktet och års om
långväga ramkonventionergränsöverskridande luftföroreningar. Till sådana
har fogats särskilda specifika förprotokoll, reglerar åtagandensom
konventionsparterna.

För några de tidiga internationella miljöavtalen gäller de ärattav
uppbyggda tämligen principer,på enkla alla åtar sigt.ex. att attparter
genomföra lika utsläppsreduktioner visst proprocentuella ämnestora ettav
rata eller de eller tekniskaåtar sig tillämpa likartade tekniska lösningaratt att
standarder första svavel-bästa tillgängliga teknik BAT-modeller. Dett.ex.
protokollet Genevekonventionenunder för långväga gränsöverskridande
luftföroreningar innebar alla sig minska sina svavelutsläppåtaratt parter att

30%med till 1993år 1980 nivå.räknat från års Oslo- och Pariskonventionema
havsmiljön i Nordsjön modellenexempel på den ochärsom avser senare

innehåller sålunda antal rekommendationer olika tekniskaslagsett stort om
lösningar för förhindra tillutsläpp havet.att

Båda dessa har diskuterats och skälen till detta flera. För detäransatser
första har kunskapen miljöfrågorna ökat det blivit möjligtoch har attom mer
precist fastställa vad tål och åtgärdsstrategier bör utformashurnaturen som

största möjliga positiva miljöeffekt. det ekonomiskaFör andra har deger
aspekternas ökade tyngd i miljöarbetet inneburit begrepp kostnads-att som
effektivitet fått framträdande plats i utformningen åtgärdsarbetet. Varkenen av

eller BAT-modeller i regel kraven de kostnads-pårata motsvarar mestpro -
effektiva lösningarna miljöproblem. För det tredje rättviseskälkan radav en
också anföras traditionelladen utformningen miljöavtalen. De totalamot av
kostnaderna för minska utsläppen vissmed kan exempelvisatt procenten
variera kraftigt från land till land.

Det finns anledning räkna med kraven kostnadseffektivitetpå kommeratt att
större betydelse i kommande internationella miljöförhandlingaratt och att

avtalsformer kommer fram för tillgodoseväxa dessa krav.att attnya
De tydliga exempel ipå strävanden denna riktning kan hämtas frånmest

klimatförhandlingarna och förhandlingarna svavelprotokoll underett nyttom
Genevekonventionen.
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luftvårdkonventioner3.3 Multilaterala m.m. om

Genêvekonvention3.3.1 1979 års

luftföroreningar inomskerinternationella samarbetetEn del detstor omav
luftföroreningar.gränsöverskridandelångvägaför FN:s konvention omramen

ochgradvis minskamöjligtoch långtsyftar till begränsa såKonventionen att
luftföro-gränsöverskridandeinnefattandeluftföroreningar, långvägaförhindra

använda bästaavtalsslutandeskall dedettareningar. För uppnå parternaatt
ochriktlinjermöjlig utarbetaekonomiskt ochtillgängliga teknik strate-ärsom

luftförore-utsläppi bekämpningenmedelgier kan användas avavsomsom
konsul-bestämmelser delsocksåKonventionen innehållernande ämnen. om

luftföro-till sådanatillskottbetydandetationer inför åtgärder kan gesom
forskningssamarbete,informationsutbyte ochupprättandereningar, dels av

luftföroreningar.viktigaoch andrasvavelföreningarfrämst för minskaatt
luftföro-spridningenomfatta undersökningarSamarbetet skall också avav

effekter påluftföroreningarsstudier dessaavståndreningar långaöver samt av
miljö.hälsa och

preciserasåtagandensärskildaramkaraktär ochKonventionen är genomav
fram.hittills förhandlatsharprotokolltill konventionen. Fem sådanaprotokoll

övervaknings och mätpro-finansieringförsta gällerDen gemensamtettav
21sigHelsingforsprotokollet, åtogprotokollet,andraEMEP. I detgram,

1993 med30% tillmed årsvaveldioxidsina utsläppländer reduceraatt av
1980 utsläppsnivåer.i årsutgångspunkt

sigutfaster1988 25 länderundertecknades år atttredje protokollEtt somav
1995 inte högre änärkväveoxider så de årsina utsläppbegränsa attav

1987.1980 och årväljs mellan basårenfritt basårutsläppen i valtett som
avsågdeländer1988 uttalade tolv attsamband med Soñaprotokollet årI att

1998.år30 % innankväveoixder medminska sina utsläppbegränsa eller av
skall utsläppenGenêveprotøkollet1991förde protokoll årEnligt avett

30% innanmedNMVOC, reducerasmetan,organiska exkl.flyktiga ämnen
19891999 basår.år med som

1994. Protokolleti junii Oslosvavelprotokoll undertecknadesEtt nytt
uppgifteravtal och bygger påför internationellamodell omrepresenterar en ny

förkostnaderluftföroreningarkritiska belastningsgränser, samttransport av
skulleförhandlingarnaförutsläppsminskningar. Utgångspunkten att manvar

kritisk belastnings-depositionsnivå ochskillnaden mellan nuvarandereducera
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60gräns med %. I syfte minimera totalkostnaden och få bästa effektatt av
insatta åtgärder differentierades åtagandena för den ansluter sig tillsom

innebärprotokollet. Detta de relativa minskningarna skiljer sig mellanatt
länderna beroende på utgångsläge, kostnadsbild och utsläppens
spridningsmönster. Vid i Oslo undertecknadesmötet det svavelprotokolletnya

26 parter.av
Det aktuella arbetet inom för ECE, inklusive åtgärder gräns-motramen

överskridande luftföroreningar, omfattar precisering delar svavel-nu av av
protokollet, bl.a. skall möjligheten genomförande undersökas.gemensamtav
Vidare skall omförhandling kväveprotokollet förberedas. utförligareEnen av
redovisning svavelförhandlingarna nedan i avsnitt 3.7.av ges

3.3.2 Wienkonventionen

Wienkonventionen och Montrealprotokollet skydd stratosfarensavser av
ozonlager.

Enligt Wienkonventionen, också ramkonvention,är åtar sig desom en
fördragsslutande vidta åtgärder för skydda människans hälsa ochstaterna att att
miljön skadliga effekter orsakas eller kan orsakas mänskligamot som av
aktiviteter påverkar eller kan påverka ozonskiktet. Konventionen innebärsom
också omfattande informationsutbyte och forskningssamarbeteatt skallett
utvecklas det gäller bl.a.när åtgärder för övervaka ozonskiktets tillståndatt
och utveckling for minska utsläppen kemiska ämnen kan skadasamt att av som
ozonskiktet. Vidare skall för systematisk observation ozonskiktetsprogram av
tillstånd genomföras.

3.3.3 Montrealprotokollet

Montrealprotokollet ämnen bryter ozonskiktetned tilläggsproto-är ettom som
koll till Wienkonventionen och syftar slutligen till protokollets kontrollbe-att
stämmelser skall eliminera de globala utsläppen de ämnen bryter nedav som
ozonskiktet. Ytterligare åtgärder skall till bedömning fjärde årtas vartupp
med början 1990.år

Produktion och förbrukning haloner får inte 1986överstiga års nivå treav
år efter det protokollet i kraft.trätt Handeln med icke-parteratt regleras också.
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kontrolle-med deför handelmarknadensyftar till begränsaBestämmelsen att
för icke-parter.rade ämnena

användningen1990i juni enadesVid i Londonmöte attett avomman
miljömässigt bättreandratill områden därHCFC-föreningar skall begränsas

ytterligare1992 beslötårVid i Köpenhamnalternativ saknas. möteett man om
skärpningar.

klimatförändringarRamkonventionen3.4 om

framväxtKonventionens3.4.1

konventionenmiljösamarbetet utgöri internationellaEn hörnsten det om
miljö ochFN-konferens1992vid årsklimatförändringar kunde antas omsom

utveckling i Rio de Janeiro.
inleddesklimatförändringarförramkonventionFörhandlingar straxom en

fram sinBrundtlandkommissionen lagtefter s.k. rapportdet den omatt
från FN:smandatmedmiljöproblemutveckling ochsambandet mellan ett

1991.februarigeneralförsamling i
genomförandekriterier för1995 beslutaPartskonferensen år gemensamtom

värdera 4.2 och bartikel äriåtagandendeoch även aangessomom
konventionen.uppfylla syftet medtillräckliga för att

innehålláhuvudsakliga3.4.2 Konventionens

för fortsattgrundenklimatförändring läggerFN:s ramkonvention om
uppnåsigförpliktarklimatområdet. Parternainternationellt samarbete på att

minska utsläppennämligenformulerade mål,vissa generellt att av
underlättai sänkor ochsådanaväxthusgaser, öka attatt upptagen gaserav

åtagandenklimatförändring. Detillsuccessiva anpassningekosystemens
utformaförkortatförenklat och uttrycktgäller starktkonventionen innebär att

bidra tillmotsvarande åtgärder,politik ochredovisa nationelloch att
överföringsmekanismen.finansiellabidra till denteknologiöverföring och att

6 Regeringensklimatpropositionen,givits iiredovisningföljer huvudsakdenDenna som
Åtgärder klimatpåverkanproposition. 199293: 179. mot m.m.
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Konventionen är uppbyggd på processorienterat med bestämmelsersättett
kontinuerlig uppföljning i form rapportering från ochom parternaav

granskning nationella och planer. Detta det också möjligt förgörav program
vidaregå inom konventionensparterna ytterligare förstärkaatt attram genom

och kvantifiera sina åtaganden i ljuset mätdata vetenskapligaochav nya
forskningsrön klimatutvecklingen och sambanden klimatförändringmellanom
och växthusgaser.

Medlen för åstadkomma denna utveckling inte preciseradeär kanatt men
enligt konventionen även samordnas lämpligt med andra sådana parter,om
relevanta ekonomiska och administrativa instrument för konventio-uppnåatt

mål.nens
Konventionens uppdeladeär i länderkategorier; dels industriländerparter

Östeuropaoch dels utvecklingsländer. Staterna i räknas till industriländerna,
det de befinner sig i övergångsskede.noteras attmen ett

De flesta viktiga länder detnär gäller aktuella utsläpp koldioxid ärav
således anslutna till Annex Dessa står ungefär för fjärdedelarparter tre av
de totala utsläppen koldioxid i världen. Aktuella pekar samtidigtav prognoser
på denna andel snabbt kommer minska.att Viktiga utsläppsländerattnu
utanför denna i förstaär hand Kina och Indien svarade för tiogrupp som
respektiver de totala itre utsläppen världen.procent av

I Annex-l-gruppen har de viktiga östländerna medgivits viss flexibiliteten
när det gäller genomförandet. Dessa länder har, till följd de struktur- ochav
prisförändringar övergången till marknadsekonomier medför, minskat ochsom
kommer minska sina utsläpp.att

En viktig faktor i fortsattadet internationella arbetet med klimatfrågorna är
industriländerna enligt konventionenatt har åtagit sig finansiera vissaatt

extrakostnader föruppstår utvecklingsländerna på grund de åtagandensom av
skall genomföras inom konventionens lndustriländerna har därmedsom ram.

bekosta vissa åtgärderaccepterat i utvecklingsländernaatt för bemöta denatt
globala klimatförändringen. Kostnader för projekt och liknande insatser i
utvecklingsländer komma finansieras via den globala miljöfondenattavses
GEF. Kostnader för utvecklingsländernas nationella planer och rapportering
till partskonferensen finansieras med andra medel från industriländerna.avses

Om inte utvecklingsländerna på längre sikt kan förmås ökat eko-att ta ett
nomiskt för global klimatpolitik torde industriländernaansvar en vara
hänvisade till alternativet tillhandahålla mycket finansiellaatt stora
resursöverföringar. Utvecklingsländerna har klart deklarerat de för delatt egen
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fått dessafattigdomutveckling avskaffande ochprioriterar ekonomisk och av
i konventionen.industriländernaprioriteringar accepterade av

24 artiklar. EnavsnittinledandeKonventionen innehåller samtett mer
2-4 återfnns iartiklarnai centralautförlig redovisning innehållet deav

appendix kapitel.till detta

konventionerandra3.5 Jämförelse med

åtagandeninnehållande främstKlimatkonventionen uppfattas ibland omsom
docksänkor. Den kanökningreduktioner växthusgaserutsläpp samt avav av

utformandetvidvikti den främst fästerprocessorienterad detsägas att avvara
åtgärder.nationell politik motsvarandeoch

detinnehållklimatkonventionens ärutvecklingenInför föreståendeden av
för gränsöver-konventionertidigarenaturligt vissa paralleller medpeka påatt

1985Genevekonvention och års1979skridande luftföroreningar nämligen års
Båda dessaozonskiktez.stratosfäriskaför detWienkonvention rörande skyddet

preciseringstegvis utveckling ochkonventioner har genomgått genomen
harkonventionernasvilkabindande protokoll tilllegaltutarbetandet parterav

bl.a.tillfogats förprotokollGenevekonventionen harsig.kunnat ansluta För
dentillV OC ochorganiska kolvätenflyktigasvaveldioixd, kväveoxider och

i LondonändringarochMontrealprotokolletWienkonventionen har lagtsandra
inriktade på utsläppenvarit1990 1992. Protokollen haroch Köpenhamn av

sektorsvisa åtgärder.exempelvisängaser snarare
skärpningmöjliggjort gradv;sflexibilitet harKonventionernas inbyggda en

antaletmöjliggjortochutvidgning åtaganden även parteroch attparternasav
mönsterbildandevaritharkonstruktion förefaller ocksåhar kunnat öka. Denna

innebar tillkomstenExempelvisklimatkonventionen.i hög vad gällergrad av
Londontilläggetimultilaterala fondmekanismen och desss.k. finansielladen

tillansluta sigkunde1990 utvecklingsländertill Wienkonventionen att
sina åtaganden.finansieringMontrealprotokollet och erhålla av

genomförandemöjligheten tillocksåMontrealprotokollet gemensamtrymmer
modell.tjänatpunkt haoch alltså på dennaäven somsynes

tidsperspektiv ochomfattning,till sinKlimatförändringarna osäkraär ännu
befaradeföreståendekraftiga elleralltså inte hur närakonsekvenser. Man vet

konsekven-säkerhetinte heller medfråga ochtemperaturhöjningar det är om
fördelning.storlek eller geografiskasernas
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Effekterna försurningen däremotär delvis omedelbara, mätbara ochav
konsekvenserna går uppskatta. Ozonprotokollet omfattar huvudsakligenatt
freoner visserligen har betydelse för industri och andrasom storen
näringsgrenar vid jämförelse med koldioxidutsläpp från fossilamen som en
bränslen sig i hög grad hanterbartter problem.ett Fossila bränslensom svarar
för till nio tiondelar världens energiförsörjning och användningenupp av
väntas öka framför allt i utvecklingsländerna. Den minskning utsläppenav som

IPCC nödvändigt.ex. innebär genomgripande förändringaranger som av
förutsättningarna för industriproduktion, elproduktion, uppvärmning och

övertransportsystem större delen världen och politik påverkar fleraav en som
delar samhället.av

Nyttan utsläppsreduktioner är svår uppskatta och ligger framlångt iav att
tiden. Det enskilda landet kan inte heller exklusivt tillägna sig nyttan av egna
åtgärder har å andra sidan andra länders insatser. Med möjligtnyttamen av
undantag för några de ländernastörsta Kina, Ryssland och USA detär svårtav

redovisa sambandatt mellan enskilda nationers åtgärder och den de kannytta
komma få dessa insatser.att av

Ett medel få utvecklingsländernaatt med i Wien- och klimatkonventionen
har varit inrätta s.k. finansiellaatt mekanismer varigenom överförsresurser
från industriländerna till utvecklingsländerna i syfte underlätta för deatt senare

vidta åtgärder klimatförändringaratt respektivemot stratosfárens förtunning.
Utvecklingsländernas skyldighet följa konventionens bestämmelseratt är
betingade industriländerna ställeratt till förfogande.av resurser

klimatkonventionenI GEF Globalär Environmental Facility under en
Övergångstid finansielladen mekanism för resursöverföringen.som svarar

Karakteristiskt för konventionernas utveckling har sammanfattningsvis varit
ökad betoning målsättningar, effektivitet och internationellten samarbete.av

Från tidigare betonadeatt ersättningsansvaret vid inträffade skadorman har
viktökad givits förebyggande åtgärder. Denna tendens understryker vikten av

kontroll och övervakning genomförandet faktiskt gjorda åtagandenav samtav
behovet sanktionsmekanismer. Tidigare konventioner visar följandepåav
karaktäristika7 när det gäller kontroll och verifiering på kontroll.

7 SeWetterstad m.fl.:Teknisk oppnåelig, politisk komplisert. Effektiv verifikasjonmen avinternasjonaledrivhusavtaler.Rapport 19 FridtjofNansens1990, lnstitutt, Oslo.
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för verifikation.information huvudkällaärstaternas egen-
obehagligaoviljaosäkerhet uppstår till följd presenteraparternas attav-

data.
uppfyllsåtagandensjälva i bedömningencentrala aktörerärparterna av om-

medan sekretariatet ofta underordnad roll.har en
effektiva multilaterala sanktionssystem saknas.-

likaspelarpraktiska erfarenheterdet tid utveckla verifikationssystem,tar att-
roll formella regler.stor som

Även dessaklimatkonventionen kännetecknasnuvarande version avav
förbundnaanpassningar ärdrag. Energins i samhället innebärcentrala roll att

målsättningar,vilket påverkamed avsevärda ekonomiska verkningar, kan
statistikvälutveckladjämförelsevispolitik och redovisning. Samtidigt bidrar en

industriländerna.till verifikation blandunderlätta i synnerhetatt
skallsyfte fulltför dessKlimatkonventionen måste fortsatt utvecklas utatt

målsättningarna uppnåsperspektivkunna nås. I kortare kan stegetett mennog
betydelsefull insatstill vadär längre åtagandena motmotatt ensvarar

sigframförviktiga frågorklimatförändringar Konventionen skjutitfordrar. har
lämpliga åtgärder.tillräckligt flexibel för kunnaär attmen rymma

Svavelprotokollsförhandlingarna3.6

heltsvavelprotokollFörutsättningarna inför förhandlingarna ett nytt varom
tidigareDels fannsandra jämfört med läget i klimatförhandlingarna. ett

konventioneni formliksom förutsättningarnaprotokoll, de institutionella av
påinstrumentbyggaoch dess expertbetonade underorgan. Idén ett nyttattom

iåri flerasvavelnedfall hade studeratss.k. kritiska belastningsgränser för
godastartade förutsågskonventionens När förhandlingenarbetsgrupper.

jämfört medalternativtmöjligheter protokoll sättbygga påatt ett nytt ettupp
medsina svavelutsläppdet tidigare innebar skulle reduceraallaatt partersom

30 1993.% till år
mycketsvavelutsläppenTill skillnad från klimatgaser harutsläppen av

mycketoch hurvarierande effekter utsläppen slutligen hamnarberoende på var
belastnings-kritiskasvavelnedfall Uppgifterekosystemen tål olika håll.på om

europeiskaför hela denför finns sammanställdagränser svavel sedan några år
forkontinenten. och kostnadskurvorUppgifter atmosfäriska transportbanorom
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kritiskasvavelreduktioner i respektive kombineras medland kan sedan data om
Österrike,belastningsgränser ätgärdsstrategi. IIASA iför effektiven mer

Stockholm införEnvironment Institute Imperial College i London haroch
förhandlingsarbetet för valetutvecklat optimeringsmodeller underlag avsom
åtgärdsstrategier inom svavelområdet.

Med hjälp imodellberäkningarna fanns möjligheter belysa hurattav man
protokoll skulle kunna kostnadseffektiv fördelningåstadkommaett nytt en av

åtgärdsarbetet mellan länderna.
Möjligheten sluta avtal innebär de kritiskaatt ett attsom

belastningsgränserna inte överskrids i knappastnågonstans Europa ansågs att
föreligga inför förhandlingen svavelprotokoll. Ambitionen ladesnyttettom
därför hittapå lämpligt långsiktiga målet.på vägen detatt ett stort steg mot
Målet 60blev minska klyftan kritiska belastningsgränsen %.till den medatt

Med inspiration från svavelut-det amerikanska med handel medsystemet
släpp igångsattes parallellt med förhandlingen arbete för ocksåett att
undersöka möjlighet för handel mellan länderna inom för ett nyttramen
protokoll. Detta arbete mynnade i protokollet kom innefatta artikelatt att en

genomförande se nedan.gemensamtom
Frågan rättvis fördelning diskuterats iåtgärdsarbetet har ocksåom en av

förhandlingen där östländerna tidigt krävde för ekonomisknågot slags system
bördefördelning mellan länderna. Flera västeuropeiska länder har stött
tankarna på bygga formnågon europeisk luftvårdsfond föratt upp av

Östeuropa.resursöverföringar till Kraven från de östeuropeiska komländerna
dock successivt att tonas ner.

Många östeuropeiska länder har preliminärt godtagit reduktionstalde som
framgått basmodellen, dock med tillsenareläggning i förhållande denav en
ursprungliga 2000tanken skullepå år horisontår förutgöraatt ett nytt
protokoll.

Enighet har även nåtts det gäller ha inär med bestämmelse detatt en nya
avtalet föröppnar land vidtaskall kunna åtgärder i ochatt ett ett annatsom
kunna tillgodoräkna sig sådana insatser s.k. gemensamt genom-
förande.Protokollet innebär partskonferensen fattai skede kanatt ett senare
beslut genomförande förutsatt kriterier utarbetasgemensamt attom som
tillgodoser protokollets målsättning inte undergrävs.att

Det går knappast i detta läge förutse något beslut näratt gemensamtom om
genomförande enligt svavelprotokollet realiseras.kommer För dettaatt att
skall fordrasske sannolikt teoretiskade för kostnadseffektivitetatt argumenten
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fungerar inomlösningarpraktiska institutionellakan kompletteras med som
arbetet göra.för internationellt avtal. Här återstår attmerpartenett avramen

kapitelAppendix till 3

3 4.artiklar ochi klimatkonventionensHuvudsakligt innehåll

stabilisera2 slutgiltiga målet ärArtikel konventionens mål. Den attanger
inom sådannivå ochi atmosfären vid sådanhalten växthusgaser enenav

kanlivsmedelsproduktionen inte och ekosystementidsram hotas attatt anpassa
möjliggöraåtgärder skallvidtagnasig naturligt Samtidigt fastslåspå sätt. attett

utveckling.hållbar ekonomisk
principer och synsättvissa grundläggandeKonventionen fastlägger som

vägledning för i artikelparterna
och kom-för nuvarandetill förmån1 klimatet ska skyddasI punkt sägs att

beaktandemedrättvist ochske på sättmande generationer. Detta ska ett av
vidtagaförmågadifferentierade och attparternas ansvargemensamma men

utveck-tillskallrollen. HänsynIndustriländerna har den ledandeåtgärder. tas
itill uttryckkommeromständigheter, vilketlingsländernas speciella behov och

punkt
Avsaknadenförsiktighetsprincipen fast.3 artikel slåsI punkt i denna av

inte vidtaförskälfår inte användasfullständig vetenskaplig säkerhet attsom
Åtgärder förhotar.irreparabla skadorallvarliga ellernödvändiga åtgärder om

skallkostnadseffektiva. Hänsynklimatförändringar skamotverkaatt vara
Åtgärder genomförasfårsocio-ekonomiska förhållanden.till olikaockså tas

flerai samverkan mellan parter.gemensamt
utvecklingfrämja hållbarskyldighetenfast ochPunkt 4 slår rätten att en

förekonomisk utvecklingbetydelsen godstryker under partattsamt enav
för klimatet.till skyddskall kunna vidta åtgärder

ochekonomisktinternationellt5 viktenPunkt betonar öppet systemettav
handeln.internationellatill störningar i deninte får ledaåtgärderatt

åtaganden.artikel 4 beskrivsI parternas
skallVarje landgäller för alla1 innehåller förpliktelserPunkt parter.som

iochför växthusgaserpublicera sina utsläppsdataoch upptagenrapportera
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sänkor. Parterna skall genomföra i syfte begränsa utsläppenattprogram av
växthusgaser. Programmen skall publiceras och regelbundet. Parternaöverses
skall främja eliminerar utsläppanvändningen tekniker ellerbegränsarav som

innehålla bedöm-växthusgaser inom alla sektorer. Politiska beslut förutsättsav
ningar konsekvenserna från klimatsynpunkt.av

Vidare skall främja vetenskaplig forskning ochsamarbeta ochparterna
utveckling inom informationalla områden berör klimatet. Utbildning ochsom

växthuseffekten skall främjas.om
Den andra punkten de centrala i konventionstexten. Förär attmesten av

differentiera tillåtagandena finns två listor länder bilagorupptagnaav som
konventionen, l EG.Annex omfattar OECD-länderna, f.d. östländer samt

2Annex omfattar exklusive f.d. sistnämndadessa östländer. De länder-parter
har i 6punkt tillerkänts vissa övergångslösningar och omfattas intena av

åtagandet resursöverföringar till utvecklingsländerna.om
Enligt 2apunkt skall industriländerna nationell vidtaföra politik ochen

åtgärder för klimatpåverkan. Genom visarmotverka sådana åtgärderatt man
ledningen i anpassning vidgårutsläppen och återgångatt tar attman en av en

till tidigare nivåer vid till anpassning.slutet årtiondet skulle bidra sådanav en
Därvid bör beakta det finns skillnader beträffande utgångs-att storaman

Åtgärdernaförutsättningarpunkter, möjligheteroch mellan länderna. måste
därför bakgrund det enskilda landets utgångsläge, ekonomiskamotses av
situation Vidare finns hänvisning till fördelningbehovet rättvism.m. en av av
åtgärderna mellan länderna. Parterna möjlighet till genomföraattges
åtagandena eller i samarbete.gemensamt

industriländernaFör 2bgäller samtidigt enligt punkt denatt rapportera om
nationella klimatpolitikens inriktning, åtgärdsprogram liksom prognostiserade
utsläpp och i sänkor. Dessa skall den förstagranskasupptag rapporter av
partskonferensen. I stycke rapporteringen periodenskallattsamma anges avse

i punkt a, dvs. i slutet innevarande ärtionde, syfteoch ske i attsom anges av
för sig 1990eller till utsläppsnivåer föråtergå sina årsgemensamtvar

koldioxid och andra inte omfattas Montrealprotokolletâ Dennagaser som av
rapporteringsskyldighet kommer bli föremål för regelbundnaatt parternas
granskning.

8 detDetta endaställe i konventionen året 1990.är nämnersom
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tillställning20punktenlighet medipartskonferensen skall taförstaDen
beräknaförmetoderochutsläppsberäkningar upptagmetodik för att av

beslutas.genomförandeförkriterierDä skallväxthusgaser. gemensamt
2a ochenligtåtagandetockså prövaskallpartskonferensenförstaDen om
kankonventionstextenförändringarvidtaoch de2b tillräckligtär somav

andraEn översynkunskaper.till ökandehänsynmotiverade med avvara
1998.under ärskallslag göras senastsamma

ytterligaretillhandahållaskallindustriländernaartikeln ävenI nyaattanges
utvecklingslän-kostnadertotalaöverenskomnabestrida deför somattresurser

rapportering.vad gälleråtagandensinauppfyllaförderna behöver att
understödjaochutvecklingsländernatillteknologiöverföraskall ocksåDe

teknologier.kapacitet ochinhemskautvecklingsländernasutvecklingen av
innanståndtillteknologiöverföringar kommerochförutsättsDet att resurs-

åtagandena.genomföra någraförväntasutvecklingsländerna av
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internationellaeffektiva4 Styrmedel för

avtal

4.1 Inledning

miljöpoli-utformningUnder de kostnadseffektivåren har kraven påsenaste av
tiska blivit alltmeråtgärder kostnadseffektiva lösningar harökat. Behovet av

Sverige och andraframträdande vid nationella åtgärder ibåde utformningen av
inriktningländer miljöavtal. En ökadoch i samband med förhandlingar nyaom

attraktiva ipå ekonomisk effektivitet medför ekonomiska styrmedel sigteratt
kombination länge karaktärise-eller ersättning för de regleringarmed somsom

miljösamarbetet ofta i form gränsvärden och kvoter.rat av
Syftet tilldiskutera medel stårmed detta kapitel kortfattat deär att som

förfogande miljöavtal ochför kostnadseffektiva internationellaåstadkommaatt
särskilt förfarande genomförande.det kommit kallasatt gemensamtsom

klimatkonventionenI möjlighet för att gemensamtparterna genom-ryms en
föra politik kanböroch klimatförändringar. medel dååtgärder Demot som
utnyttjas inte internationell samverkanuttryckligen. Möjligheterna iattanges
utnyttja ekonomiska utsläppsrätter harstyrmedel skatter och medsystemsom
dock haft framträdande diskussionen.plats i den omfattande internationellaen
Sådana styrmedel tillämpas flera länderkan användas dvs.gemensamt, varav

sigför eller Samtidigt haradministration internationelltunder någotav organ.
begreppet genomförande kommit ochgemensamt att ges en annan mer
begränsad innebörd. nämligen åtgärderMed genomförandegemensamt avses
eller projekt vilkagenomförs flera från skilda länder,två eller partersom av
fördelar den miljömässiga vinsten sig. Ettutsläppsminskning mellant.ex. en
syfte med detta kapitel genomförandeär avgränsa begreppetatt gemensamt
från andra därförmetoder åstadkomma kostnadseffektiv ochatt en
internationell klimatstrategi. nackdelarEtt syfte redovisa för- ochärannat att
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ochförsurningmotverkadet gällermed vissa styrmedel i allmänhet när att
klimatförändringar.

internationelladiskussion styrmedel oohavsnitt 4.2 för vi allmänI omen
överlåtbaraavsnitt 4.44.3 vi och imiljöavtal. avsnitt diskuterar skatterI

genomförande till dessa4.5 viavsnitt relaterarutsläppsrätter. I gemensamt
4.6 redovisas några slutsatser.tillämpning. avsnittstyrmedel och deras I

miljöavtalinternationellastyrmedel och4.2 Allmänt om

bl.a.på påutformas olika beroendeInternationella miljöavtal på sättkan
användningmöjliga motåtgärder. Reglermiljöproblemets ochkaraktär avcm

hittills spelatTechnology harAvailablemöjliga teknik BATBestbästa en
förespråkasmiljöpolitik ochinternationellroll i nationell ochbådestor

BATförhandlingar.internationellaländer ifortfarande intensivt mångaav
exempelvisEU pågårförsiktighetsprincipen. Inomligga i linje medt.ex.anses

integreraddirektivförslag tillför närvarande behandlingen ettav
företagensdirektivförslag ärföroreningskontroll. hörnpelarna i dettaEn attav

medfastställasskallmiljöfarliga utsläppvillkor for olika slags m.m.
Även administrativ karaktärslags reglerutgångspunkt i BAT. andra av

förgränsvärdeninternationella avtal,förekommer i omfattning i t.ex.stor
eller förbud närinskränkningarochi rökgasertillåtna halter skadliga ämnenav

hälsofarligamiljö- ochgäller användningen ämnen.det av
internationellaikvoteringarexempel på s.k.Vidare finns också många

bestämdmedminska sina utsläppförbinder sigavtal, attt.ex. att parterna en
åtagit sigvarit vanligt allatill visst Hittills har detmängd år. parterattett

enkla regler ärutsläppsminskningar sådanaexempelvis lika procentuellastora
viktigt undantaginom LRTAP äreffektiva. svavelprotokolletsällan Det ettnya

finnsför länderutsläppsbegränsningar demed olika procentuella som
uppräknade i avtalet.

dåligt,fungerarmarknadernaanvändasRegleringar väl ägnade närär att
Dettavariationer.verkningar ellermed lokaladet fråga utsläppärnär storaom

det gällersvavel, närofta fallet gäller utsläppdetär när t.ex. menav
oberoendeglobal ochåtminstone växthusverkanväxthusgaser är manvarav

släpper ut gaserna.
olika utsläpppåfinns det därför skälFrån effektivitetssynpunkt att somse

aiministrativavilka inslagvarierande effekter för störrelokalt ett avger
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regleringar lämpligtkan och utsläpp växthusgaser där sådana regle-vara av
ringar, kan innebära betydande effektivitetsförluster.

Det internationella miljösamarbetet hittillshar huvudsakligen inriktats på
kvantitativa regleringar.

Det förstagäller det EG:s direktiv försvavelprotokollet ocht.ex. stora
förbränningsanläggningar.

Intresset för använda ekonomiska styrmedel, exempelvisatt som
miljöskatter eller överlåtbara kvoter, i miljöpolitiken har ökat under år.senare
Ekonomiska styrmedel sig särskilt lämpliga antalet utsläppskällornär ärter

och kostnadernanär för utsläppsminskningar uppvisar skillnaderstort stora
mellan olika källor. Genom tillämpa ekonomiskt anpassningstyrmedel kanatt
och åtgärder till de källor där åtgärdskostnaderna låga, vilket innebärärstyras

även de totala kostnaderna för åstadkomma vissatt att t.ex. en
utsläppsminskning kan hållas Ekonomiskalåga. styrmedel påverkar
marknadsaktörernas beteende via prissystemet. På vis kanså enkelt nå utman

signalmed till alla håll i ekonomin utsläppen bör begränsas. Utanatten om
detaljkontroll påverkas den tekniskaäven utvecklingen i riktning mot ett
hållbart samhälle. Ett utnyttjande ekonomiska styrmedel detta vis innebärpåav
alltså god hushållning meden resurserna.

Om just den kvantitativa reduktionsvolymen viktig bindandeär t.ex. om
internationella överenskommelser utsläppsniväer tillalternativgörs är ettom
skatter med s.k. överlåtbara utsläppsrätter. Ett visst mål förett system t.ex.

koldioxidutsläppmängden läggs fast och tillstånd motsvarande denna mängdett
säljs börspå där intresserade företag kan köpa tillståndUtsläppsrätter kanen

säljassedan och köpas vidare mellan företag förändrade omständighe-när t.ex.
behövergör färre flereller tillstånd.ter att Den totala mängden utsläppman

intepåverkas denna handel. Det påverkas vilkaär åtgärderav som som
genomförs. Ett sådant de företagenutsläppande drivkraftsystem attger en

efter utsläppsmåletsträva tillnås så låga kostnaderatt möjligt. Isom
jämförelse med skatter uppvisar utsläppsrätter i praktiken höga administrativa
kostnader.
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Tillämpning styrmedel internationell nivåpåav

nationellaikommit tillämpasHittills har ekonomiska styrmedel i huvudsak att
mellanskillnaderföreligger emellertid ingamiljöprogram. Generellt störresett
kanoch sådanavilka i internationella avtalstyrmedel kan användas somsom

användningökadtillämpas nationellt. skäl talar förStarka ekonomiska aven
miljöproblem.regionala globalaekonomiska styrmedel för lösa ochatt

effektivitetssynpunktFördelarna ekonomiska styrmedel från vägsmed
miljöavtal,emellertid ofta krav internationellarad andra t.ex.mot en

möjlighe-ochfattiga länderfördelning åtgärdskostnaderna mellan rika ochav
Vidare saknasmiljöpolitik.för föra självständig nationellterna parterna att en

tillämpaförutsättningarna förockså i många fall de institutionella attrent
skatteranvändningekonomiska ökadstyrmedel regionalt eller globalt. En av

registrering ochförutsätter existensen förfungerande uttagsystem avav
internationelltmedindirekta skatter, vilket saknas i länder. Ettmånga system

institutioner kanöverlåtbara uppbyggnadutsläppsrätter kräver somav
övervaka handeln.

detblir viktigkostnadsaspektenI internationellt samarbete i vilketett som
naturligt strävaklimatkonventionen detaktuella svavelprotokollet och är att

effektensammanlagdaefter nivå.kostnadseffektivitet internationell Denpå av
effektivitet uppnås.de insatserna maximeras sådannärgemensamma

ikanstyrmedeleffektivt internationellt överenskomnaEtt utnyttjande av
Även ochutformas till skatterprincip flera vis. vi begränsarpå ossom

utsläppsrätter blir kombinationsmöjligheterna många.
i allalika högareduktionerSkatter för till effektivaskall upphovatt varage
Dettainternationellt.nationellt ellerländer. Uppbörden och kontrollen skekan

subventioner kan bemästras.förutsättar frågor kring valutakurser ochbl.a. att
föråtgärderKan sådan harmonisering uppnås kommer merparten aven

förinkomstnivån alltför låganpassning låga ellerske där kostnaderna är attatt
fördelnings-förskall ha råd släppa och betala det. Denatt ut senareman gaser

ländernaskatteintäkternaeffekten kan nödvändiggöra omfördelningen av
utgångsläget.skattenivån iHärtill tillemellan. kommer hänsyn måsteatt tas

urspungligförförutsätter princip harUtsläppsrätter accepteratsatt enen
tilldelning blirPrincipen förfördelning utsläppen mellan länderna.av

förinternationelltför inkomstfördelningseffekterna. Ettavgörande system
nationellmednationella ellerutsläpprätter kombineras antingen rätterkan med

sigtänkabeskattning koldioxid. I det förra fallet kan systemetattmanav
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byggs internationaliserasoch tillit vunnits.erfarenheter och tillnärut systemet
Handel med överlåtbara då fungera vanlig värde-utsläppsrätter kan som
pappershandel. ländervisI det fallet skatterna olikakommer attsenare vara om
de till uppfylla den ursprungligade utsläppsmålattanpassas som anges av
fördelningen. I länder med höga kostnader bli höga. Enkommer skatterna att
tänkbar utjämningsmekanism vid beskattningen, införadå sidanatt,vore enav
handel mellan länderna sin skattenivåmed utsläppsrätter så de kunde sänkaatt
och komplettera fall anpassnings-med utsläppsrätter i de de har höga inhemska
kostnader

För såväl skatter iutsläppsrätter gäller de endast tillämpas delarattsom om
världen kan koldioxidutsläppande aktiviteter flyttas till länderkomma attav

tillämpar Befaradeutsläppspåverkande styrmedel i omfattning.som samma
sådana läckageeffekter bestående i energiintensiv industri skullet.ex. att
komma investera i länder koldioxidavgifter, eventuellt medatt utan netto-
ökningar utsläppen följd, har anförts skäl sådanastarktett motav som som
avgifter. Argumentets styrka minskar naturligtvis länderkretsen,om som
omfattas beskattning, vidgas. Ju fler länder deltar i avgifts-av som en
beläggningkvotsystem utsläppen desto lägre blir den skattpris behöverav som
tillämpas jämfört med länderna genomför utsläppsminskningmotsvarandeom

för sig.var
Bestämmelserna genomförande i klimatkonventionen och igemensamtom

det svavelprotokolet kan betraktas ägnade öka kostnadseffek-steg attnya som
tiviteten i internationella miljöavtal. Inför det fortsatta förhandlingsarbetet och
särskilt i samband med strävandena precisera tillämpningenatt gemensamtav
genomförande detär intressant beröra för-närmare och nackdelar medatt
ekonomiska styrmedel och vilketpå genomförandesätt kan rela-gemensamt

till dem.teras

4.3 Skatter

Svavelskatter förekommer styrmedel nationell nivåpå i några få länder.som
En skatt innebär på svavelutsläpp företagen för slippa betala skattenatt att

minskar sina utsläpp byta till bränslen med lägre svavelhalt ellerattgenom

9 Gemensamtgenomförandekan forsta sådaneller embryotill modell.sägas ett steg ettvara
Länder med höga kostnaderkan åtgärderkomplettera vidta åtgärdermed i andraattegna
länder. Seavsnitt nedan.4.5
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med lägreförbundetdettarökgasavsvavlingsanläggningar ärinstallera om
svavelskatten.kostnad än

skadaför denkostnadenså denskattenteorin börI att motsvararanpassas
beräk-Sådanavärden.materiellaliv, hälsa ochförorsakar påutsläppensom

ifinnsi dagsvavelskatteroch deåstadkomma t.ex.ningar svåraär att som
utsläppsreduk-nationellatill dedärför med hänsynSverige och Norge har satts

omfattning.skadeverkningamastilltionsmålen änsnarare
beroendeskadekostnadernasliksomväder vindVäxlande och av

medeffektivt arbetaknappast ärförhållanden innebär detgeografiska attatt
sittutsläpp harkälla tillVarjeharmoniserade svavelskatter. egetinternationellt

oberoendedärför intekanskadekostnadernaochspridningsmönster antas vara
utsläppen sker.av var

Finland, Norge,i Danmark,koldioxidskatter redantillämpasNationellt
direktivförslag1992finns sedanSverige. Inom EUNederländerna och ett om

direktivdettaBehandlingenenergiskatt.koldioxid- ochkombinerad aven
fortfarande.pågår

klimatområdet koncentreratsekonomiska styrmedel påkringintressetAtt
bidrardenkoldioxiddels är mestkoldioxid beror påtill utsläpp att gas somav

förhållandeviskoldioxidskatt ärocksåväxthuseffekten,till ettatt enmen
bränslenfossilafrånKoldioxidutsläppenekonomiskt styrmedel.okomplicerat

koldioxidkoncentrationen iökandetill dendominerande källandenär
enskildautifrånkoldioxid enkelt bestämmaskanoch utsläppenatmosfären av

länder ochfinns i mångaenergibeskattningförSystemkolinnehåll.bränslens
tillomformasenkeltrelativti fallenergiskatter kan mångabefintligaredan en

fossilaikolinnehålletförskattesatsmedkoldioxidskatt tas ut sammasom
koldioxid-förnationellaikaraktäristiskt drag debränslen. Ett systemen
frånrad undantagbådeförekommerdetbeskattning dockär att en

förellerverksamheterskildaförolika skattesatserbeskattningen och typer av
vidåtgårför bränslenundantagSverige bl.a.görsfossila bränslen. Iolika som

tillverkningsindustrinförskattesatstillämpaselproduktion och dessutom en
demellanskattesatsernavarierarI Norgeför övriga sektorer.och annanen

betalarverksamheterallai Danmark kanochfossila bränslenaolika som
undantagennationellaDekoldioxidskatten.påmervärdeskatt avdraggöra

deninte utsättakonkurrensskäl, dvs. strävanframför allt attmotiveras av
i andragällervadskattesatser änmedproduktionen störreinhemska som

diskuterasenergiskattkoldioxid- ochkombineradtillförslagI detländer. som
skydda konkurrensutsattförundantagradfinns ocksåEUinom atten
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energiintensiv industri. I det urprungliga direktivförslaget fanns också ett
direkt villkor skatten skulle aktualiseras förstatt när EU:som
konkurrentländer vidtog motsvarande åtgärder.

En harmoniserad koldioxidskatt

För göra koldioxidskatten till effektivtatt verkande globalt styrmedel krävsett
dels den verkar likformigt mellan olikaatt verksamheter dels den tillämpas iatt
så många länder möjligt. Ju fler länder inför skatt, desto mindresom som en
risk finns för energiintensiv industri flyttar till länderatt med låga miljökrav.
Om alla världens nationer införde lika koldioxidskatt skulle risken förstoren
omflyttningar mdustriproduktion elimineras. En globalt harmoniserad skattav
skulle också kunna sättas på lägre nivå än skatt enbart omfattaren en ettsom
mindre antal länder när målet är uppnå given global utsläppsreduktion.att en

skattesystemet kan i princip utformas med inbetalningar antingen till det
landet eller till internationellt Det skall understrykasegna ett fråganattorgan.

internationell uppbörd eller transfereringar hittills inte varitom under dis-
kussion i de internationella klimatförhandlingarna.

En harmoniserad internationell koldioxidskatt kommer innebäraatt att
reduktionsåtgärder vidtas så länge kostnaderna för dessa understiger skattens
nivå. I de länder i huvudsak har höga åtgärdskostnader kommer åtgårsom
derna bli begränsade, däremot kommeratt kommer skatteintäktema bliatt
förhållandevis och stabila tiden.över Omväntstora kommer länder med låga
åtgärdskostnader genomföra relativt omfattandeatt utsläppsreduktioner.
Utsläppsminskningarna blir alltså inte likformigt fördelade koncentrerasutan
till länder med låga marginalkostnader. Fördelningen åtgärdskostnademaav
kan uppfattas ofördelaktig de länder förstår delenstörresom av som av
anpassningen och dessa länder kan därför välja ställa sig utanföratt avtal.ett

En sådan utveckling kan möjligen motverkas eller förhindras finansiellaav
transfereringar ofta kan tänkas ske skatteuppbörden företassom attgenom av

internationell institution sedan fördelar intäkterna påen något vis ärsom som
fördelningsmässigt acceptabelt.

Omfördelningens storlek behöver inte knytas till skatteintäktemas storlek
främstär betingadutan den kompensation är nödvändig förav attsom

upprätthålla avtalet förhindraoch dess sammanbrott. I appendix till detta
kapitel diskuteras dessa frågor
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respektiveinomdelvisellerheltskatteintäkternaalternativ stannarEtt är att
ifrån sigmotviljavis hantera attland. På så kan motantagnaparternas geman

bliromfördelningenriskerar i ställetintäkternakontrollen över attmen
hålla i hop avtalet.kunnaotillräcklig för i längdenatt

harmoniseringfrågandrivitnordiska länderna harBl.a. de avenom
sådanEG harklimatpolitiken. Inomiviktigt styrmedelskatterna enettsom

intehar ännugjortsharVissa framstegi flera år.diskussion pågått manmen
skatt.införandetkommakunnat överens av enom

kostnads-tillincitamentskaparkoldioxidskatterharmoniseringEn av
inteutsläppsförändringarnainnebärvilket bl.a.effektiva anpassningar, att

erbjudagenomförandei sittkanemellanproportionellt ländernafördelas
befintligafrånsärskiljaskoldioxidskatterskallHurbetydande problem: t.ex.

ändradinnebäradelvishelt ellerskatt kanInförandetenergiskatter. enav en
kan ävenskattenVerkningarnaexisterande skatter.benämning redanpå av

eliminerarbidrag,skatter ochandraanpassningarneutraliseras somavgenom
i detutsläppenpådärmed verkningarnaanpassning ochincitamentet till

Å s.k.i debattenanförts,detandra sidan harenskilda landet. t.ex. om
förbättrakunnaskullei vissa länderkoldioxidskatterskatteväxling, att

dåsnedvridande skatterandraresursallokeringeneffektiviteten i attgenom
avskaffas eller sänkas.skulle kunna

eventuelltsidanpraktiken, vidiintedärför fråganDet är avom man
nationell nivåutsläppsmål påutformakommerharmoniserade skatter, även att

effektivitetssynpunktfrånönskvärt attocksåkvantitativa Det äri termer.
skatterna.harmoniseringsådanelimineras vidsubventioner aven

överlåtbara utsläppsrätter4.4

:Ett tilltalandeteorin mycketiharutsläppsrättermed överlåtbarasystem
klimatef-vilkaförväxthusgaserför utsläppSärskilt gäller dettaegenskaper. av

belägenhet.källansfekten oberoendeär av
detalltsåutsläppsrätter äröverlåtbaramed attfördel medEn ett system

harutsläppsrätterförSystembestämd utsläppsnivå.till vissleder en
freoner.svavelföri USA och Kanadaintroducerats resp

utsläpp,i historiskautgångspunktmedhar fördelatsSvavelutsläppsrätter
utvärderingarutgångsläget. Deiutsläpphar lågavilket missgynnar dem som

betydandevisar påfreonrättermed avseende pågjortssom
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kostnadsbesparingar varitöverlåtelserna tycks haäven delenstörreom av
företagsinterna. iNyligen för kväveoxider aktualiseratshar utsläppsrätteräven
USA i första hand marknärai syfte till med problem medkomma rättaatt ozon
och smogbildning. Till utsläppsrätterde problem i handeln mednoteratssom
hör kontrollfrågan, särskilt svaveldioxid.gäller kväveoxidernär det ävenmen

När det gäller i kapitelsvavelutsläpp tillkommer den fråga, nämntssom
nämligen utsläppens kostnaden förverkningar beror på de medansker,att var

släppa dvs. pris fri blir oberoendeutsläppsrättens på marknad,att ut, en av
lokalisering. Denna fråga lokaliseringarhar sökt lösa dels vissaattman genom

utsläpp fordrar faktiskaantal tillstånd vadstörre änett motav som svarar
utsläpp, dels med kompletterande kvantifierade utsläppsrestriktioner.

Ett med Om flerautsläppsrätter kan i framtiden internationaliseras.system
länder inför säljas mellanmed överlåtbara utsläppsrätter kan dessasystem
länder. Eftersom kostnaderna för minska utsläpp varierar mycket mellanatt
olika länder kan miljömålsådan handel möjligt globaladet uppnågöra atten
till väsentligt lägre kostnad varje Enland får givna utsläppskvoter.änen om
förutsättning dåär på internationell nivå denkan huratt storman enas om
totala mängden utsläppsrätter skall och hur de skall fördelas mellanvara
länderna. En fördel jämfört imed internationellt skattesystem ärett att man

falldetta inte behöver internationelltnågot ombesörjerorgan som
omfördelning skatteintäkter.av

Svårigheterna med ligger dels i hur antalet utsläppsrät-systemet att enas om
skall utvecklas tiden,över dels i hur fördelningen länderter kvoter mellanav

skall ske. Grunderna för tilldelning kan historiska utsläpp, framtidavara
behov, utsläpp BNP-enhet, capita etc.per per

I studie illustrerar potentiella och teoretiska vinster medstora ut-en som
släppsrätter inom Europa och f.d. Sovjetunionen, visar Bohm och Larsen att

med sådant kan åstadkomma reduktiontjugoprocentigsystemman en av
utsläppen till kostnader ligger till 80 90 de skulleunderprocentsom upp som-
uppstå utsläppsrätter. I studie analyserar Kvaerndokkutan en annan
konsekvenser olika fördelningsgrunder för folkmängd,utsläppsrätter såsom
BNP-nivå för ländergrupper. En fördelning utifrån historiskarätternam.m. av
koldioxidutsläpp är den enda för vilka samtliga fördelländergrupper har attav
delta i handel med utsläppsrätter jämfört med likamed storett systemen en
procentuell minskning för alla deltagande länder.

Klimatkonventionen innehåller inga bindande ländervisa
reduktionsåtaganden.



1401994:SOU66 Kapitel 4

transaktioneniförutsätter dock bådaEn handel med utsläppsrätter att parter
har väldefinierade utsläppstak.

bindandefinns utsläppsmål ärKravet på det hos allaatt parter ett som
hargenomförande och detdiskussionen kringåterkommer iäven gemensamt

sig detförutsättning möjligt tänkapåpekats det under denna är ettattattatt ur
utsläppstak vidför genomförande baseras på t.ex.system gemensamt som

överlåtbara utsläppsrätter.1990 mednivå skulle kunna utvecklasårs ett system
deinstitutioner, delshandel förutsätter dock dels övervakandeEn sådan att

värdebeständighet. Mothandlande har tilltro till och utsläppsrättemassystemet
industri-iåtagandenkvantitativabakgrund faktiska situationen där dedenav

inteEG-ländema ännumindre fasta och därländerna framstår ellersom mer
räknafårstabiliseringsåtagandensinafördelningkunnat manenas om en av
långtliggerutsläppsrättterinternationell ordning för överlåtbaramed att en
s.k.utvecklingsländer ochfallet ifram i tiden. synnerhet torde dettaI vara

mycketför sådana ärinstitutionella kapacitetövergångsekonomier, systemvars
begränsad.

4.5 genomförandeGemensamt

utnyttjandeintroduktion ochI det föregående vi konstaterathar ettatt aven
nivåinternationellellerglobaleller utsläppsrätter påstyrmedel skatter ochsom

delvis frånhärrörsvårigheterförenat svårigheter. Dessamed betydandeär
deMontrealprotokollet ärpolitiska jämförelse medmotsättningar. I t.ex.

ingripandeklimatförändringar mycketåtgärder effektiv insats mot mersom en
utvecklings-ochindustrialiserade ländernasi delar såväl decentrala av

ilägståtgärdskostnaderna ärekonomier. Härtill kommerländernas att
främstfinansiellautvecklingsländerna medan och deansvaret resurserna

återfinns bland de rika västländerna.
klimatförändringaråtgärderMed genomförande mot menargemensamt av

ellerutsläppsreducerandeinvesterar ivi investerarlandetatt parten
helt elleri syftemottagarlandetlandsänkökande åtgärder i attett annat

kvantiñe-sittutsläppsreduktionendelvis tillgodoräkna sigkunna gentemot eget
påinvesterarlandetförmöjlighetenrade utsläppsmål. Det centrala här är att

avstå frånMottagarlandetreduktionen.vis kunna tillgodoräkna signågot antas
investerarlandettill godo tillsig reduktionenrättenmöjligheten räkna menatt

kapitalinvestering. Gemensamti tjänst ellererhåller stället en en
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genomförande innebär alltså slags byteshandel där faktiska utsläppsökningarett
byts beräknade minskningar. Det bör understrykas någon sådan tillmot rättatt
tillgodoräknande inte uttryckligen i konventionstexten.anges

I svavelprotokollet har fördelningen åtaganden skett basispå starktav av
förenklade modellberäknade åtgärdskostnader. Svavelprotokollet innehåller en
artikel möjlighet utvidga protokollet med reglerparterna attsom ger om

genomförande. Under luftkonventionen finns utsläppsramar förgemensamt
enskilda länder. Regler för genomförande ikommer alltså detta fallgemensamt

kunna relateras till existerandeatt utsläppsramar. Svårigheten ligger här
framför allt i kunna utforma regler skyddar tredje intressen. Detatt partssom
går inte vidare kvitta ökade utsläpp svavel på håll likautan att ett motav en

minskning från källa eftersomstor svavelnedfallet för tredje kanparten annan
förändras i riktning. Gemensamt genomförande på svavelområdetogynnsam
blir därför mycket komplicerat.

Behovet genomförande uppstår svårigheten uppnågemensamt attav ur
nationella delmål till rimliga kostnader. Gemensamt genomförande kan ettvara
medel i avsaknad generellt verkande styrmedelatt såsom skatter ochav
utsläppsrätter överföring till andra länder åstadkommagenom av resurser
största möjliga effekt i förhållande till insatsen.

Gemensamt genomförande kan kanske förstaett steg motses som mer
kostnadseffektiva nå internationellasätt mål och förstadium tillutgöraatt ett ett

med överlåtbara utsläppsrätter.system

4.6 Slutsatser

Internationellt genomförda skatter eller överlåtbara utsläppsrätter har framför
kvantitativa regleringar fördelen främjarde kostnadseffektiv fördelningatt en

insatserna klimatförändringar. framstårDe därför i princip välmotav som
ägnade styrmedel för internationellt samordnande insatser utsläppmot av
koldioxid. Internationell samordning eller harmonisering ekonomiskaav
styrmedel försurning inte likaär lämpliga.mot
Frågan internationell tillämpning ekonomiska styrmedel kommerom attav
aktualiseras i de fortsatta klimatförhandlingama. Det bör understrykas detatt

mindreär troligt det fortsatta internationella förhandlingsarbetet påatt
klimatområdet inom de närmaste åren kommer resultera i lösningar däratt
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itillämpaskommerkoldioxidskatter eller överlåtbara utsläppsrätter att en
länderkrets.större

omfattandeförföreliggerDe bristande förutsättningar ännu en mersom
igenomförandeinnebärtillämpning ekonomiska styrmedel gemensamtattav

iinslagbli viktigtkanske kanden angivna begränsade betydelsen ett enovan
reduktionsmål.politik från nationellautgårsom

styrmedel harI jämförelse med generellt verkande gemensamt genom-
identifieras ochaktivt måsteförande i effektiviseringsprojektensvaghet atten

Gemensamtkontrolleras.genomföras därtill i efterskott löpandeoch
bli dei första hand kommagenomförande bakgrundkan denna ettattmot av

första i internationellt samarbete.stegen
emeller-genomförande ärmedEn grundläggande svaghet gemensamtannan

referensbanaförhållande tillutsläppsminskning itid krediteringenatt enavser
Medan skatterblivit projektet.hahur utsläppen skulle utanstorasom anger

vidutsläpp betalaroch kopplade till faktiskautsläppsrätter gemensamtär man
kontrollproblemincitaments- ochgenomförande utsläpp. Deför avsaknaden av

vidföreliggeroftatill sin dedå uppstår påminner struktur somsom om
fördvs.inte producerafår betalt förregleringar inom jordbruket när attman

i kapitelutförligare nedanhålla jorden i träda. De diskuterasatt
genomfö-förfungerandeUtrymmet för viktenoch gemensamtsystemettav

ländervis, delsfördelningrande åtgärdskostnademasberoende delsär avav
framtidaiformulera sina målhur konventionsparterna kan komma att

nationella strategier.protokoll och
strategiermålsättningar ochnationellaI de följande kapitlen redovisas hur

viDärefter återknyteri olika länder.för åtgärderoch hur kostnader ärutser
genomförande börkriterier förtill frågan hur regelverk och gemensamtom

utformas.
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Appendix till kapitel 4

Ett exempel belyser internationell beskattning.som en

En skatt bör omfatta så många länder möjligt för kostnads-attsom
effektivitet skall erhållas. Särskilt viktigt det få med länder med lågaär att
kostnader för reduktion mindre föroch naturligtvis det viktigt de länderär att
vilka kostnaderna höga. flesta beräkningar förslag dock frånär De och utgår

situationen den högkostnadsländemaär dvs i första handdet äratt motsatta att
inför beskattning.som

Om skatterna i första dethand införs inom OECD-området kan anta attman
uppstår låckageeffekter, d.v.s. energiintensiv industri flyttar till andraatt
länder, eller användningmed lägre beskattning. Dessa länder ökar sinutan av
fossila bränslen vilket helt eller delvis motverkar den primära utsläpps-

effekten.reducerande
Dessa effekter jämte förutsedda fossilbränsle-den även tillväxtenannars av

användning i utvecklingsländerna idet nödvändigt länder deltargör dessaatt
avtalet. Detta förhållanden innebär i sin resursöverföring till dessatur att en
länder måste ske.

För illustrera fördelningsreglernas OECDbetydelse har genomförtatt att
vissa beräkningar med den s.k. GREEN-modellen. i dessaUtgångspunkten
kalkyler är global 25skatt US-dollar ton införs, vilket ungefärCatt en

begynnelsenivån för EG:s föreslagna skatt.motsvarar

10Flera modellstudier. har . . hur det . .längdenblir. allt och kostsammaregjorts, somvisar l svarare
i längdenminskautsläppen koldioxid ibeskattademenbart deatt attav genom

industrialiseradeländerna.ExempelvisvisarEdmonds i praktiken bliroch detBarns att
uppnåomöjligt minskning 20% och användningen2005 50% 2025,att ävenen om

fossilabränleninom OECD-ländema hållet.upphör helt och Beräkningarmed 0ECD:sav
GREEN-modell visar försök minska till årtotalutsläppeni världenmed 37% 2020att ett att

beskattningi OECD-ländema tidigareoch den Sovjetunionenskulle innebäraattgenom
utsläppendär minskademed23 och krävaskatter US-dollar tonC respektive 5002200
US-dollar ton C. Om världendeltog i nödvändigaavtalet skulle derestenav av
skattesatsernaminskatill 300 US-dollar ton C respektive OECDUS-dollar ton C. Se101
Working Paper l23,sid Paris34, 1992.

H Se Coppel J., Implementing Global AbatementPolicy. The Economicsof Climatea
Change,Paris 1994.
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länderBNP i5%omfördelningSkatteintäkterna före mot somavsvarar
tilllederSkattenFrankrike eller Japan.0,25 % iochKina RysslandPolen, och

största1990 nivå. Deårstill 50%2020 överutsläppsökningen begränsasåratt
fjärdedelförutsättsOECD-området. Detminskningarna utanförsker attnu en

ochOECD-ländertill ickeöverförsOECD-områdetintäkterna inom an-av
begränsningarytterligareförvänds åstadkomma attatt genom

teknologifinansiera energieffektiv-
energisubventioneravveckla-

främja familjeplaneming.-

såungefär gångerframstårsubventionerAlternativet avveckla treatt som
överförda delenanvändning denEn sådaneffektivt båda andra.de avavsom

övrigareduktionytterligareskulle innebäraOECD-ländernas intäkter aven
Även för demåste görasreservationer20länders utsläpp med procent om

betydelseninsiktenberäkningar, ärgjorts i dessaförenklingarstarka omsom
energi-anpassningvillsåavveckling ellersubventionernas avenom manav

sannolikt hållbar.till marknadsförhâllanden,priserna
behandlaskanfördelningsaspekteneffektivitets- ochExemplet illusterar hur

emissionsreduktionseffekten.samtidigt för förstärkaatt
sigtänkanaturligtvisfördelningsprinciper kan attI likhet med andra man

ibeståkunnaskullebeetende attstrategiskttilldenna upphovockså ett somger
avveckla dem.försig biståndtillskansai syfteinföra subventioner attatt

5skattesatsenskulle denSverige motsvaraFör land ansatta caett som
i sinvilket750 miljoner kronor, turöverföringenörekg koldioxid och ca

BNP.ungefär halvutgör procent aven



SOU 1994:140 Kapitel 715

5 Svavel- och klimatpolitiken i Sverige
och i vissa andra länder

5. l Inledning

I detta kapitel ska vi kortfattat redogöra för den svavel- och klimatpolitik som
bedrivs i Sverige vissaoch andra länder. Detta syfte jämföradels igörs att
ländernas politik vad gäller inriktning och styrka, dels redovisa derasatt
inställning till genomförande.gemensamt

När det gäller klimatpolitiken behandlas politiken i OECD-länderna,
öst.staterna Kina. När det gäller svavelområdet inriktas redovisningen påsamt
de europeiska länderna eftersom försurningen regionalt miljöproblem.är ett

5.2. Den svenska politiken försurnings-på och
klimatomrâdena

Sverige är till följd sitt geografiska läge och berggrundens jordarnasochav
försurningskänsliga beskaffenhet land där sedan lång tid tillbaka harett man
uppmärksammat problemet med gränsöverskridande luftföroreningar. En
uttalad klimatpolitik har däremot förts först under år. I kapiteldettasenare
redovisas mycket kortfattat den svenska politikens utveckling på dessa
områden.

5.2.1 Klimatpolitiska åtgärder i Sverige

I Sverige kommer, till skillnad från flera andra länder, den övervägande delen
koldioxidutsläppen från uppvärmnings- och transportsektorerna. Endastav en

mindre utsläppen kommer från elproduktionen, somju baseradärav vatten-
och kärnkraft.
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medi länderoch andrakoldioxid i SverigeutsläppenFör begränsaatt av
inomåtgärder främsti elproduktionen krävsliknande förhållanden transpor-

uppvärmningssektorn.industrin ochtområdet,
denhälftenkanskeinnebäraskulleVid kämkraftsavveckling, att avsomen

medenergitillförsel ellermedelproduktionennuvarande ersattes ener-ny
koldioxidutsläppenbegränsakostnaderna förskullegihushållningsåtgärder, att

ävenräkneexempel kan trebli för svensk del. Somkännbara attett omanges
skulle kunna ersättaselproduktionnuvarandekärnkraftverkensfjärdedelar av

effektiviseringsåtgärder,energiförnybar ochbiobränslen,med annan
koldioxid,8 miljonerfjärdedelenåterstående närmareden ton ommotsvarar

kondenskraftverk. Dettanaturgasdrivnavidtillgodosesdetta elbehov skulle
jämfört med15 %medkoldioxidutsläppenökningskulle innebära caen av

skullekolkondenskraftverkmedkärnkraft skulle1990 nivå. Om all ersättasårs
ungefär fördubblas.de svenska koldioxidutsläppen

Koldioxidskatten

1990-införmiljöpolitikenpropositionenbehandlingenI samband med omav
börregeringen1988 attjordbruksutskott höstenRiksdagenstalet uttalade

ochatmosfärenikoldioxidhalten ut-energianvändningens effekter påklarlägga
tål. Somtill vadminska koldioxidutsläppenför naturenarbeta attett program

denökas utövericke börkoldioxidutsläppenbörnationellt delmål attett anges
uttalande.dettasig bakomRiksdagen ställdenivå den har i dag.

1989miljöavgiftsutredningen årföreslog attskattereformensamband medI
biobränslenmed undantagbränslenkoldioxidskatt skulle införas på somaven

förbränningen.vidkoldioxidnettoutsläppinte bidra med några avangavs
Koldioxidskattemaenergiskatterna.tidigaredelvis deDessa skatter ersatte

1990.januaripraktikeniinfördes skatten1991. bensininfördes fr.o.m. år På
slutetutsläppenbidra tillde skatterna motEnligt utredningen bedömdes attnya

blivit. Vidskulle hade1990-talet 5 10 miljoner lägreblir änton annarsav -
bränslenskattesatserna påsamtidigtkoldioxidskatten halveradesinförandet av

infördesskattereformenmedenergiskatten. sambandinom allmänna Iden
energiområdet.vidare mervärdeskatt på

ochgasololja, kol,punktskatt påKoldioxidskatten naturgas,tas ut som en
allakoldioxid för25 kgInledningsvis skatten örebensin. motsvarade per

koldioxidskattendifferentiering1993januari infördesDen 1bränslen. aven
8utifråntillverkningsindustrin beräknadeärförinnebär skattesatsernaattsom

näringsgrenarövrigaövriga sektorerkoldioxid, förkg medan skattenöre per
slopadesdatum32 koldioxid. Sammakg uttagetoch hushåll utgår med öre per
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allmän energiskatt industrins Särskilda nedsättnings-på energianvändning.av
regler finns för industriföretag energikostnad i relation tillmed hög andel
försäljningsintäkterna. Koldioxidskatterna skall enligt riksdagens beslut
justeras för penningvärdets fall 1994-98.årligen under perioden

1991 års energipolitiska beslut

1990Hösten inleddes överläggningar mellan socialdemokraterna, folkpartiet
och centerpartiet, i syfte skapa underlag för långsiktigt hållbara beslutatt ett

energipolitiken. I början 1991år träffade partierdessa överens-treom av en
kommelse riktlinjer energipolitikenför riksdagen ochantogsom som av som
alltjämt grundenär för politiken.

Enligt dessa riktlinjer omställningenmåste energisystemet, vid sidanav om
säkerhetskraven, ske tillmed hänsyn behovet elektrisk kraft för upprätthål-av
lande sysselsättning och välfärd. kärnkraftsavvecklingenNär kan inledasav
och i vilken takt den kan ske, resultaten hushållningen med el,avgörs av av
tillförseln från miljöacceptabel kraftproduktion möjligheternaoch attav
bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser.

Riksdagens beslut innefattade bl.a. särskilda för omställningen ochprogram
Ävenutvecklingen energisystemet. syftet främst har varit finnaattav om

alternativ till kärnkraften inriktningenär på förnybara energislag energief-och
fektivisering naturligtvis mycket viktig också från klimatpolitiska utgångspunk-

Enligt riksdagens beslut skall regeringen årligenter. redovisa de resultat som
har uppnåtts de energipolitiska för omställning ochgenom programmen
utveckling energisystemet förelägga riksdagen förslag ytterligaresamtav om
åtgärder motiverade.är 1994I budgetpropositionårs prop. 1993942100som

13bil. bedömde regeringen de energipolitiska löper iatt stortprogrammen
planerat och resultaten härsett så långt de mål lågattsom motsvarasynes som

till 1991grund för års energipolitiska beslut. Regeringen föreslog endast vissa
mindre förändringar i de energipolitiska programmen.

Energiöverenskommelsen innefattade även strategi för minskad klimatpå-en
verkan. Enligt denna borde arbetet nationellapå det planet utformas så att
Sverige kan pådrivande i det internationella strateginarbetet. Av framgickvara
bl.a. Ett EGEFTA-mål,att; kan breddas till övrigagemensamt som senare
Europa och OECD, bör de samlade koldioxidutsläppen 2000 förår deattvara
berörda ländergrupperna inte får överstiga nuvarande nivå för därefteratt
minska. Sverige har tillsammans med övriga EFTA-länder principöver-nått en
enskommelse med EG utarbeta position gällervadattom en gemensam

ÅtagandenStabilisering koldioxidutsläpp. inom denna fördelasbörav ram
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föremålblirför dettaFormernamellan länderna.kostnadseffektivt rättvistoch
EG-EFTA.förhandlingar inomfor senare

överenskommelsenenligtkundevästeuropeiska ländersamarbete mellanEtt
till åtgärderstödstyrmedel,ekonomiskatill samordnadeinnehålla förslagäven

Östeuropa såutformasklimatförändringar bordeStrategin atti motm.m.
skulle kunnavästeuropeiska länderövrigamedSverige tillsammans vara

svensk klimat-Vidareinternationella arbetet.ipådrivande det att enangavs
klimat-samtligaomfattaskulleåtgärdsinriktad. Denstrategi måste vara

samhällssektorer.och samtligapåverkande gaser
Detarbetet.internationellavid detviktklimatstrategin såledesI lades stor

försärskiltsärskild roll och attindustriländerna harframhölls ett ansvaratt en
globala målför uppnåarbetetinternationellaklimatpåverkan. Detminska att

rättvistinternationelltfrånklimatpåverkan bör utgåför begränsningar ettav
utvecklingsländer ävenochindustriländermellanDetta gällersynsätt. men

såställasbörpå ländernavärlden. Kraven attindustrialiseradeinom den
tillmed hänsynrättvistkostnadseffektivt och sättvidtasåtgärder kan på ett

minskatharåtgärdertill tidigareinvånare ochutsläppnuvarandebl.a. somper
utsläppen.

år500 miljoner kronor attbelopp1992 anvisade riksdagenVåren ett perom
vissaochenergikällorförnybaraenergieffektivisering,tillanvändas

Östersjöregionen.inommiljöåtgärder

beslut1993 klimatpolitiskaårs

199293:179, bet.1993 prop.beslut vårenklimatpolitiskaRiksdagens
klimatstrategin.utveckling1992931361 innebar19,199293:JoU rskr. aven

nationelltklimatkonventionen ochratificera ettdåRiksdagen beslöt att som
1990vid årskoldioxidsina utsläppstabiliseraSverige bordedelmål att avange

olikaradEnminska dem.för sedanklimatkonventionen,enligtnivå, att
landet.vidtogs inomåtgärder

konsta-Detklimatpolitiska beslutet.i detocksåInsatser utomlands togs upp
svenskaväsentligt i denperspektivet ärinternationellaterades detatt

marginal-faktumfrånStrategin utgår detklimatpolitiken för energiområdet. att
de imedanSverige höga,ikoldioxidutsläppen ärminskakostnaderna för att

Dettai låga.utvecklingsländerna dag ärigrannländer ochflera våraav
insatserSverige göraförlönsamtsamhällsekonomiskt attinnebär det äratt mer

måsteklimatförändringarinsatserSvenskalägre.där kostnaderna är mot
sysselsättningkonkurrenskraft,internationellbibehållentill krav påanpassas

välfärd.och
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I för omställning och utveckling energisystemet satsarprogrammen av
betydande belopp på utveckling förnybara bränslen bio-staten såsomav

bränslen vindkraft.och klimatstrateginI understryks detta, kan deltrotsatt, en
den elproduktionskapacitet kan behövas i Sverige för säkraattav nya som

eltillförseln behöva bli baserad på fossila bränslen. Stränga miljökrav bör
ställas fossilbränsleeldadepå anläggningar. Vid valet mellan fossilanya

Ävenbränslen lägst utsläpp koldioxid. andra fossila bränslennaturgasger av
kan dock behöva utnyttjas för elproduktion baserad på förgasning eller annan
miljövänlig teknik.

N U TEK projekt:s

ÖstersjöpropositionenI den s.k. 45 miljoner kronor för miljövänligavsattes
energiproduktion i de baltiska Till 95detta belopp har miljonerstaterna.

Östeuropa,kronor också tillförts för liknande åtgärder i dels Baltikum och dels
för satsningar i utvecklingsländer. 1994Under år tillkom 88ytterligare mil-
joner kronor.

Hittills igångsatta projekt konvertering effektiviseringavser av pannor, av
fjärrvärmenät och fastighetsuppvärmning i Baltikum.

5.2.2 Svavelutsläpp

Vid FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 redovisades svensk studieen om
utländska föroreningars betydelse för försurningen den svenska naturenav som

Åremellertid ifrågasattes många länder. 1979 hade dock kommit tillav man
enighet de gränsöverskridande föroreningarnas betydelse, då Genevekon-om
ventionen kunde undertecknas efter bl.a. pådrivande arbete från Sverige.ett

börjanI sjuttiotalet minskade svavelutsläppen i Sverige till följdav av
skärpta miljökrav och efterhand också på grund minskad användningav en av
oljeprodukter. Utsläppen i mindreär dag än under femtiotalet. Det mål som
riksdagen 1988 till 1995år minska de 65svenska utsläppen med %attangav
räknat från 1980 nivåår uppfylltär med råge. Utsläppen minskathar mednu
80%

.
Orsakerna till denna minskning utsläppen flera.är Förutomav

begränsningar svavelinnehåll i olja och kol rening för större punkt-samtav
källor, har den minskade oljeanvändningen, energikällor främst kärnkraftnya
och ökad energieffektivitet spelat avgörande roll. Skärpta miljökrav haren av
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svavelutsläppenminskade20 % deförberäknatsNaturvårdsverket avsvara ca
energisektorn.från

januariiinfördessvavelutsläppensvenskadeytterligare reduceraFör att
olja. Skattenochi kol,svavelinnehålletpå1991 särskild skatt torven

förslag.miljöavgiftsutredningenspåbaserades
svavel,viktprocenttiondelsvarjeolja för27 kronor m3Svavelskatten är per

svavelinnehålloljansintesvavel. Skatten30 krkg utvilket tas ommotsvarar
medsvavelskatttorvbränslenoch utFör kol-0,1 viktprocent. taslägre änär

bränslet.30 svavel ikrkg
80 %svavelprotokollet,detaktualiserasreduktionsbehovDet canyaavsom

fattaderedanmedinnehållas1980, i huvudsakkanjämfört med årreduktion
åtgärder.och vidtagnabeslut

Kväveutsläpp5.2.3

skalldessakväveoxider ärgäller utsläpp attdetsvenska målet närDet av
Kväveoxidut-1980 nivå.årsfrån år1995 räknattill år30 % framminska med

1980-talet, nästanävenunderobetydligtförändratsharsläppen enom
isketti ställetökning harmotsvarandeenergisektorn. Enihalvering skett

trañksektorn.
utsläppavgift för1992årinfördesmiljöavgiftsutredningenförslagPå enav

kväveoxid räknat40 krkgtilluppgåendeanläggningarfrån större som
energiproduktion imissgynnainte storakvävedioxid. För pannoratt

iåterbetalasavgifternaavgiftsskyldigakollektivet attkompenseras genomav
redovisnings-deVarje deklarerarenergi. årnyttiggjord mängdtillförhållande
Naturvårds-energi tillmängdnyttiggjordkväveoxidutsläpp ochsinaskyldiga

kvittasåterbetalningenfrånoch inkomsternautsläppenAvgifterna förverket.
fårandramedannettoavgift netto-fårvissavarandra, så enattmot pannor en

intäkt
omfattatillavgiftssystemetvidgafattat beslut attRiksdagen har attom

inkluderas.skamindreytterligare dvs även pannorpannor,
påkravregleratsvägtrafiken harfrånkväveoxiderUtsläppen genomav

kraftiträddeavgasreningskärpning kravenavgasrening. Den somav
kraftigt.minskatvägtrafiken harfråninneburit198990 utsläppenhar att

Närmare frånhärröri Sverigekväveluftburet80% nedfallet avav
utsläppsutvecklingenbedömningaroptimistiskautländska källor. Inte avens

kritiskaför denivåernatillräckliga för nåminskningar är attsomanger
Även idenSverige.i södraFramför gäller detalltbelastningsgränserna. nu
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kraft politiken otillräcklig för nåvarande för bedömssvenska åtgärder attvara
30målet minskning 1995.till årprocentsom

Det förtjänar synnerligen komplexockså kvävefråganunderstrykas äratt att
med effekter f.n. intemånga och många diffusa källor. Detta innebär detatt
finns strategi.någon modell för utforma kostnadseffektivattens en

5.3 Klimatpolitik i OECD-länder

OECD-länderna har för avsikteralla, med undantag Turkiet, uttalat att
begränsa utsläppen klimatpåverkande främst koldioxid. Enav gaser,
genomgång målsättningar, vilken i 5.1, vissaredovisas tabell visarav
skillnader mellan målsättningländernas uttalade flesta harmål. De länderna en

till 2000år stabilisera vid 1990 Australien och Norgeutsläppen års nivåatt
1988 1989 Zeeland,basår. Nederländerna, Belgien och Nyaanger resp. som

har för avsikt minska 1990koldioxidutsläppen till 2000 jämfört med årsåratt
Österrikenivå. Australien, Luxemburg, Tyskland, Sverige har nationellaoch

mål innebär 1990utsläppen efter 2000 minska i förhållande tillår skaattsom
års utsläppsnivå. 1990EGEU:s målsättning Stabilisering vidnå årsär att en
nivå till 2000.år Vissa länder, USA och Nederländerna, har uttryckta mål för
flera växthusgaser och andra har formulerat i kapitaformer, Frankrikedem per
och Japan. Det bör framhållas ellerdessa mål kan uttalade, fastlagdaatt vara

indikativaendast och självfallet ändringarkan komma förändras till följdatt av
i politiken.

Av EGEU-länderna har hittills endast två medlemsländer, Danmark och
Nederländerna, utarbetade för nationellahur depresenterat uppsattaprogram
reduktionsmålen ska nås. Några medlemsländer, Italien, SpanienTyskland,
och Luxemburg, har redovisat eller mindre detaljerade nationellamer program
för minska emissionerna koldioxid, har inte fattat beslutatt av men om
åtgärderna eller vilka ekonomiska eller administrativa instrument,typer av

ska utnyttjas för tillnå målen.attsom
Frankrike, Irland Storbritannienoch tillhar förslag åtgärder,presenterat

Övrigainte integrerat dessa i sammanhållna nationelltmen program.
medlemsländer fortfarande i inledande identifieraär skede det gällernärett att
vilka åtgärder kan lämpliga för begränsa koldioxidutsläppen.attsom vara

I jämförelse med flesta övriga OECD-länder nordiskahar de länderna
kommit långt med vidta konkreta åtgärder införa föroch styrmedel,att att
minska koldioxidutsläppen. Speciellt gäller detta införandet ekonomiskaav
styrmedel såsom koldioxidskatter förutom i de nordiska länderna, endastsom,
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begränsadmycketi då nivåinförts Nederländerna och påhar som geren
i länder.5.2 redovisas koldioxidskatterna dessastyreffekt. I tabell

koldioxid-förnuvarande nivåernaAktuella bedömningar tyder på deatt
medförainte tillräckliga föroch Finlandi Nederländerna ärskatterna att en
nivå förheller dennationella koldioxidutsläppen. Intestabilisering deav

tillräcklig fördiskuterats inom EGEU bedömskoldioxidskatten attvarasom
inom EG ska nås.Stabilisering koldioxidutsläppenaven

övrigagenerell skatt ärvillkor EGEU anfört for införaEtt attatt ensom
åtgärder. Protesternavidtar liknandeOECD-länder, främst USA och Japan,

Tyskland,medlemsländerlivliga minst femhållning har varit ochdennamot -
skattenförordatoch Italien harNederländerna, Danmark, Luxemburg att-

och USAvad Japan gör.införs oavsett
Även fattatsflera beslutkoldioxidskatter harinte införaUSA beslutat attom

1993 framladesklimatpåverkande Höstenbegränsa utsläppenatt gaser.avom
vilken USA:sPlan, iChange Actionnationell handlingsplan The Climateen

nationellaDenstabilisera utsläppen växthusgaserde totalamål att anges.av
frivilliga åtgärder.handlingsplanen i utsträckning påbygger stor
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Tabell 5.1 Klimatpolitiska mål i OECD-länderna
ÖvrigtUttalat mål Anmärkning ellerBrutto-

betr. nettoutsläpp
utsläpp av
koldioxid i
förhållande
till 1990

Land år 2000 år 2005
% %

Australien iO -20 Basår 1988 I-
Belgien -5 -
Danmark -20 Basâr 1988 -Finland +32 p Prognos stabiliseraBrutto från

slutet av1990
Frankrike capitaPer Netto stabilisera från

2000
Grekland Enl. EU- - -Irland +11 p 20Högst Brutto+

%
Island iO Alla Nettogaser
Italien iO Netto
Japan :O 10 Per capita Brutto
Kanada iO Alla Nettogaser
Luxemburg :O -20 -
N. Zeeland iO Netto
Nederländerna -3 till -5 Brutto I
Norge iO Basår 1989 Brutto Preliminärt
Portugal Enl. EU- - - -Schweiz :O 0 Brutto
Spanien +25 -Storbritannien Alla Bruttogaser
Sverige iO 0 Brutto
Turkiet - - - - -Tyskland -25 till -30 -25 till Basår 1987 Brutto-

30
USA iO Alla NettoLaser
Österrike -20 -EU iO Brutto

KäIIaJIEA.ClimateChangePolicylnitiatives, Paris 1994.
Anm.Vissatal p. Medalla växthusgaser,vanligenmedundantagavserprognoser gaseravses

de i Montrealprotokolletomnämns dvs.freoner.av Vissa U-medlemmarsom E saknarnationella
mål. För vissaländer målsättningenbetingadär andraländerspolitik I. Medbrutto- ochav
nettoutsläpp utsläppföre efteravdragför sänker. Uppställningensaknaravses resp. förutrymme
preciseradevillkor ochförutsättningarför målen. börDet ocksåobserveras tabellenäratt ett
uttryckför situationenvarenl 994och målsättningarnakanhaförändrats.att
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Tabell 5.2 Koldioxidxkatter några länder.i
AnmärkningLand Skatt C02örekg Undantag
Koldioxidskatten påDanmark Industri 6 Energiintensiv industri

Hushåll 12 få reduktion till elenergikan upp
konsumtionsskatt100 %. är en

Finland utgår påAlla bränslen icke- EnergiskattMotorbränslen, och torv.
inbringar3 energiändamål Koldioxidskattenutom torv

dencirka 60 procent av
energibeskattningen.totala

betalarIndustrin
energiskatt.

olja.Nederländerna EnergiskattAlla bränslen lcke-energiândamålca.
något högre än0,5 Skattenär

följer EG:svad avsom
mineralolje-direktiv.

olja. NivånEnergiskattpåNorge Bensin och i industriprocesserKol
industrinför37 Användning lägre änärnaturgas natur-av

hushållen.Olja förll fastlandetgas
Kol 13

energiskatt förharSverige Elproduktion, icke- SverigeAlla bränslen utom
energiändamål. alla användareutomtorv;

industrin.Industri 8,3
Övrigt någotEnergiskattenår33,3

mindre än
koldioxidskatten.

mineraloljedirektivfrånFörslag Nedsättning förAlla bränslen: medges I EG:s
minimiskattenivåerEU- industrin i förhållande till15-17totalt, angesvarav

kommissionen för oljeprodukter.cirka hälften skulle energikostnadensandel
i förädlingsvärdet.tasut av

kodioxidskatt. lcke-energiåndamål
Källa: och Miliö- och naturresursdepartementet[E4

länder.beskattningi allaAnvändning inom utrikes och lufifan undantagenAnm. sjö- är

Gemensamt genomförande

OECD-länder möjigheterna tillFlertalet i princip åsiktende är attattanger av
skildagenomförande främjas. råder emellertidbör Detgemensamt upp-

fattningar beträffande vilka kriterierden takt med vilket detta bör ske samt
bör tillämpas. frågaEn under diskussion ärär t.ex. gemensamtsom omsom

genomförande enligt konventionen.skall kunna aktuella åtagandenavse nu
Flertalet OECD-länder genomförande bör ettatt gemensamt varaanser

tillkomplement till de finansiella överföringar åtagit sig göraattman
utvecklingsländerna enligt 4.3artikel i klimatkonventionen. En annan
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frågeställning huruvida genomförande endast skall deär gemensamt avse
länder 5.3förtecknade industri- östländer. I tabellär i Annex dvs. ochsom

inställning tilldetaljerad redovisning OECD-ländernasges en mer av
genomförande. visar lEAzs redovisning vilka länderTabellengemensamt av

genomförande tillämpas aktuella åtagandenbör påatt gemensamtsom anser nu
och vilka tillämpning Radvis visarsådan bör anstå.attsom anser manen
positioner rörande frågan vilka skall innefattasländer kunna gemen-som av

genomförande. Mittkolumnen länder i principsamt accepteraranger som
genomförande inte självaapplicerat nationella åtagandenpågemensamt men

åberopa flerasådana insatser. Det kan ifrågasättas inte länder änattavser om
de angivna intar denna position. Naturligtvis ingår i tredje kolumnen,de den
vilka avvisar möjligheten tillämpning genomförande förgemensamtav en av

Ävenaktuellamöta åtaganden i denöverhuvudtaget. några ländernaatt av
första kolumnen skulle kunna föras dit, USA i första hand attt.ex. som avser
uppfylla sina åtaganden nationella intemed åtgärder utesluter att gemen-men

genomförande kan komplettera dessa. Det kan konstaterassåledessamt att
tabellen iendast fångadrag kan ländernas positioner dessutomstora som
förändras tiden.över

EU-länderna uppvisar således, efter tidigare ha varit återhållsamma,att
förhållandevis positiv inställning, där poängterar attnumera en man gemen-

genomförande är mekanism kan komplettera åtgärder på hemma-samt en som
plan. Man ocksåär positiva till försöksperiod. nordiskaBland de ländernaen
understöds denna hållning FinlandDanmark. betonar i första fasattav man en
bör begränsa sig till Annex-l-länder.

USA har försiktig hållning tidigare. Man betonar tillämp-än atten mer nu
ningen genomförande har nationell sida och internationell.gemensamtav en en

sinI nationella handlingsplan åtgärder inom landet frivillig natur.anges av
Man har därtill utformat för genomförande frivilligpågemensamtprogram

Ävenbasis. Nederländerna inleda försöksverksamhetöverväger föratt en
genomförande. Dessa båda länders redovisas utförligaregemensamt program

nedan i kapitel 12.
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OECD-länderför vissagenomförandeinställning tillTabell 5.3 Uttalad gemensamt
Avsikt GemensamtGemensamt att

genomförandeuppfyllagenomförande
bör tillämpastillämpas nationellaskall

aktuellaåtagandenaktuella utan
enligtåtagandenenligtåtaganden gemensamt

klimatkon-genomförandeklimatkon-
ventionenventionen

DanmarkBelgienFinlandGemensamt
EUgenomförande Island

Österrike Schweizmellan Annex
länder och
övriga kan
eventuellt
aktualiseras
senare

TysklandAustralien JapanGemensamt
NederländernaItaliengenomförande- Norge

ZeelandNyaprojekt mellan USA
Storbritannien1-länderAnnex

och andra parter
tillåtasbör

SpanienFrankrikeställnings-Inget
tagandemed

påavseende
gemensamt
genomförande
mellan Annex
lânder och
övriga parter

Källa: IE4.

OECD-områdetSvavelpolitik inom5.4

iutformats delstill delOECD-området harSvavelpolitiken inom stor
I huvudsak harför EG.inomsvavelprotokollet delsanslutning till ramen

för utsläppgränsvärdenochanvända regleringarvaritländerna benägna att av
tillämpaskommitekonomiska styrmedelfallsvavel. några harI att som

för miljö-basenadministrativa styrmedel utgörtill dekomplement som
politiken.
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Utöver Sverige, Finland och Norge har Frankrike avgift svavelutsläpppåen
från kraftverk och Japan för utsläpp inom industrin. Av dessa kan endast
Sveriges och Norges avgifter betraktas egentligen styrande. Av intresse årsom
också de för utsläppsrätter etablerats i USA for svavelutsläpp.system som
Detta redovisades i föregående kapitel. Programmet har beräknats halvera
reduktionskostnaden jämfört med traditionella metoder och det hittillsär
största i sitt slag. Bubblorm för kraftsektorn används i Neder-systemet
länderna och Danmark.

Det andra svavelprotokollet undertecknades ijuni 1994. Reduktionsåta-nya
gandena återspegla kostnadseffektiv fördelning i syfte minskaattavses en
avståndet till den s.k. kritiska belastningsgränsen för antal utvalda områdenett
i Europa. Reduktionsåtagandena därför inte likformigaär vilket framgår av
tabell 5.4.

I svavelprotokollet utfäster sig också vidta åtgärder för ökaparterna att att
energieffektiviteten användningenoch förnybara energislag. Vidare ingår iav
protokollet det lämpligt inär är eller befintliga anläggningar skallatt man nya
vidta åtgärder för utnyttja bästa tillgängliga kontrollteknik kanatt som
användas till rimliga kostnader. Protokollet också maximigränser föranger
utsläpp och isvavelhalt eldningsolja, utfäster sig följa.parterna attsom

Inom EGEU har svavelfrågan behandlats främst regleringar.genom
Särskilt betydelsefullt därvidlag direktivetär förbrännings-storaom
anläggningar från 1988 ländervis differentierade reduktions-som anger
målsättningar.

Ländervisa skillnader är betydande detnär gäller reduktionsmål i
svavelpolitiken och återspeglar i viss mån avvägning mellan nyttanen av
nedfallsreduktioner lokalt eller nationellt och kostnaderna för sådana
minskningar. De länder utsläpp bort har således intagittransporterasvars en
avvaktande eller restriktiv hållning till ambitiösa gränsvärden ellermer
reduktionsåtaganden.

Med bubbla utsläppsbegränsningfor flera företagellerövreen avses ettengemensam som
inbördes kan fördela utsläppinom for dennabegränsning.ramen
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svavelprotokollet.svavelutsláppenlig5.4 RedaktionTabell av
Minskning
år 2000 i
förhållande
till 19801990 20001980

%2020 1374 332050Belgien
70%248Bulgarien 828 443
80%180 90451Danmark
80%16584 260 1Finland

%868 743348 1202Frankrike
-49%510 595400Grekland

155 30%222 168Irland
1330 65%3800Italien
3200 31%4614 3700Kanada

11%160 133150Kroatien
0,1 75%0,4 0,1Liechtenstein

58%1024Luxemburg
106 77%466 207Nederländerna

76%34142 54Norge
37%3210 25834100Polen

304 -14%266 284Portugal
38%44407161 4460Ryssland

60 52%126 62Schweiz
60%539 337Slovakien 843
45%195 130Slovenien 235
35%21433319 2316Spanien
50%24494898 3780Storbritannien
80%100507 130Sverige
50%11282257 1876Tjeckien

1300 83%7494 5803Tyskland
40%23103850Ukraina

%898 451632 1010Ungern
456 38%740Vitryssland

Österrike 80%397 90 78
9608 62%25513EU

ECEKälla:
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Östeuropa5.5 Miljöpolitik Rysslandi ochCentral- och samt
Kina

Efter i Central- ochkommunismens sammanbrott miljöpolitikenhar
Östeuropa förändrats marknadsekonomiskaradikal. Framväxten av av
förhållningssätt förändringarinneburitoch ekonomiska styrmedel har i destora
tidigare centralplanerade systemen.

Energiprishöjningar mindreleder till utsläpp-
Omstrukturering från till industrilätttung-
Företagens effektivitet ökas med internationell konkurrens-

Ekonomisk omstrukturering till marknadsekonomi förväntasoch övergång
leda till effektivare energianvändning och lägre såvälutsläpp av
klimatpåverkande försurande vilket redogjorde för i kapitelutsläpp, vi 2.som
Övergången till marknadsekonomi inneburit innebär påfrest-har och stora
ningar. Exemplen på marknadsprissättningdetta många. I Estland harär på
bränsle i Estland inneburit flera fjärrvärmenät inte erhållit betalning föratt
levererad vilket i sin värmeproduktionenvärme, betyder inte har kunnatatttur
upprätthållas. Detta belyser vikten väldefinierade ägandeförhållanden, vilketav
till del saknas iännu övergångsländerna.stor

ÖsteuropaMiljöpolitiken i har de omfattandeåren genomgåttsenaste
förändringar. Främst har detta skett i f.d.Polen, Tjeckoslovakien och Ungern.
Förändringarna kan sammanfattas i följande punkter:

Successiv anpassning till EG:s miljöregler iled strävandena påett attsom-
sikt uppnå medlemskap.

Ökad betydelse för ekonomiska styrmedel.-
Decentralisering miljövårdsadministrationen.av-
Obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar vid investeringar.nya-
Införande förorenaren betalar-principen vilket betyder det störstaattav-
finansiella för miljöåtgärderna ska bäras företagen.ansvaret av

13Framställningenbygger delvis studie: Klimatkonventionen och gemensamten
Östeuropa,genomförandei Central- och utredningensuppdragutarbetats Karlosom av

Abragi och MagnusAnderssons
Andersson,14 M. 1993, Miljöpolitik i Polen, Tjeckien Slovakien,Ungern, och Nordiskt
Östforum, 51-59nr. s.
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Polen.Det land kommit längst i det miljöpolitiska reformarbetet ärsom
Polen genomförde 1990 energiprodukterår omfattande prisreformer för alla

ñärrvärme. Målen för reformerna utarbetades i samarbete medutom
nivåVärldsbanken kolpriserna skulle tillåtas stiga tilloch att samma somvar

nivåinom OECD-området, priset för hushållsel skulle öka till industrinsatt
och priset höjas världsmarknadsnivå. Manpå drivmedel skulle till prövaratt

svavelavgiftutsläppsrätter för svavel i delar landet. Enäven medett system av
har införts till 1 krkg.uppgårsom ca

Ett intressant initativ polska regeringen avskrivningardenärannat att mot
fyrautländska skulder erbjudit sig vidta miljöåtgärder inom följandehar attav

programområden:

1 reduktion kväveutsläpp.Försurningen svavel- ochav
Östersjön.2 Rening av

Växthuseffekten minskning koldioxidutsläpp.av
4 Biologiskt mångfald och naturskydd.

förslag.Hittills har USA Schweiz sig välvilliga till Polensoch ställt
relativt framgångsrikt.Tjeckien. tjeckiska lagstiftningsarbetet har varitDet

Ramlagarna ärArbetet inriktat harmonisering med EUzsär på normer.en
fulltallmänt antagits intehållna och de speciallagar tillämpats ännu ut.som

Regeringen syftarhar ramarbete till integreraattpresenterat ett som
miljöfrågorna närvarande pågåri övriga ekonomiska politiken. Förden ett

kanarbete kapacitet lagstiftningmed utveckla institutionell ochatt somen
bakgrundomgärda Slovakien liknar singenomförande. medgemensamt
ochTjeckien försöka koordineraoch här arbetar medäven attman

klimatkonventionen.implementera åtaganden frågor har medoch göraattsom
andra länder ii likhet medBaltikum. Miljöarbetet i Baltikum karaktäriseras

Östeuropa marknadsekonomi förCentral- övergångsfas tilloch den somav
kontrollenbaltiska hämmas miljövården ochnärvarande pågår. I de staterna av

förhållandevisutsläpp ekonomiska problem. I Estland pågårstora enav
ambitiös miljöproblemutveckling miljöavgiftsystem. Ett betydande ärav
brytning förbränning oljeskiffer.och av

KinaRyssland. efter USA och släpperI Ryssland det land näst utsom-
efterekonomiska lämnatkoldioxid i världen har det tidigare systemetmest -

hittillsdetsig föroreningsintensiv lagstiftningsområdet harindustri. Inomen
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varit frågan förordningargenerella lagar, och deklarationer allmännaom av
principer. Ett dilemma Ryssland med miljö-delar andra ärstater attsom
förbättringar i många fall endast kan genomföras exempelvisstängaattgenom
industrier, vilket kan få omfattande effekter lokala arbetsmarknadema.på de

Kina idag för omkring 12 de totala utsläppen koldioxidprocentsvarar av av
i världen. Denna andel kommer framtiden.med sannolikhet öka istor att

Större delen dessa utsläpp härrör från kolförbränning. Landets kolan-av
vändning uppgår för tillnärvarande drygt miljard året och väntastonen om
öka kraftigt under de kommande decennierna.

Förutom koldioxidutsläpp bidrar kolanvändning och -brytning tilläven
mycket betydelsefulla utsläpp och kväveoxider,även svavel,metanav
tungmetaller och sot.

Den kinesiska kolanvändningen därförär mycket betydelsefull källa tillen
allvarliga miljöproblem såväl lokal, regional global Samtidigt ärnatur.av som
energitillgângen förgrunden den mycket hastiga ekonomiska tillväxt ochnu
utveckling landet genomgår.som

Till följd subventionerade energipriser finns dock mycket betydandeettav
för rationaliseringar.utrymme

Gemensamt genomförande

Inställningen till genomförande i flertaletär, de här aktuellagemensamt av
länderna, i grunden positiv. TjeckienI och Polen har hunnit längst ochman
där pågår redan projekt med uttalad inrikning genomförande. Imot gemensamt
Polen det GEF:sär konverteringsprojekt i Krakow genomförs och isom
Tjeckien har amerikanskt bolag inlett konverteringprojekt i stadentre ett
Decin.

ÖsteuropaEtt generellt problem i Central- och i olika internationellauppges
sammanhang driva och planera projekt på marknadsekono-att ettvara ovanan
miskt sätt.

frågaI genomförande Kinahar befarat sådana projektgemensamt attom
skulle förenas med kvantitativa åtaganden angående därförutsläppen. Kina har
intagit negativ attityd. Den tiden har emellertid avvaktandesenasteen en mera
hållning kunnat noteras.

Gemensamt genomförande är kräver rad villkor ärett system attsom en
uppfyllda i mottagarländerna för framgång ska nås.att
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verk-riktas företag ochInvesteringar aktivt förankras lokalt ochbör mot
rationaliseringar ochdriftsannoliket förblir isamheter med trotsstorsom

omorganisationenproblem, härrörstrukturförändringar. De avsom ur
informationsspridning och hanteravidmyndigheter och ministeriet, attovana

projekt, bemästras.planera, genomföra, utvärdera måste
be-kapaciteten i ländernarangordning institutionellaEn den somgrov av

Baltikum kanTjeckien ochskrivits vid i första hand Polen,handen attovan ger
genomförande.kapacitet genomföra projekt medhasägas gemensamtatt

5.6 Sammanfattande avslutning

karaktäriserarhandlingI flertalet länder det ord änär ännu sommer
handlingsprogram underklimatpolitiken. Nationella ärochprognoser

EG-länderna ärhittills beslutade åtgärder inomutarbetande t.ex.men
otillräckliga målet.för nå det uppsattaatt gemensamma

ikommit tämligen långtNederländernaDe nordiska länderna har jämte
koldioxidskatteraktiv klimatpolitik degenomförandet även somomav en

oljeförbrukningen.införts fiskala eller för minskadelvis har införts skäl attav
uppfattasfinska koldioxidskatternaVarken de nederländska eller som
nationella utsläppen.Stabilisering detillräckligt höga för att styra mot aven

korthetgenomförande ifrågan kanNär det gäller gemensamt manom
inställningförhållandevis återhållsamEG-ländernakonstatera uttryckeratt en
mekanismhöjdgenomförande sindär på ärpoängterar att gemensamt enman

hemmaplan.kan komplettera åtgärder påsom
och iDanmarkunderstöds denna hållningBland de nordiska länderna av
förstaiFinland. Finland betonarnågot mindre grad Island och att man enav

l-länder.fas bör begränsa sig till Annex
omfattningenhållning beträffandesin tidigare offensivaUSA har modererat

tillämpningengenomförande. USA betonar gemensamtattgemensamt avav
nationellainternationell. I sinnationell sida ochgenomförande har enen

frivilliginom landethandlingsplan i åtgärderbygger huvudsak på avman
natur.

ipassiv hållningintagitDe östeuropeiska länderna har i huvudsak en
möjligtvis återspeglargenomförande vilketdiskussionen kring gemensamt en

l-länder.tillbegränsning Annexinsikt fördelde skulle kunna draatt enom av
i Tjeckien,genomförande inlettsprojekt förDock har rad gemensamten
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Polen, Ryssland och Baltikum genomförande ellerdär ärgemensamt ett mer
mindre uttalat Härtill omfattandekommer de miljöbiståndtema. att mottar ett

inriktning detnär gäller energi sammanfaller med tänkbaravars
koldioxidreducerande projekt.

När det gäller styrmedel kan såväl i östländer i etableradesom
marknadsekonomier intresseväxande för miljöavgifter och andranoteras ett
styrmedel.
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6 Kostnader begrepp och principer-

6.1 Inledning

En förutsättning för behov intresseoch för genomförande ärgemensamtav
förekomsten skillnader i kostnad för åtgärder mellan länder för uppnåav att en
likvärdig begränsning gränsöverskridande föroreningar. För kunnaattav
konstatera sådana kostnadsskillnader måste beräkna och jämföra kostna-man
der. Kostnader såledesär avgörande betingelse för genomföran-gemensamten
de och andra samarbetsformer mellan länder för lösa miljöproblem.att

Vi ska i detta kapitel redogöra för begreppen kostnader, kostnadseffektivitet
varför dessa så inom klimat-är centrala och svavelpolitiken.samt Vi kommer

också analysera faktorernågra och därmedatt utrymmetsom anger ramarna
för kostnadseffektiva lösningar på klimat- försurningsproblemen.och

6.2 Kostnadsbegreppet

Kostnaden för begränsa miljöpåverkan består värdet deatt av av resurser som
sådana åtgärder i anspråk, arbete, kapital, råvaror Vidtas ingentar åtgärdetc.
kan användas till andra alternativa ändamål. Värdet dessaresurserna av

bestäms oftast utifrånvärderas rådandeattresurser genom resurser
marknadspriser löner, ränta Den värdering resursåtgångenm.m. av som-

innebärkostnaden frånutgår vad brukar benämnas alternativkostnaden;som
värdet bästa alternativaden användningen resurserna.av av

När det gäller åtgärder för begränsa miljöpåverkan förekommer s.k.att
kostnader. Ett exempel på det åtgärdär begränsarattgemensamma en som

15 finnsDet ibland anledning använda måttandra marknadsprisemadå dessaän avvikeratt
från de samhällsekonomiskakostnaderna brister i marknadensfunktion ellerp.g.a.
förekomsten s.k. eñekter, just miljöstörandeutsläpp.externa t.ex.av
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miljöfarligakoldioxidutsläppen andra ämnen,också påverkar utsläppen av
kostna-möjligt bestämmaexempelvis inte alltidsvavel. I sådana fall detär att

skull bortserfördelning utsläppsminskning. För enkelhetensdemas på resp.
Vikostnader.eller förenadetills vidare från denna typ av gemensamma

återkommer till i kapitel 7.detta
försumingsområ-inom klimat- ochVanligt förekommande kostnadsbegrepp

åtgärdskostna-samladel dendet den totala direkta kostnaden,är: som anger
2 BNP-förlustenför vidtas;den de utsläppsbegränsande åtgärder somsom

till följdekonominminskningen och tjänster ii produktionen avanger varorav
effekter påindirektautsläppsbegränsningsåtgärden och kan inbegripasom en
inkomstva-3utveckling, kompenseradkapitaluppbyggnaden tekniskocht.ex.

erhållabehöverkompensation konsumenterriation CV, hur storsom anger
inklusive allautsläppsbegränsningefterför de ska uppfatta sin situation,att en
4 skatt påochlika bra innandess indirekta följdverkningar, minst somsom

sinharutsläpp, producenter och konsumenternär anpassatsom
åtgärdskostnadenmarginellaungefärligt på denresursanvändning måttettger

för utsläppsminskningen.
utsträckning inne-olikade iSkillnaden kostnadsbegreppmellan dessa är att

olikaalltsåvid åtgärd. Defattar faktiskt i anspråkde tas gerenresurser som
medjämförasinte vidareinformation därförresursåtgången och kan utanom

sig tillförhållerkostnadsmâttvarandra. figur 6.1 redovisas olikaI hur dessa
varandra.

køstnadrmáttFigur J Olika

BNP-förlus

Åtgärds-
kostnad

medtillsammansEn skatt koldioxidutsläpp vissa betingelserpå underutgör
vidtas förenergipriset tak för kostnaderna för de åtgärder attspontantett som

begränsa har möjlighetutsläppen. Förutsatt bl.a. aktörer göraattatt
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direktapå denanpassning utsläppen skatt måttkan ettav en somses
koldioxid. Aktöreråtgärdskostnaden för sista enhetenden reducerade antas

skatten. Denmedgenomföra tills marginalkostnadenåtgärder överensstämmer
åtgärdskostnaden.direktatotala projektkostnaden densätt mätaär ett attannat

kapitalförstöringtillväxt,Dessa omfattar inte indirekta kostnader,mått s.k.
mm.

måttfå indirekta effekterna i analysen behöverFör med de annatettatt
deinnefattar dock endastanvändas, exempelvis BNP-förlusten. Detta mått

indirekta ocheffekter produktion konsumtiongår via och varorsom av
itjänster, BNP-måttet kand.v.s. marknadsprissatta ekonomin.de delarna av

iprincip kapitaluppbyggnadenfånga utsläppsbegränsnings effekteren
värdetekonomin innefattar inte det fullaoch den ekonomiska tillväxten. BNP

exempelvisinte prissätts marknad,eller endast delvis påav resurser som en
följdeffekter miljön. BNP-förändringen tillEtt bättre kostnadsmålt än av

BNP-för-koldioxidutsläppminskande erhållas frånåtgärder, skulle om man
minskadelusten drog exempelvis minskad korrosion till följdvärdet av av

in medsvavelutsläpp. I princip indirekta effekter fångaskan också sådana
hjälp direkt frånden s.k. inkomstvariationen utgårkompenseradeav som
konsumenternas värderingar marknadsprissatta och tjänstersåväl somvarorav
sådana företeelser marknadspris.inte har ettsom

den följandeI diskussionen rikta första be-kommer på deatt treoss
d.v.s. marginella ellerden åtgärdskostnaden skatt, den totalagreppen,

genomsnittliga åtgärdskostnaden kostnaden i BNP-föränd-samt termer av
ringar. Skälet någorlundatill detta dessa låter sig kvantifieras påär mått ettatt
hanterbart för involverade isätt och de de aktörer kan bli gemensamtatt som
genomförande företag värde.eller förmedlar information störststater av- -

6.3 Varför kostnader centrala för klimat- ochär
svavelpolitiken

När det gäller beslutsfattande vägledning,den ekonomiska teorin följandeger
i sig trivial. En åtgärd bör genomföras samhälleligaär den nyttansom om

därav överstiger kostnaden åtgärden för sig. så längemed Med andra ord,
värdet de i understiger erhålls böranspråk dentas nyttaav resurser som som
åtgärder minskar utsläppen genomföras, d.v.s miljöförbättrande åtgärdsom en
bör genomföras tills kostnaden lika med värdet den uppnåddaär av
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kanlikhet kostnad ochmiljöförbättringen. Råder inte mellan nytta en
minskning utsläppen,insatser, ökning elleromfördelning samhällets avenav

bidra välfärd.till ökaden
för sådanobjektoftaMiljöeffekter emellertid svåra hanteraär att ensom

svårighetermedbl.a.samhällsekonomisk analys. Detta hänger attsamman
Åtgärder, haruteblivna sådana,miljö. ellerförbättradvärdera nyttan av en

tidshorisont. Ienskildesofta effekter fram i tiden och bortom denlångt
Vårår ellertidsperspektiv hundraklimatsammanhang talar mer.man om
förlevnadsbetingelsernapåverkagenerations alltså kommaagerande kan att

begränsningförflera generationer i framtiden. Kostnaderna aven
relativt i tiden.miljöpåverkan närauppstår däremot

iförsök gjortssvårigheter haromfattandedessa uppenbara ochTrots att
värdetmiljöförstöring,skadornavärdera attmotsvarar avsompengar av

kvantifieraförsöktstudier har ocksåförstöringen. I sådanabegränsa man
beräknadå söktklimatgaser. Man harutsläppenvärdet begränsaatt avav

förindustriella utsläppenbli vid fördubbling devilka effekterna skulle avaven
förförutsättningarfrämst till verkningarna påkoldioxid och tagit hänsyn

näringar.fiske s.k. areellajordbruk och andra
vid för-klimatpåverkan,undvikaSkadekostnaderna, d.v.s värdet att enav

årligtillenligt kalkyleruppgår dessadubbling de globala utsläppen enav
värdenhögretill gånger1-2% BNP med tvåi genomsnittkostnad på av upp

1993.och Pearcevärlden Fankhauserför icke industrialiserade delarnade av
detinnebärkoldioxidutsläppkgOmräknat till marginell skadekostnad per

klimatkatastroferframtidarisken för1-9 koldioxid beroende på hurkgöre per
beaktas.

förenadkoldioxid ärskadekostnader kgomräkning till marginellaEn per
I så långtbehandlas.diskonteringfråganmed flera problem, bl.a. måste ettom

nivåer påkonventionellaframstårtidsperspektiv frågandet här ärsom om
påDiskonteringsräntorändamålsenliga.diskonteringsräntan knappast som

framtidahandlande för deeffekter dagens5-10% i värdet deresulterar att av

16 WilliamGlobal Warming,och Economicsofexempelvis och 1993Se Fankhauser Pearce
Economics,Cline, Institute for International 1992.R

17 SEK$Genomgående kurshar 6,5i amerikanskadollar.Studierna värden enanger
till svenskvaluta.vid omräkninganvänts
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generationerna eller mindre försvinner i kalkylen. Detta förhållande tasmer
ibland till intäkt för lägre kalkylränta bör användas.att en

Om dessa reservationer skattningardessa mått påtrots ettman ser som
intäkten strikt kostnads-nyttoanalys, mycket starkt förenklat, attger en
åtgärder begränsar utsläppen ocheller ökar sänkorna börkolsom av
genomföras så länge de inte 1-9kostar kg koldioxid.än öremer per

Mot bakgrund den hotbild ligger i hastiga kraftiga störningar iochav som
livsbetingelserna för människan och ekosystemen till följd klimat-av
förändringar och svårigheterna värdera effekterna utsläppen måste detatt av
framhållas kostnadsberäkningar denna inte kan ligga till grund föratt typav
dimensioneringen klimatpolitiken, därtill alltförresultaten osäkra. I fleraärav
industriländer också beredd vidta innebäråtgärderattsynes man vara som
betydligt högre kostnader.

Målsättningen på klimatområdet får fastställas med utgångspunkt i politiska
överväganden och utgå från bedömningar risker för och kunskapav om
växthuseffektens skadeverkningar där både naturvetenskapliga och ekonomiska
studier kan underlag.utgöra

försurningsområdetInom problematikenär svårigheterna med beräknaatt
intäkter och kostnader mindre. skadeverkningar utsläpp bättre kändaärav
inom försurningsområdet inom klimatområdet. Försurningens effekterän på
samhällsekonomin torde dessutom mindre genomgripande befaradeänvara
klimatförändringar. Vissa verkningar försurning korrosion kant.ex. grovtav
uppskattas i kostnadstermer. möjligtDet sannolikt tillförlitligtär påatt ett mer

beräknasätt gränsvärden för vad människor och kritiskatål, s.k.natur
belastningsgränser. Genom utforma operativa mål relaterade till sådana kanatt

skapa tydligare koppling mellan målet för politiken och värdetman en av
utsläppsbegränsningar falletän vad med klimatåtgärder.är Det bör docksom
tillfogas försurningsområdetpå föreliggeräven rad värderings-svåraatt en
problem.

Kostnadsefektivitet

Man kan konstatera för både klimatproblemet och försurningsproblemetatt
måste ambitionen när det gäller motåtgärder bestämmas politiskadengenom

18Det har diskuterats inte i självaverket negativ diskonteringsräntabör användasiäven om en
dessasammanhang,d.v.s de framtidaeffekterna exempelvisuppvärderas.Se Miljö ochatt
Ekonomi, Naturskyddsföreningen1992.
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bestämdvissvanligen formulerasUppgiften kan då attsom enprocessen.
möjligt.låg kostnadtill såbegränsning ska uppnås och detutsläppen somenav

i värld med knappamöjligt fårmålet ska till så låga kostnadernåsAtt ensom
begränsadesåsjälvklarhet. Ofta är attnärmast resursernaenresurser ses som

kan avsättasmed depolitikens uppgift blir minimera utsläppenatt somresurser
kostnadseffektiv lösning på detefterför detta ändamål. Detta är strävaatt en

klimatförändringar hargäller åtgärderuppställda problemet. När det mot
fåråtgärdernasiktförst på långkostnadseffektivitet särskilt intresse. Det ärett

allatillfalleråtgärdernaomedelbara. Nyttaneffekt medan kostnaderna är av
åtgärderbetalningsdisciplin förnågoninsatser. Att upprätthållaoberoende av

effektivt.användsklimatförändringar torde kräva attmot resurserna
uppnås tillutsläppsbegränsninggivenkostnadseffektivitetMed attavses en

resursinsats har störstaför givenmöjliga ellerkostnad, omväntlägsta en
uppnåddåstadkommits, kvotend.v.s.möjliga begränsning utsläppenav

kostnadensådan situation ärmaximerats. Iutsläppsbegräruningkosmad har en
däri länderlika allaväxthusgaserytterligare utsläppenför begränsaatt av

Är möjliggöraomfördelning insatsernafalletvidtas. så inte kanåtgärder aven
mängdförytterligare begränsning utsläppen attgenomsamma resurserav

ringa utbyteförhållandevisinsatserfrån länder däromfördelas gerresurserna
länder där utbytettill är större.

frånutgårenergi i olika länderpriserna påförutsätter i sinDetta tur att
exempelvisavviker från varandra,och inteinkl. miljökostnaderkostnaderna

dyrareolika priser kommerOm olika förbrukare mötersubventioner.genom
samtidigtkostnaderrelativt högaåtgärder vidtas de möter settatt somsomav

lägrederelativt kostnader hos de möterfinns åtgärder till lågadet som
slagsbl olikamarknadsprisernarealiteten snedvridspriserna. l genom a

oftaocksåenergi påverkasPrisbildningen påinterventioner från statsmakterna.
oligopolförhållanden.av

Östeuropaisärskilt ländernamarknadsprisbildningen kännetecknarBrister i
utsläppsminskning framstårpotentialen för energieffektivisering ochdär som

Även subventionerimportkontroller,hari vissa utvecklingsländermycket stor.
omfattandetillprissättning energi letticke-kostnadsrelaterad påoch etten

slöseri energieffektivitet.och bristande
OECDOECD-området hargenomsnittliga subventionen utanförDen av

skulleberäkningar10 Enligt dessatill dollarfat oljeekvivalent.beräknats enca
resurshushållning ochförbättradsubventioner innebäraavveckling dessa enav

10 avveckling%. Eni meddärtill minskning utsläppen världen avcaen av
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kostnadseffek-ochdärför verksamtsubventioner kanellermissriktade skatter
för sådanförutsättningEnväxthuseffekten begränsas.tilltivt bidra enatt

fördelningseffektertill denaturligtvis tillbörlig hänsynavveckling är tasatt
uppstår.som

subventionerkostnadsskillnaderna närmellan industriländer ärOckså stora
i beaktande.ocheller skatter tas

klimatpolitikeninomKostnadseffektivitet6.4

imålsättningarklimatkonventionen och deUtgångspunkten för angessom
denutsläppenbegränsa typinte beräkningardenna har varit attnyttan avavav

haltenstabiliseraKonventionens mål ärvi refererade till att avovan.
tidsramsådaninomnivå och attatmosfären vid sådaniväxthusgaser enen

sig påkanekosystemen ettinte hotas ochlivsmedelsproduktionen att anpassa
försiktighetsprincipens.k.sig på denambition baserarnaturligt Dennasätt.

inte börvetenskaplig säkerhetavsaknaden full3.3artikel säger att avsom
åtgärder. Det ärförebyggandeuppskjutaförförevändninganvändas attsom

principen. Manförtill grundliggerförsäkringstânkandesåledes slagsett som
i krig påvaritinte hari landförsvarkan jämföra motiven förmed ettett som

hotbild.länge, för vilket finns s.k.det enmen
åtgärder3.3 politik ochartikel börEnligt klimatkonventionens vara

möjligatill lägstafördelarglobalakostnadseffektiva de säkerställerså att
flerapraktikenbetingas ikostnadseffektivitetkostnad. förUtrymmet av

förförbetingelserfaktorer. sådanaKonventionen vissa utrymmetanger
ochländeranslutnaantaletsådanakostnadseffektiva åtgärder. Exempel på är

ofullständigbetingelserAndraprincipen förorenaren betalar.att ges avom
marknaderfungerandeofullkomligtpolitik,kunskap, skillnader i nationell m

m.
påframför allt debetingelser,dessa ettNedan ska vi i korthet beröra som

politiskt agerande.påtagligt kan påverkassätt av

mätproblem6.4.1 Ofullständig kunskap och

omfatta allaklimatpolitik börEn och kostnadseffektivverksam somgaser
begränsaminst kostsamtbidrar till klimateffekten. De det är attgaser som
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först. Strävan efter kostnads-bör komma i fråga för åtgärderutsläppen av
aggressiva räknateffektivitet aktualiserar alltså de klimatgaser är mestatt som

ekvivalent reduktion reduceras först.per
skadliga för2 inte likaSom vi redovisade i kapitel allaär växters gaser

Genom beräknavilket vid utformandet politiken.klimatet, bör beaktas attav
jämföra olikaGWP-faktorer Global Warming Potential försökers.k. man

f.n. diskuteraspåverkan klimatet. GWP-faktorer ärpå De somgasers
olikai vilken grademellertid osäkra klimatologiskt Kunskapernasett. om

tidenförändraspåverkar klimatet och hur denna påverkan över ärgaser
genomföragällerofullständiga. medför betydande svårigheter detDetta när att

kostnadseffektivformulera sammanhängande klimatpolitik. Eneller ens en
övergripande inte detta område.klimatpolitik fordrar blott kunskap på

reduktion olikaalternativkostnaden förmåste beakta hurDessutom avman
vägledningvisstiden. GWP-faktorernakan komma variera överatt gergaser
utvecklas sekostnadernaeffekternas tidsprofil ingenting hurför sägermen om

1990.S.Eckaus,
exempelvisklimatgaser,tillstöter mätproblem för delDessutom svåra en

sig inte påboskapshållning risodlingar låter mätasUtsläppen från ochmetan.
enkelt sätt.något

koldioxid,fokusera på utsläppenMot denna bakgrund tenderar att avman
utsläpp kan mätasden betydelsefulla växthusgasen ochär mest varssom

särskildiifrån eller behandlarrelativt enkelt. Andra bortsergaser man
ordning.

fram mätmetoder utvecklas kommerI takt med kunskap ochtasatt ny
möjligheterna koldioxidinriktade politikutveckla dagens motatt samman-en

förhållandenhängande klimatpolitik öka. Kunskapsläget fleraär ettatt somav
lösningar.för kostnadseffektivabegränsar utrymmet

6.4.2 Antalet länderanslutna

globalaländer till med begränsa deAntalet anslutna arbetetär attsom
kostnads-klimatgaser möjligheterna tillutsläppen påverkar i hög gradav en

lösning Om antal ländereffektiv på klimatproblemet. endast begränsatett
genomförainbegrips i klimatpolitiska möjlighetdet arbetet berövas världen att

utanför. Iställt sigåtgärder till låga kostnader finns i de länderde som som
politiken.motsvarande mån reduceras effektiviteten i den globala
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länderflertaletvisar betydelsenutfört beräkningarOECD har attavsom
Dessaklimatgaser.utsläppenglobaladeinbegrips i med begränsaarbetet att av

visarGREEN-modellen,hjälp den s.k.utförts med attberäkningar, enavsom
endastOECD-kollektivet2020 förårbegränsning utsläppen45-procentig av

begränsningkraftig11%. sådanAttbegränsning medglobalmotsvarar enen
hälftenför1990 svarade närmareOECD-länderna, årfrånutsläppen avsomav

utvecklingslän-i fleraeffekt beror påinte fårtotala utsläpp, störrevärldens att
växandedärmed snabbttillväxt ochkraftig ekonomiskder förväntas en

utsläpp.
i mindreendastalltsåländer kanmindreEnskilda länder eller engrupper av

angeläget detSärskilt ärkoldioxid.globala utsläppenomfattning påverka de av
förKinaexempelvisklimatsynpunktfrån ärländer stora, svararatt somsom

förväntasframtida utsläpp kanoch10 % totala utsläpp,världensdrygt varsav
kraftigaförhindramedi globala arbetetsnabbt inkluderas detväxa att

klimatförändringar.

betalarförorenaren6.4.3 Principen attom

sedanprinciple ärs.k. polluterbetalar denPrincipen förorenarenatt pays
anslutit sig i fleravilken OECD-länderna1970-talet princip tillen

miljökonventioner.internationella
kostnadseffektivprincip tillförutsättningar leder dennavissaUnder en

inteprincipdenna äremellertidDet kanlösning miljöproblemen. attnoterasav
kostnadseffektiv lösningför uppnåden enda möjliga attansatsen aven

tillbetalarförorenarensituationer kan principenvissamiljöproblemen. I att
ikostnadseffektiv lösning. Ett dettahinder föroch med utgöra ett samman-en

detta.viktigt specialfall kan illustrerahang
fåråtgärder endastbetalar innebärprincipen förorenarenOm attatt

kostnadseffektivtillmöjligheternafinansieras landet begränsasdet enav egna
hänvisadeländersituation vissasådanklimatproblemet. I ärlösning attenav

kan vidtaandra länder endastmedankostnaderåtgärder till relativt högavidta
Om det förorenandeutsläppsvolym.kostnadertill relativt lågaåtgärder per

skulleåtgärder,utsläppsbegränsandesjälvt bekostainte rådlandet har att man
därigenomochfinansiellabidrar medländertänka sig andrakunna att resurser
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utsläppenSpeciellt gäller dettabidra till utsläppsbegränsning.större aven
utsläppenmiljö densammaväxthusgaser för vilka effekten på vår är oavsett var

sådanförPrincipen förorenaren begränsar docksker. betalar utrymmetatt en
överföring finansiella resurser.av

hurskall göras,skilja mellan vadEtt på problemetsätt äratt att somse
insatteffektfinansieras fördela insatserna där den störstaåtgärderna och per

finansierasigfördelningsfrågan förkrona uppnås och sedan attta genom
internationella transfereringar.åtgärderna med

insat-i andra länder kanmöjligheten finansiera åtgärderOm föröppnas att
reduktionerlångtgåendedit effekt ochfördelas där de får störst merserna

geografiska gränsersidan följerrestriktion finansiellauppnås. En på den som
kostnader inte kantillreduktionsmöjligheter lågakan medföra allasåledes att
klimatpolitiskaför deti given mängdanspråk. För avsattatas resurseren

vadutsläppsreduktioner änmindre mängdarbetet uppnås därmed somen
möjligt.ärannars

6.4.4 Fördelning bördorav

innebärklimatproblemetlösninganförts kostnadseffektivDet har att enaven
iblandSpeciellt betonastill.orättvis fördelning den uppoffring måsteav som

Detbördan.orättmätigt delutvecklingsländerna skulle bära storatt aven
inte någonframhållas kostnadseffektivitetbör rättesnöreatt gersom

fördelas.eller böruppoffringarna skallvägledning hur de finansiellaom
ijust konstateratprincip harFörorenaren betalar sådan sommenanger en

olikamängdeffekter. Ensin strikta tolkning ibland vissa icke önskvärda
kravet påförenliga medfördelningar finansiella bördan kanden envaraav

deltillfördelaskostnadseffektiv finansiella bördan ärlösning. Hur den stor en
rättvisefråga.

Även ellerskavisar på hur bördornakostnadseffektivitet intebegreppetom
kostnadsef-förrättvisa ochbör fördelas finns koppling mellandet utrymmeten

19 förland krhar kr och B 500stiliserat illustrera land A 100Ett exempelkan detta.Antag att
uppgårdessafor begränsakoldioxidutsläppen. vidare kostnadenbegränsa Antag attatt att

såledesbegränsaoch kantill i land Land A Bkg i land och kg B.10 A 50öre öreper per
åtgärder inom dettill finansierautsläppenmed kg hänvisadel 000 de är att egnavar om

idå koldioxid. landblir kg Om Blandet. totala begränsningen 000Den utsläppen 2av
skulleåtgärder i landåtgärder finansierade A,stället for bekostadyra i det landetatt egna

utsläppenkunnabegränsasmed kg.6 000
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framgångsrik globalfektiva Avgörande förlösningar klimatproblemet.på en
klimatpolitik i arbetet medflertalet jordens länder deltarär attatt av

aktiva arbetetnedbringa sig till detutsläppen klimatgaser. Viljan anslutaattav
kostnads-kravet påmed begränsa utsläppen klimatgaser kan utöveratt av

uppfattaseffektivitet fördelningenbero på hur rättvis bördornaantas vara.av
väljaLänder för bördan kanupplever de skulle få del attatt ta storsom en av

ställa sig utanför det globala med förhindra snabbaarbetet att
klimatförändringar, effektivvilket förskulle reducera utrymmet en
klimatpolitik. i utsläpps-För det enskilda landet spelar knappast skillnaden

Ju flerutveckling minskningen för åtgärder.någon roll väl kostnadenmen av
klimat-länder mindre effektiv blirpå detta åker snålskjuts destosättsom

politiken från världshushållets synpunkt.
visats bördorna ochDet har konflikten rättvis fördelningmellanatt aven

kostnadseffektiv mindre kanlösning på klimatproblemet elleren mer
elimineras genomförandehandel med utsläppsrätter eller gemensamtattgenom
tillåts. Med blir kommersådan handel det åtgärdskostnaden att varaen som

efterstyrande för in. ekonomiska kan fördelasåtgärder Den bördansättsvar
någon princip rättvisa uppfyllt. Exempelvis kan deså kravet på bliratt

uppoffringarutsläppsmål åläggs olika länder för fördelaanvändas attsom
rättvist. incitamentGenom utsläppsrestriktioner länderkan rikastränga ges

målsättningarhandla utsläppsutrymme från mindre restriktivaländer medatt
utvecklingsländerna. betalningsviljaochPå så skulle länder medsätt resurser
komma bekosta tillutsläppsbegränsningar i länder med åtgärder lågaatt
kostnader.

I Roses Stevensoch studie visas med möjlighet till handel medatt
överlåtbara utsläppsrätter blir geografiskaeller genomförande dengemensamt
fördelningen in iåtgärder densamma hursätts stort sett oavsettav var
utsläppsmålen för olikasätts länder. En handel med utsläppsrätter eller

genomförande innebär skillnaden fördelningenmellangemensamt att av
insatserna, enligt skilda rättviseprinciper, väsentligt jämfört medkan reduceras

fall där ingen sådan handel förekommer. ellerUtsläppshandelett gemensamt
genomförande blir dessa förutsättningar förunder medel uppnåett att
internationell skildasamverkan, skulle riskera utebliattsom annars p.g.a.
uppfattningar vad rättvis fördelning insatser..ärom som en av

20 Se ochRose Stevens The Efficiency andEquity of Marketable Permits for C021993t.ex.
Emissions,Resourceand EconomicsEnergy 15
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6.5 Kostnadseffektivitet inom svavelpolitiken

6.5.1 Skillnader försurningsområdet klimatområdetmellan och

försurningsområ-De begränsningarna för kostnadseffektivitet inomavgörande
det skiljer sig åt från de vi har identifierat för klimatområdet.

En omfattningväsentlig skillnad svavel endast i begränsad kanär att en
dennalufthavet och det efter rådande vindförhållanden. Itransporteras genom

effektenmening försurningen regionalt miljöproblem. försurandeär Denett av
svavelutsläpp i region således beroende utsläppen ägerärett rum.en av var

Källans resulterandebelägenhet bestämmer, jämte väderleken, hur det
nedfallnedfallet fördelas. skiljer olika regioners känslighet förDärutöver sig

från Vid för kostnads-ämnen varandra. analys utrymmetav sura en av
effektiva lösningar försurningsproblemet såledesbehöver göra enav man
geografisk avgränsning från vilken analysen sin utgångspunkt.tar

Utsläpp vidaresvavel i land eller i region kan därför inteett utanav en
utsläppväxlas begränsning eftersomutsläppen någonmot annanstans,en av

från olika tillkällor inte i undantagsfall upphovänannat sammager
miljöeffekt. ökningarMinskningar kan oftast inte direkt växlaspå håll motett

utsläppen blir därför bedrivapå något håll. Det svårt gemensamtannat attav
genomförande på det möjligt på klimatområdet.sätt ärsom

En klimatfrågan kun-skillnad mellan svavelproblematiken och är attannan
skaperna kedjan utsläpp-miljöeffekt omfattande inomänärom mer
klimatområdet.

6.5.2 Kostnadseffektivitet under svavelprotokollet

sigI svenskt perspektiv har förbunditkretsen de länderärett attav som
tillräcklig ibegränsa sina utsläpp svavel i det betraktanärmaste att somav

meningen resulterarden innefattar de viktigaste de länder vilkas utsläppatt av
i nedfall svavel i Sverige. Utsläpp svavel kan endast transporteras enav av

länderbegränsad innan koncentrationen varför antaletsträcka avtar vars
förutsläpp begränsningpåverkar Sveriges miljö begränsat. Enär utrymmetav

21 förhållande geografiskaklimatområdet.Skillnadenligger i denDetta gäller även attmer
nedfallfallet forfördelningen mindre vadklimatforändringseffekter känd ärär än somav en

försurandeämnen.av



SOU 1994: 140 Kapitel 6 103

kostnadseffektiv lösning det svenska försurningsproblemeten av synes vara
tillämpningen principen förorenaren betalar. Minskning svavelut-attav om av

Östeuropasläppen i framstår kostnadseffektivt i alleuropeiskt perspek-ettsom
tiv. Den begränsas emellertid dessa länder saknar tillräckliga medel förattav

genomföra åtgärder. De förslag fördes framatt i svavelförhandlingamasom
fond för sådana åtaganden har bemötts med invändningar bl.a. medom en

hänvisning till principen förorenaren betalar. Ambitionen begränsaatt attom
utsläppen inom de länder bidrar till försurningen i Sverige och tidplanensom
för uppfyllandet denna blir därför då bestämd dessa ländersav av egna
prioriteringar. På detta kan billigasätt åtgärder utomlands för reduceraatt
nedfall bl.a. i Sverige komma genomföras först på längre siktatt trots att
förhållanden i Sverige kan motivera snabbare ingripande.ett

Det nyligen undertecknade svavelprotokollet innehåller målsättningen om
minskning skillnaden 1980mellan års nedfall i antal referenspunkter ien ettav

Europa och dessa punkters kritiska belastningsgränser. Svavelprotokollet
ställer tidplan för och geografisk fördelning insatserna så dettaupp en atten av
mål uppfylls på kostnadseffektivt Det bör docksätt. uppmärksammasett att
denna lösning endast är kostnadseffektiv i förhållande till detta mål.

Protokollets fördelning reduktionsåtaganden kost-representerarav en
nadsminimering de totala reduktionskostnaderna för 60av procentsen
minskning klyftan mellan tidigare utsläpp och de denav motsom svarar
kritiska belastningen eller vad tål. Detta innebär inte marginal-naturen att
kostnaderna för nedfalls- och utsläppsreduktion i och de punktervar en av
vilka ingår i optimeringen överensstämmer med den marginella skade-
kostnaden där. Sett utifrån lokalt eller nationellt perspektiv kan därförett
åtgärder utöver de protokollet ha intresse åtgårdskostnadema ärsom om
tillräckligt låga utomlands jämfört med vad de iär delar Sverige.av- -
Likaledes kan de ofullkomligheter de starkt förenklade modellerna innebärsom
för kostnadseffektiv politik försurningen eller fördröjningmoten av
reduktionen i förhållande till protokollet förutgöra grund gemensamt
genomförande på svavelomrâdet. Ytterligare reduktioner inhemska ellerav
utländska utsläpp kan alltså motiverade avvägning mellangörsvara om en
skade- och reduktionskostnader sedanäven protokollets mål tillgodosedda.är
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Sammanfattning och slutsatser6.6

miljösamarbeteinternationelltkapitel har vi konstaterat behovetI detta att av
till följdföroreningar uppstårgäller gränsöverskridandedetnär av

begränsninglikvärdigkostnadsskillnader länder för uppnåmellan att aven
i arbetet meddärför centralt begreppmiljöpåverkan. Kostnad är attett

gränsöverskridande miljöproblem.begränsa
värdetfaktumcentrala roll förstärks detKostnadsbegreppets att enavav

ekonomiskakvantifieras isigbegränsning miljöpåverkan knappast låterav
svavelpolitikenklimat-målsättningen för främst ävenoch atttermer men

politiska överväganden.behöver fastställas utifråndärför
angivna målsätt-denformulerasGenomförandet politiken kan då attsomav

såmöjligt eller omväntska till låga kostnaderuppnås så storningen att ensom
avsättstill debegränsning miljöpåverkan möjligt uppnås resurser somsomav

kostnadseffektivitet utsläpps-efterändamål, d.v.s.detta strävanför en
omfattning ochinnehåll,för politikensbegränsningkostnad. Styrande

vidtas.för åtgärder kaninriktning blir då kostnaderna de som
inomåtagandenlångtgåendeKostnadseffektivitet förutrymme merger

hadärför önskvärteffektivitetssynpunktfrånmiljöpolitikens område. Det attär
ellerinskränkning i tidVarjemöjligt för åtgärderna.betingelserfåså rumsom

och börförsurningenklimateffekten ellerfördyra politikenriskerar att mot
betingelsernavillkorde mål ellerdärför avvägas representerar.motnoga

svavel-ochklimatproblemetför kostnadseffektiva lösningar påUtrymmet
faktorer ärflera dessaVi fannbestäms antal faktorer.problemet attett avav

påverkbara.
arbetetiaktivt deltarantalet länderklimatpolitiken identifierade viFör som

föravgörandeklimatpåverkandebegränsa utsläppenmed att somgaserav
klimatpolitik.kostnadseffektiv globaltill verksam ochmöjligheten en

därför ökaklimatarbetet kankostnadseffektiva lösningar inomförUtrymmet
fler länderochsamarbetet utvecklasi internationellatiden takt med detmed att

åtaganden.långtgåendesig till klimatkonventionen eller göransluter mer
i inter-uthållighetenomfattningen ochViktigt för geografiskadenatt

insatserfördelning de bördorvidare dennationell klimatpolitik är att somav
ländervärlden riskenfall löpersig uppfattas rättvis. Imed attför annatsom

vilketinte deltar,samarbetetanslutit sig till det globalaskulle haannarssom
förhindrar effektiv klimatpolitik.en
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Vi såg också restriktioner finansiella följerpå den sidan nationellaatt som
riskerar kraftigt kostnadseffektivagränser begränsa för lösningaratt utrymmet

på klimatproblemet. Särskilt kostnadsskillnadergäller det vid mellanstora
länder.

Ett uppfyllasätt kraven rättvisa och kostnadseffektivitetpå är göraatt att
åtskillnad mellan de ekonomiska kostnader följer utsläppsbegränsan-attsom av
de åtgärder vidtas och finansieringen dessa erhållaåtgärder. För störstaattav
möjliga effekt åtgärder klimatförändringar ekonomiska kost-bör denmotav
naden minimeras i syfte säkerställa kostnadseffektivitet medanerhållsatt att
finansieringen bör fördelas så rättvisa och stabilitet för långsiktigtskapasatt en
hållbar global klimatpolitik.

När det gäller försurningsproblemet konstaterade vi för svenskt vidkom-att
mande de länderär arbetar för minska utsläppen och undertecknatattsom
svavelprotokollet de viktiga för minska försurning i Sverige.är Enattsom
restriktion för kostnadseffektiv lösning den svenska försumingsproble-en av
matiken därför restriktioner finansieringssidan. Om varjepå land ärsynes vara
hänvisat till finansiera åtgärder inom territoriet,det förorenarenatt egna
betalar, kan verkningsfulla och i perspektiv kostnadseffektivastörreett
åtgärder komma senareläggas eller utebli.att
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7 Kostnader för begränsning utsläppav av

koldioxid och svavel i utlandet

7.1 Inledning

I föregående kapitel redogjorde vi för kostnadsbegreppet och dess centrala
plats inom miljöpolitiken. internationelltBehovet samarbete för lösaattav
gränsöverskridande miljöproblem påverkas kostnadsskillnader mellanav
länder. Ju kostnadsskillnaderna behov internationelltstörre är större av
samarbete. I detta kapitel ska vi redovisa förberäknade kostnader begränsaatt
utsläppen koldioxid och svavel utanför Sveriges Syftetgränser. är utrönaattav
huruvida föreliggerdet kostnadsskillnader mellan länder för minskaatt
utsläppen och falletså storleken dessa.är påattom ange

Vi börjar med diskutera vad olika metodansatser tids-och skildaatt
perspektiv kan förbetyda resultaten. Därpå redovisar från olikaresultat
kostnadsuppskattningar för begränsa koldioxidutsläppen i utlandet ochatt
utifrån dessa resultat kommenterar vi behovet internationellt samarbete förav

lösning klimatproblemet.på Därefter följer redovisning kostnadernaen en av
för reducera utsläppen svavel i några Sveriges grannländer. Kapitletatt av av
avslutas med sammanfattningkort med slutsatser.en

7.2 Metoder beräkna kostnaderatt

Skillnader i kostnader mellan länder för begränsa utsläppen koldioxidatt av
härrör bl.a. skilda förutsättningar med avseende på generell ekonomisk ochur
teknisk utvecklingsnivå, energiförsörjningens sammansättning, näringslivets
produktionsinriktning klimat och geografi.samt

Kostnaderna för utsläppsbegränsningar betingas därtill vilka styrmedelav
används, i vilken grad andra länder bedriver motsvarande politik ochsom

utvecklingen på internationellade energimarknaderna.



108Kapitel 71994:140SOU

metodervilkaberoenderesultatKostnadsuppskattningarnas är somav
skildatvåavsnitt kommenterai dettaVi skafor beräkna dem.tillämpas att

utsläppenbegränsalandförkostnadernaberäkna attett avattansatser
s.k. bottom-up-denochtop-down-ansatsens.k.koldioxid, nämligen den

resultatenförbetydakansiktlängdenockså vadVi analyserar avansatsen.
kostnadsuppskattningar.

7.2. 1 Top-down-ansatsen

koldioxid-begränsningförkostnadenberäknasmakroekonomisk nivåPå aven
modellerDessaallmän-jämvikts-modeller.s.k.ofta hjälpmedutsläppen av

pris-ändradesig tillperiodekonomin efter någonfokuseras på hur anpassar
ekonominpåinverkandessutveckling ochTekniskinkomstförhållanden.och

tekniskvissschablonmässigt antarvanligtvis endast attbeaktas enmangenom
energisektorersärskildamodellerdessainnehållerutveckling. Ibland som

energianvändningbeskriver hurenergiberoende ochekonominsrepresenterar -
inkomster.energipriser ellerförändradetilloch utsläpp t.ex.anpassas-

vanli-utsläppenbegränsasyftepolitik medgestaltasmodeller attI dessa en
kankoldioxidpåSkattenkoldioxidutsläpp ansätts.skatt påatt engen genom

ytterligareföråtgärdskostnadenmarginelladenmått på enettses som
resultat.modellberäkningennivåutsläppsbegränsning vid den somgersom

utsläppsbegräns-studeraföranvändasallmän-jämviktsmodell kan attEn en
bruttonationalpro-d.v.s.ekonomin iproduktionen och stort,inverkan pånings

ekonomin ärolika delaranalysera hurBNP, förochdukten somatt av
beräknaenergipriser. Genomändrade attpåverkasvarandraberoende avav

syftar tillåtgärder attmedscenarieri mellanskillnaden BNP utan somresp.
iutsläppsbegränsningför termerkostnadenerhållsutsläppen avbegränsa en

detillsighunnitekonomin hartillväxt anpassatminskad närBNP nyat.ex --
debetyder bl.a.Dettakoldioxidskatten. attprisförhållanden ges avsom

jämviktstillståndolikavägen mellanpåuppståranpassningskostnader som
kostnaderna.beräknadeuttryck i detillinte kommer

ändradeanpassning tilltillekonomins förmågabeskrivningModellemas av
Ihistoriska data.frånhärleds ettsambanddeltillenergipriser stor somavges

detklimatpolitik, ligger näraenergipriser, ochmed lågahistoriskt förlopp utan

studieMiljöochTillväxtallmän-jämviktsmodellerredovisningutförlig av22För enseaven -
tillmålkonflikter, Bilaga LU90.9
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fortill i modellenhands det för byggts in äranpassningatt utrymme som
begränsninglitet. förModellen kan då överskattning kostnaderna enavge en

energipriser,varierandeutsläppen. ochUtmärks historien däremot högaav av
tekniskapolitik fossil energi,med syfte minska användningenatten av
självklar. Närgenombrott överskattning kostnaderna inte likaärm.m, en av

blivitallt lågkostnadsátgärdema redankommer omkring delhar storen av
ifrån.genomförda, statistik modellerna utgårvilket har fått genomslag i den

utifrån givnaTeknisk utveckling vanligtvis ibeaktas dessa modeller
oberoendeantaganden utveckling eller mindrekan avom vara mersom

denekonomiska förhållanden. Ingenting emellertid antagandenasäger att om
lika.tekniska utvecklingen i referensfallet åtgärdsscenariot behöveroch vara

Genom uppträderden tekniska utvecklingen ochbestämsatt exogent ensom
fri modell-resurs inte i modellvärlden, kanbelastar resursåtgångensom
beräkningarna anpassning.for ekonominskomma underskatta kostnadernaatt

till liggerFördelen med vi här har refererattop-down-modeller den typav
främst i mellan olikade konsistent bild beroendeförhållandenatt ger en av
delar exempelvis klimatpolitiksekonomin. Härigenom kan kunskapav om en
indirekta effekter och erhållas.kostnader

klimatpolitik börDet top-down-modeller fråganpå hursvar om enger
dimensioneras, betraktaseventuell koldioxidskatt, måstestorleken påt.ex. en

bakgrund de reservationer vi har gjort i detta avsnitt. Någonmot av som
vägledning vilka i enskilda projekt börkonkreta åtgärder termerom somav
vidtas i kostnadseffektiv lösning klimatproblemet knappast dennapå typen ger

modeller. Denna frågeställning hjälp analysermåste besvaras medav av av
slag.annat

7.2.2 Bottom-up-ansatsen

På projektnivå kan de direkta kostnaderna för begränsning utsläppenen av
beräknas tämligen specifika för olika projektkostnadernoggrant attgenom
jämförs och kostnadsskillnaden olika till skillnaden imellan alternativ relateras
koldioxidutsläpp. Genom koldi-rangordna olika projekt påmed avseendeatt
oxidbegränsning utsläppsreduktioneroch kostnader kan utbudskurva fören
konstrueras. Ett 7.1.exempel på sådan utbudskurva i figuren ges
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begränsningar koldioxidutsläppFigur 7.1 Kostnadslairvaför av
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karakteriserar delarberoendeförhållandenPå grund de komplexa avsomav
aggregeraderättvisandeuppgift konstrueraenergisystemet det svårär atten

7.1.i figurvisasdenutsläppsbegränsningarutbudskurvor typ somavav
projekt,olikafinnas mellanberoendeförhållanden kanBeaktas inte att

biobränslekol tillfrånoch bränslebyteexempelvis elsparande åtgärder ettatt
och däravdubbelräkningrisk förelanvändare, finnskan beröra ensamma

finns ocksåkoldioxidutsläppen. Detföljande Överskattning effekterna påav
Demonstrations- ochhållet.verkar detberoendeförhållanden motsattasom

spridningseffekter exempel pá sådana.är
kaninkomsteffekterofta de pris- ochexkluderarBottom-up analyser som
iåtgärderelsparandegenomförs. Resulterarprojekttill följduppstå enattav

pristill lägre någonsparade elenminskad eller säljs denelproduktion ett
bränsleförbrukningpersonbilars specifikasänkningannanstans Medför aven

ellermycket,minskar med lika10 bensin%, efterfrågan påmed, säg att
ochbilen ökaranvändningeninnebär bränslekostnadenden lägre attatt av

visarexempel10 % Dessaeffekterna blir mindrepå utsläppen än att om
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verksamheter ochanalysen inriktas den specifika energiåtgången vid olikapå
inte blibeaktar åtgärd kan påverka användningen kan resultatenävenatt en
missvisande.

referensutveckling baseras påBottom-up-analyser utgår ibland från somen
energiåtgångoförändrad eller endast förändrad energiintensitetsvagten per
spridningen iproducerad BNP-enhet. Med dendetta att spontanamenas

användningen klimatsynpunkt tekniken Genomden bättre långsam.är attav ur
skriva fram bristande synbarligeneffektivitet i referensalternativet skapas då

för minskning utsläppen med låga styckkostnaderett stort utrymme av som
följd.

Bottom-up-analysers främsta fördel ligger i olikade kunskapatt ger om
åtgärders direkta vägledning för dekostnader. Därmed kan dessa analyser ge
aktörer implementerar projektnivå.klimatpolitiks intentioner Påsom en
denna nivå denna i fullgod information. Påanalysertyp stort settger av en
nationell nivå indirekta effekterna olika intresse. Denär även de åtgärder avav
aggregering från mikronivå bottom-up-studier innebär blir dåuppåt som
mindre tillförlitlig.

7.2.3 Tidsaspektens betydelse för kostnaderna

En viktig kostnadsuppskattningar tidsperspek-betydelse för resultaten detärav
tiv sikt finna tidanvänds. På lång kan marknadernas aktörer attsom anpassa
sig till prisrelationer teknisk utveckling strukturellabl.a. ochnya genom
förändringar sikt möjligheter varförsamhället. På kort dessa begränsadeärav
exempelvis energiintensiva aktiviteter finns kvar i i störresystemet
utsträckning. Anpassningen i delvis minskat kapacitets-sker stället med
utnyttjande sysselsättningsminskningar kapitalförstöring följd.och eller som

Samtidigt tidens till anpassning därmedgång ökade möjligheter ochsom ger
lägre kostnader för utsläppsbegränsning den ekonomiskaocksåväxeren
aktiviteten tiden. innebär vid givet minskaröver Detta utsläppsmål detatt ett
utsläppsutrymme varje aktivitet får Därför giveni anspråk. utgörtasom en
volymbegränsning utsläppen tiden restriktion.alltmer återhållandeöverav en
Vilken dessa krafter dominerar variera tidenkan ochväntas över ärav som
bl.a. beroende ekonomins tillväxttakt nivåoch vid vilken utsläppsmâlet ärav
satt.



112Kapizel 71994:140SOU

utsläppenStabiliseringupprätthållaförTillgängliga studier visar att att aven
medländerflesta20-30 kommer dekommande åren1990 nivå de attvid års

indikerar7.2.tabell Dettastyrmedel, attkraftfullarebehöva till allttiden ta se
ekonomi ställer kommerväxandekoldioxidutsläpppå ökadedet krav som en

åtminstonemedföra,teknik kaneffektdämpandedominera denöveratt som ny
lågmedför ländergäller dettaSpecielltstuderade perioden.under den en

ekonomisk tillväxtsnabb1990 bedömsutsläppsnivå ochår ensom
utvecklingsländerna.

klimatstrategi ochEG:smedförenadekostnadernakortsiktiga ärDe som
uppskattats1990 nivåårs harsekelskiftet tillvidstabilisera utsläppenmål att

DRIEG-länderför de flesta1% BNPårlig kostnad på i underkanttill aven
högenergipriser ochhögaländer harhögst i de1990. Kostnaderna är som

modellnämligen i dennainnebärförhållanden attkolintensitet. Dessa
kontraktivtillupphovochkonsumentpriserna blirverkningarna på stora enger

samhällsekonomin.effekt på
ivisarGREEN-modellenjämvikttypLångsiktsmodeller allmän t.ex.av

drastiskaför ganskastorleksordning ävenkostnader iallmänhet på samma
referens-jämfört medviderhållsExempelvisutsläppsbegränsningar. en -

2050 årligårutsläppOECD-ländernashalveringutvecklingen enav-
1992.1,5% OECDBNP-förlust på

denstudiernatvåmellan desiginte skiljer trotsAtt kostnaderna mer
studieni densärskilt påutsläppsbegränsning berorskillnaden i att senarestora

kapitalenergi ochmellansubstitutionsikt hög gradpå längre varaantas aven
finnasbränsleproduktionstekniker ochkoldioxidfria antasmöjlig samt att

dessaGenompriser.tiden konstantatill relativt låga och övertillgängliga
tillmöjlighetenbärkraft ochekonominsi modellenupprätthållsantaganden en

antagande.osäkertfår dettaEmpiriskthållbar utveckling. ettsett ses som
utvecklingsinsatserforsknings- ochinte vad dagensHärtill kommer att vet

kan framtiden.för frukter ige

23 Opportunities, 1990DRlBusinessEconomic Implications andGreenEurope.
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koldioxidutsläppför begränsa7.3 Kostnader att

7.3.1 kostnaderBeräknade

Top-down-ansatsen

förkostnadernaför bedömastudier har gjortsEtt antal top-down att enstort
sådanafrån någrakoldioxid. Resultatenglobal begränsning utsläppen avav

7.1.sammanfattas i tabellstudier

år 2020,koldioxidutsläppenglobal begränsningTabell l Kostnadför procent avavaven
BNP

BNP-förluståri för-Studie Reduktion
hållande till
basår

1,8 %m.fl. %Bumiaux 17
1,9 %%22Edmonds Barns
2,9 %13 %Manne
1,9 %Oliveria Marting -2 %et

Rutherford % 1,5 %15. MichaelAnalysis,andFossil-mel Emissions: SurveyKälla: The of Limiting C02 ACost
1993.andmfl., 1993. Annual of Environment,Grubb Review Energy

förhållandevis låga7.1, visar påDe studier, refereras till i tabellsom
talI absolutakostnader för begränsning utsläppen.global representeraren av

isamlade BNP dagde dock 1% världensavsevärda belopp motsvararav-
000omkring 1 miljarder kronor.

Generelltregioner.mellan länder ellerKostnaderna inte jämnt fördeladeär
mellanvarierarvisar för utsläppenstudier hur kostnaderna begränsaattav

länderregioner.länder på betydande kostnadsskillnader mellan
nivåervilkastudie analyseradetabell 7.2 redovisas1 resultaten somav en
klararegioner förför olika länderpå tänkt koldioxidskatt krävs att etten som

landregionfrån varjegivet för koldioxidutsläppen. studien utgårmål I attman
handelterritoriet. Någonåtgärder inom detuppnår utsläppsmålet egnagenom

inte.genomförande förutsättsmed utsläppsrätter eller gemensamt

24 intresseradefrån fåtal studier. dendenna redovisar endastresultat Förl ettrapport
ofEconomic Costsfinns tillägna sig i Michael Grubb och Theläsaren 1993attmer

Reducing C02 Emissions, Economic Studies,OECDOECD 1992.
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20102000,nivåfrån årpå 1987 årsstabilisera utsläppenTabell 7.2 Koldioxidskatt för att
kg koldioxidoch 2025, öre per

20252000 2010
562215USA
7626 39EG

Övr. 14950 72OECD
1533 25f.d. Sovjet

Östeuropa 42 2718
24037Kina 10
84016050Indien
89718053Brasilien
3289013världenRestenav

Energiverk, 1991.Källa: Effektivitet och rättvisa, Statens

på 6,5 SEKUSDhar växelkurs använts.svenskavalutaVid omräkning tillAnm. en

Analysenregioner.olikai kostnader mellanvisar skillnaderAnalysen på stora
flerakommerStabilisering utsläppenvidare vid krav påpekar på ettatt aven

skattenivåermed lågautsläppsmåletinledningsvis klararde länderav som
Östueuropa mycket högatillbehövaSovjetutvecklingsländer, fd och taatt

följdsekel. Detta ärin pånågra årtionden nästakoldioxidskatter något eller en
länder.för dessatillväxt förutsesekonomiskaframförallt den snabba somav

utsläppsbegränsningförrelativt kostnadermed högaDagens förhållande en
vidförändrasstudie, kommaenligt dennaindustriländema skulle alltså,i att en

tillväxt i utvecklingsländerna.relativt ekonomisktsnabb

Bottom up-studier

utformningoptimalochberäkna kostnaderförmodeller har använtsMånga att
globalapå detanalysera fråganeller förklimatpolitik i enskilda länder attav

ekonomiskaregioner ellerindelad ioftast med världenplanet och då
ländervisastudierlitet antal görOECD-länderna. Ettgrupperingar såsom t.ex.

jämförelser.
MAR-s.k.hjälp denmedemellertid arbete därInom IEA pågår ett avman

marginalkostnaderochenergisystemberäkna optimalaKAL-modellen söker
jämförbartenskilda länder påkoldioxid förför förändringar utsläpp ettavav

internationelltiutvecklatsdecennierundervis. MARKAL-modellen har ett par
Genompå jämförbart sätt.energisystemfrâgorför belysa attsamarbete ettatt
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vissa scenarioförutsättningar och beprövad ochgörs gemensamma en
standardiserad modell utnyttjas jämförbaraerhålls kostnader.

MARKAL-modellen optimeringsmodellär i vilken rad olikaen en
energiproduktionstekniker är representerade. För given användningsnivåen
och restriktioner rörande utsläpp beräknar modellen sammansättningent.ex. av
det energisystem kan tillgodose användningsnivåer och utsläpps-som
begränsningar till lägsta kostnad. Man i frånutgår kalkylen givenexogenten
efterfrågan skall tillgodoses till lägsta kostnad inom givetför ettsom ramen
utsläppstak

Resultaten, vanligt måste tolkas med försiktighet, visar på betydel-som som
sefulla kostnadsskillnader mellan länder vilka antyder ekonomiskaatt stora
besparingar kan göras allokera utsläppsminskningar på sättatt ettgenom som
tillvaratar de kostnadsfördelar vissa länder har.som

Resultaten visar de nio länder för vilka ikostnader beräknas studienatt av
har Sverige de högstanäst marginalkostnaderna, endast Norge högre.har För
Sverige ligger marginalkostnaden för 2020stabilisera 200år på dollartonatt
koldioxid, vilket vid växelkurs 7,5på SEKdollar 150 kg.öremotsvararen per
För övriga industriländer kostnadsintervallet 5är 110öre med flertal iöre ett-
intervallet 20 50 örekg. Enligt detta sätt räkna uppgår alltså den svenskaatt-
marginalkostnaden för reduktion på hemmaplan till omkring 40 kgöre mer per
än för övriga representerade länder med undantag Norge. Detta innebär attav

i Sverige i motsvarande mån skulle kunna betala andra länder föränman mer
genomförande.gemensamt

FN bedriver sitt miljöprogram, UNEP, samarbete med detettgenom
danska Risölaboratoriet omfattande studier kostnadernaöver för
klimatpolitiska åtgärder. I detta arbete har siganvänt den s.k. bottom-man av

I delrapport redovisas kostnadsuppskattningar förup-ansatsen. bl.a. Kinaen
och Indien. Resultaten Kinaför och Indien i figur 7.2 7.3.återges och

Effektivare spisar och framstår också mycket kostnadseffektivapannor som
åtgärder för begränsa utsläppen koldioxid. Potentialen för dennaatt typav av
åtgärder enligtär studien betydande.

24- Hill,Se ochD. Kamp, 1994.T
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koldioxid i KinautsläppenKostnaderför begränsa7.2Figur att av

Öre kg C02per

VindkrañBeskogningVattenkrañPannorspisar
UNEP1994.Studies,GasAbatementCastingKalla: GreenhøuseUNEP

6,5 SEKUSDväxelkurspåvalutahar använts.omräkningtill svenskVidAnm. en

koldioxid Indienibegränsautsläppen7.3 KostnaderförFigur att av

Kostnader C02öre

40

30

20

10
i7a0 1060080000

KumulativC02-reduktion-
C02potentialMton

varaktighet.åtgärdsackumuleradförrespektiveUtsläppsredulaiønenär

antaganden,standardiseradehjälp vissaUNEP har med t.ex.av
marginalkostnads-sökt konstruerabränslepriser, för tio länderbeträffande

frånprocentuella avvikelserikoldioxidreduktioner räknadeförkurvor en
till de inbördesreferensutveckling. försökt hänsynMan har taantagen
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överskattningförriskerfinns olika åtgärder och deberoenden mellan avsom
åtgärderför olikaeffekterna marginalkostnaderuppstår då aggregeras.som

Thailand,Senegal,Indien,Brasilien, Egypten,Följande ingår i studien:länder
7.4I figurFrankrike och Nederländerna.Venezuela, Zimbabwe, Danmark,

För Indienländer.för några dessavisas de uppskattade kostnadskurvorna av
kolför tvättningföreliggade lägsta åtgärdskostnaderna samtavanges

beskogning.
definieratför flera länder harEn svaghet i studien är att enman

tidenenergiintensitet konstant överreferensutveckling ekonomiernas ärdär
iBefintlig ineffektivitettillväxten.och oberoende den ekonomiskaav
förfram och skaparenergiutnyttjandet skrivs därmed ett stort utrymme

förklaringarna tillåtgärder till låga kostnader. Detta är en av
negativavisarutvecklingsländernakostnadskurvornas utseende för som

200510.20%till för årmarginella kostnader för reduktioner upp
uppvisarvarierade. DanmarkindustriländernaFör resultatenär enmer

däremotbetydande kostnader. Nederländernapotential för till lågaåtgärder
uppvisar relativt höga kostnader.

koldioxidut-förOckså studie begränsadenna pekar på kostnaderna attatt
mycketIbland skillnadernasläppen varierar mellan länder. är stora.

schematiska ävenFramförallt förmedlar diagrammet starkt förenklade ochhur
bli.ambitiösa kostnadsjämförelser mellan länder måste
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202030årátgärdskøstnaderför utsläppsbegränsningar7.4 MarginellaFigur
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Bränslebyte kraftproduktioni

Ett vanligt och enkelt reducerasätt utsläppen från energisektornatt är att
övergå från bränsle med högt kolinnehåll ex. kol till med lägreett ett
kolinnehåll ex. gas. Endast mindre del Europas kolkraftverk haren av en
sådan möjlighet. Räknat energienhet kan på så minskasätt utsläppenper man

koldioxid till omkring hälften.av
Kostnaden för reducera utsläppen koldioxid dettapå i befintligaatt sättav

anläggningar prisskillnadenavgörs mellan kol och förutsatt inganaturgas attav
större ingrepp i anläggningen behöver göras. Baserat på EG:s uppgifter för år
1990 blir kostnaden för begränsa koldioxidutsläppen byta kolatt att motgenom

13 öre kg koldioxid. På längrenaturgas sikt väntas prisskillnaden mellanper
kol och öka enligt EG:s Kostnaden förnaturgas begränsaattprognos.
utsläppen skulle därmed 24öka till 2000kg 32öre år och öre kg årper per
2005.

Det bör framhållas bränslebyte sällan låter sigatt görasett utan
investeringar i utrustning. Idessa fall måste även skillnaderna iny
anläggningars kapitalkostnader beaktas i analysen. 7.3I tabell sammanfattas
resultaten ländervis jämförelse genomförts med utgångspunkt iav en som en
analys gjort inom OECD. Analysen kostnadsskillnader ochsom avser
kostnader för anläggning driftoch elproduktionsanläggningar för olikaav
bränslen. Värdena i tabell 7.3 kostnaden kg reduceratanger per
koldioxidutsläpp i förhållande till produktion i kolkondensverk.
En betydande potential finns för denna åtgärd. Kol för ungefärtyp av svarar en
tredjedel den europeiska elproduktionen 70och % fossilbränslean-av av
vändningen i elsektormTrots kalkylerna faktiska projektatt som avser
genomförts med förutsättningar beträffande avskrivningstider,gemensamma
diskonteringsräntor och kapacitetsutnyttjande för åstadkomma jämförbarhetatt
uppkom betydande avvikelser och kostnadskillnader länderna emellan för till

elproduktionsteknik. Till viss del kan olikheterna förklarassynes samma av
skillnader i bränslepriser, byggtid, materialkostnader.

25Projected Cost of GeneratingElectricity Update 1992,OECD, Paris 1992.-
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användakoldioxidutsläppbegränsaTabell 7.3 Kostnaderför attatt genom
koldioxidkgandra bränslen kol, öreän per

kärnkrafttillKolKol till naturgas
32Belgien

-212Kanada
2Danmark -

-4lFinland
15Frankrike 7 -
l 7Grekland --

16Italien -
-822Japan

17Tyskland -
l-6Storbritannien

10USA
ElectricityProjected of GeneratingBearbetning uppgifter CostKälla: iav -

Update 1992, OECD.

milf.79anläggningar släpperkolbaseradeharberäkningarna antagits tonI utAnm. att
naturgasbaseradproduktionförMotsvarande värdeTWh el.koldioxid produceradper

%.kalkylränta på 5medgjorda0,36 milj. Beräkningarna ärär ton. en

kostnads-handenvidanalysdennaSlutsatsen är även storatypatt gerav
koldioxid. Förbegränsning utsläppenförskillnader mellan länder enavaven

relativt höga kostnader.del länder anges

koldioxidutsläppminskadetilllederför projekt7.3.2 Kostnader som

företagprivata ärländer ochi olikastatliga myndigheterVärldsbanken,
syftar tillprojektoch driver attfinansierarorganisationerexempel på somsom

kunskapdärmed vissfinnskoldioxid. Detutsläppenbl.a. begränsa omav
i olikautsläppenåtgärder begränsaför olikakostnaderna att typergenom av

för begränsakostnaderberäkningarviavsnittländer. I detta attpresenterar av
projektRedovisningenprojekt.i faktiskautsläppen koldioxid antalett avserav

ökakoldioxid ellersyftar till begränsa utsläppen upptagetatt avavsom
koldioxid i skog.

undergenomförts eller ärprojekt haruppgifter byggerFlertalet som
projekten utgörsfinskadegenomförande. Undantagen utgörs avsomav
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planerade inteännu genomförda projekt. Kostnaderna för projektenmen
sammanfattas i figur 7.5

Uppgifterna i figuren inte helt jämförbara eftersomär kalkylmetodema
skiljer sig åt mellan projekten. Vidare skiljer vilkasig projekten vad gäller
kostnader inkluderats i analysen. angivna för GEF:sDen kostnadensom
projekt det tillskott från GEFkrävs för mottagarlandet skaattavser som vara
villigt genomföra projektet intäktersedan för lokala effekter projektenatt av
räknats För övriga projekt den totala kostnaden kg koldioxidav. anges per

någon sådan avräkning. Detta måste hållas i minnet vid jämförelseutan en av
kostnaderna.

Jämförelsen i figur 7.5 möjliggör vissa slutsatser. En det finnsär att
åtgärder tillgängliga till relativt låga kostnader. En andra slutsats är att
kostnaderna för begränsa utsläppen koldioxid varierar mellan länder ochatt av
mellan olika projekt. Skogsprojekt uppvisar generellt mycket lågatyper settav
kostnader kg reducerad koldioxid medan kostnaden för effektiviserings-per
och konverteringsprojekt uppvisar varierande kostnadsbild. För dessaen mer
projekt bedöms kostnaderna ligga i intervallet 2 20till koldioxid.kgöre per
Ytterligare slutsats skildaär beräkningsmetoder förutsättningaroch kanatten
innebära variationer i de beräknade kostnaderna. Ett exempel på dettastora är
de beräkningar gjorts för GEF-projektet ILUMEX rabatteradsom som avser
försäljning lågenergilampor i två mexikanska städer i syfte minskaav att
behovet fossilbaserad elproduktion i landet. Kostnaderna för detta projektav
varierar från 0 till 25 kg koldioxidöre beroende vilkenpå kalkylräntaper man
räknar med.
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koldioxid.olika projekt,Kostnadför begränsning koldioxidutsläpp7.5 i äreFigur perav
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Tjeckien
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Malaysia
Ecuador iåinámágill iáoiáaåiiüEialáiâssa.
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GEF, CE, och 1994.Källor: NUTEK, FA EDF Pearce,D. W.

%diskonteringsrantaprojektkøstnadenberäknadmed5Kostnadsuppgifterna dentotalaAnm. avser
livslängd.underprojektetsden redaktionen koldioxidutsläppenfördelad totalapá av
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7.4 Behovet internationellt samarbete inom klimatområdetav

En slutsats genomgången kostnaderna förär begränsa utsläppenatt attav ovan
koldioxid skiljer sig åt både mellanregioner och mellan olikaav typer av

åtgärder. Man kan således konstatera miljömässiga och ekonomiska vinsteratt
kan till internationellt samarbetetas beaktar dessaettvara genom som
skillnader i kostnader.

I antal studier har försökt kvantifieraett stort de ekonomiska vins-attman
sådant internationelltterna samarbete. Ettett exempel på sådan studie ärav en

det arbete utförts Adam Rose och Brandt Stevens. studienI harsom av
nettovinsten kostnadseffektiv begränsning koldioxidutsläppenav en av
beräknats. Merkostnaden för uppnå tjugoprocentig begränsningatt en av
utsläppen 2000år för antal länderregioner varje landregionett attgenom
begränsar sina 20utsläpp med % i stället for kostnadseffektiv fördelningen av
åtgärderna har beräknats till 4,5 miljarder USD.

I studie utförd för OECDs räkning har fördelarna med kostnadseffek-en en
tiv global klimatpolitik beräknats för 205023.år Jämfört med varjeom
landregion begränsar sina utsläpp med lika andel innebärstoren en
kostnadseffektiv fördelning insatserna de globala kostnaderna förattav att
uppnå given utsläppsbegränsning reduceras med drygt 1 % jordensen av
samlade inkomster, vilket 1000omkring miljarder kronor.motsvarar Detta
innebär, enligt studien, kostnaderna för begränsning de globalaatt en av
utsläppen med två tredjedelar jämfört med referensalternativet tilluppgår drygt
1 % år världens samlade BNP i för 2,3stället % år.per av per

Givetvis måste dessa värden mycket uppskattningar baseradeses som grova
på starkt förenklade modeller verkligheten. Resultaten får ändåav anses vara
så tillförlitliga det står tvivel fördelarna medatt politik beaktarutom att en som

kostnaderna för begränsaatt koldioxidutsläppen varierar mellan länderatt är
betydande.

Alla länder kan vinna på handel med utsläppsrätter eller gemensamten
genomförande. I inledande skede det sannoliktär möjlighetenett till handelatt

25 The Efficiency Equityand of Marketable Permits for C02 Emissions,ResourceandEnergy
Economics 15, 1993.

27 länderDe och ländergrupper ingår i dennastudie USA, Kanada,Västeuropa, OSS,ärsom
Brasilien, Centralafrika, Indonesienoch Kina.

28 The Cost of International Agreements ReduceC02 Ernissions:Evidencefrom GREEN,to
OECD Economic StudiesNo l9Winter 1992.
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inkomstöverför-genomförande innebärellermed utsläppsrätter gemensamt en
tidsperspektiv dettaärutvecklingsländer. I längretillindustriländer ettfråning

förut-ekonomiska tillväxtenkraftigasjälvklart. Denlikaförhållande inte som
utsläppenbegränsaförmedför kostnadenutvecklingsländer attfleraför attses

följerinkomstöverföringsikt alltså denPå kanländer.i dessaökar avsom
i andragenomförande kommaellerutsläppsrätter attmed gemensamthandel

dåförutsättningindikerar. En ärsituationdagensriktningar denän som
utsläppsbe-kvantitativahar bindandemottagarländernanaturligtvis ävenatt

gränsningar.

svavelutsläppför begränsaKostnader7.5 att

isvavelutsläppenför begränsaför kostnadervi redogöraavsnitt ska attI detta
datamaterial och analyserutsträckning påiAvsnittet baserasländer. stornågra

tillställtEngland, harSEI i York,Environment InstituteStockholmsom
förfogande.utredningens

svavel iför reducerakostnadenredovisas beräknadeden7.6 attfigurI
representativabränslen ärfrån deBeräkningarna utgårländer.olikanågra som

i olika länderna.bränsleanvändningen deför
svavel-reducerakostnadsskillnader mellanpåvisar attAnalysen stora

i desvavelinnehålletberor påi andra länder. Dettaochi Sverige attutsläppen
elproduktions-fossilbaseradeochanvänds i Sverige lågtär attbränslen som

drifttidlängretid året. Enbegränsadanvändsendastanläggningar aven
reningförkostnadensvavelinnehåll i bränslet innebär attocheller högre

kan blir lägre.styckkostnadenvarförmängd svavelstörrefördelas på en
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Figur 6 Kostnadenför rökgasavsvavling länder, kr kgi nâgra svavelper
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Anm. Sverigeanvänds referensfall tjock eldningsolja anläggningFär isom en antassom
utnyttjas medfull kapacitet %i 20 6.6 årets timmar.resp.

Analysen visar det mindrekostar minska utsläppen i andra länder iatt änatt
Sverige. Man kan utifrån denna observation emellertid inte omedelbart dra
slutsatsen Sverige fortsättningsvis försurningenbör söka begränsaatt genom
åtgärder utomlands. För kunna siguttala det från svenska utgångspunk-att om

kostnadseffektivtär bort svavel i andra länder förter minskaatt attrena
nedfallet i Sverige nämligenmåste beakta det svavel släpps utiattman som
utlandet tillendast del faller ned här.en

I figur 7.7 redovisas kostnaden för begränsa nedfallet svavelatt överav
Sverige begränsa utsläppen svavel i olika länder. Kalkylenattgenom tarav
hänsyn till 30endast % de svavelutsläpp kommer från svenskaatt ca av som
utsläppskällor faller i Sverige.ned
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åtgärder i vissasvavelnedfallet Sverigeminska i7 KostnadenförFigur genomatt
svavel.länder, kr per
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Kalkstensinblåsningä brunkol

1500 Avsvavlingsulmslningeldning;tungKalkslcnsinblásningE eldningsoljntung
[om AvsvavlingsutrusmingI

SG

om
SverigeSverige

%6,620i

Åtgärder billigare änkalkyl avsevärtframstår enligt dennai Sverige som
detframstårSverigesvavelnedfallet ii begränsaåtgärder utlandet. För att

inrikta sig påkostnadseffektivtalltjämtenligt kalkylsåledes denna attsom
utsläppskällor.svenska

alltföraggregerade datafrånutgårEmellertid analyskan denna varasom
utsträckningSverige i störrekani vissa delarNedfallet svavel enavavgrov.

data kannationellapåbaseradvad analysi utlandetfrån utsläpp änhärröra en
förkostnadernaberäknalåtit SEl i York attsyfte beakta detta harvisa. I att

Sverige ochiutsläppenregion begränsanedfallet i vissbegränsa attgenomen
EMEP-rutaKalmar-Blekingeregionen.delarAnalysenutlandet. avser av

2121
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Figur 7.8 Kostnadenför minska nedfallet svavel Blekinge- Kalmarregioneniatt av
utsläppsminskningar länder, tkr svavel.i vissagenom per
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%
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SverigePolen Tjeckien Baltikum SverigeOljeskiffer i6,6%20

Analysen visar det för minska nedfallet i Blekinge-Kalmar-regionenatt att t.ex.
under vissa förutsättningar kan kostnadseffektivt ibegränsa utsläppenattvara
vissa andra länder i stället för ytterligare Sverige.begränsa utsläppen iatt

Ska hela kostnaden för begränsa svavelutsläppen bäras Sverige bliratt av
dock kostnaderna relativt höga. En sådan åtgärd innebär samtidigt nedfalletatt

svavel i andra länder minskar. Det kan således finnas intresse förocksåav
andra länder få till stånd sådan begränsning utsläppen. Om fleraatt en av
länder finansierar åtgärd kan kostnaderna för uppnågemensamt att etten
minskat nedfall begränsas väsentligt. Kostnaderna för åtgärden skulle
exempelvis kunna fördelas efter hur mycket anläggnings utsläppav en som
faller ned i olikade länderna. Om därtillhänsyn värdettas, att av
nedfallsreduktioner kan variera, ibör stället vad mottagarländerna
tillsammans villiga betalaär kunna grund för kostnadsfördelningar.att vara en

Förenade kostnader

Här skall i korthet möjligheten tillpå projekt dels reducerar nedfalletse som
svavel och kväve och dels innebär minskat utsläpp koldioxid. iDet ärettav av
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fördelning påkostnadenskostnader d.v.sförenadefall fråga s.k.sådantett om
exempelvisåtgärd,obestämd. Enolika utsläppen ärreduktionen deav

svavelkoldioxid ochbådetill utsläppenenergieffektivisering, kan leda att av
kostnadernasärskiljas kaninte kaneffektersamtidigt. fall dessaminskar I de

förkostnadernavärderareduktionernafördelas pågodtyckligt attgenom
ochminska utsläppenalternativt kostarsvavelreduktionen till vad det att

koldioxid-minskaförkostnadenföruttryckbetrakta attettresten som
involveradedegenomförande kansituation medIutsläppen. gemensamten

kostnadsfördelning kandylik ut.hursjälva komma överrens separterna enom
koldioxidutsläppenreduktionerkopplingen mellanförsök belysaEtt att av

nedfallsre-vissagivetsvavelutsläpp,optimal reduktionförkostnaderoch av
integratedECE föriför arbetsgruppgjorts inomstriktioner, har enramen

meddelvis måstemodelling. Slutsatserna storaassessment sessom
betydelseharkoldioxidutsläppenreduktioner storreservationer bl.a.är att av

gällerinteomvändadetkväveoxider medansvaveldioxid ochför utsläppen av
förbetydelseingenkväveoxider harsvaveldioxid ochminskningardvs av

utsläppsminskningarna.koldioxid
kli-övergripandeiförsurande utsläppreduceraKostnaderna för att en

betydelsefulltstudien inteenligtavvikerstrategimatförsurningsmotverkande
dockpåpekarför sig. Manutsläppmotverka dessaförfrån kostnaderna att var

gällerslutsatser,överföra dessaförsiktighet kanmedendast somstoratt man
till densärskilt med hänsyneuropeiska länderövrigatillstuderade länderåtta

länder.östeuropeiskai ochpågår central-omstrukturering som
visarBaltikumikonverteringsprojektNUTEK:sbaserade påBeräkningar
endastSverigeisvavelnedfalletbegränsningvärdetavdrag föratt ett avav en

koldioxidutsläppenför begränsakostnadenmarginellt påverkar att genom
minskarkrediteringBaltikum. En sådaniåtgärder t.ex.

enstaka procent.med någonkoldioxidreduktionskostnaden

Sammanfattning slutsatseroch7.6

begränsningglobalförkostnadernaredovisatkapitel harI detta avatt en
Vi kundeländerregioner.i olikabegränsningochkoldioxidutsläppen en

Beräkningen 30 kgsvavel krnedfalletvärderingutgår från peraven av
Sverige.ifaller nedmindre del svavletendastoch att aven
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och mellandärmed betydligt mellan länderkonstatera varierarkostnadernaatt
olika miljömässiga ochprojekt. innebär det finnsDettatyper attav

dessaekonomiska vinster miljösamarbete beaktarinternationelltett somav
kostnadsskillnader.

kringFör i projekt liggaskogsprojekt beräknas kostnaderna redovisade
1 10 och förörekg koldioxid, 2 och örekgför konvertering mellanav pannor
energieffektivisering 20användarsidan till örekg.på upp ca

Även försiktighetvarje kostnadsuppskattning måste användas medom
såväl förekommer blirunderskattning överskattning kostnadernaavsom
slutsatsen dessa vinster betydande.äratt

iAtt kostnaderna för koldioxidutsläppen osäkra behöverbegränsa är ettatt
Uppgiftenför genomförande inte problem.någotsystem stortgemensamt vara

debestämma komma kostnadernas storlek kan lämnas åtoch överensatt om
aktörer bedriver genomförande. inte annorlundaDetta änärgemensamtsom
det förfarande förekommer i transaktioner andrai alla påsettstortsom
områden.

När det gäller framkom betydligt billigare begränsasvavel det äratt att
utsläppen i Sverige. till endastsvavel andra länder i Tas hänsynän attav en
del utlandets bidrar till försurning i Sverige blir emellertidutsläppav
kostnadsbilden Generellt framstår alltjämt dyraredet attsetten annan. som
begränsa nedfallet i Sverige finansiera utsläpps-svavel attav genom
minskningar i andra länder. Anledningen till bråkdeldetta endastär att en av
utsläppen i andra i nedfall i Sverige. vissa regionerländer resulterar För
förefaller det emellertid kostnadseffektivt inrikta åtgärdernakunna påattvara

begränsa utsläppen i Sverige.i andra länder framför nedbringa utsläppenatt att
Speciellt kan åtgärder i utlandet kostnadseffektiva Sverige tillsammansvara om
med andra svavelnedfall dela fmansiseringen. Genomkan påmottagare av en
sådan ackumulering betalningsviljan kan kostnaderna begränsas avsevärt.av

När del förenadegäller s.k. kostnader slutsatsen värdet den reduk-är att av
tion svavel miljöförstörande koldioxid-och andra utsläppav som en
begränsande åtgärd medför för Sverige endast marginellt påverkar projekt-
kostnaden. Omvänt gäller begränsning koldioxidutsläppenatt en av genom

energieffektivisering begränsning utsläpp tillsvavel och andrat.ex. ger en av
mycket låga kostnader.
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8 förKostnader begränsa koldioxid-att

utsläppen i Sverige

8.14 Inledning

Vi ska i detta kapitel analysera kostnaderna för begränsa koldioxidutsläppenatt
i Sverige. förDetta möjliggöra jämförelsegörs kostnaderna förmellanatt en
åtgärder i Sverige ioch andra länder för begränsa koldixoidutsläppen. Enatt
sådan jämförelse nödvändig förär vi ska kunna uttala förutsättning-att oss om

genomförande med svenskt deltagande.gemensamtarna
Det har utförts studierantal i syfte uppskatta kostnaderna förett stort att att

begränsa de svenska koldioxidutsläppen. Skilda antaganden harochansatser
vilketanvänts försvårar jämförelsen. Vi kommer i detta kapitel redovisaatt

resultaten från några studier. Dessa 771mm ochär miljö studieen av-
målkonflikter, Bilaga 9 LU-90, Ett miljöanpassat energisystem, statens

Åtgärderenergiverk och 1990,naturvårdsverket klimagförändringar,mot
naturvårdsverket 1992. Vi kommer också beräkningar frånatt presentera
Vattenfall och Närings- teknikutvecklingsverketoch NUTEK har ställtssom
till utredningens förfogande.

Vi kommer fokusera vår analys direkta reduktionskostnader främst påatt av
kraft- och Skälet tillvärmesektorerna. detta främst det i kraftproduk-är äratt
tionen koldioxidutsläppen kommer snabbastväxa vid kärnkraftav-attsom en
veckling. Man kan därför förmoda genomförande på projektni-att gemensamt
vån huvudsakligen kommer aktualiseras för företag inom sektor.dennaatt
Kostnaderna för begränsa utsläppen inom sannolikttransportsektorn äratt
högre än inom kraft- och värmesektorerna. Trafik- och klimatkommittéen
utreder för närvarande fråga.denna

Kapitlet avslutas med några slutsatser den kostnadsutvecklingensvenskaom
och behovet genomförande från sida.svenskgemensamtav
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studierTidigare8.2

begränsningarhurstudier belyserolikareferatavsnitt kortadettaI somavges
redovisningutförligekonomi. Försvenskpåverkarkoldioxidutsläpp en merav

respektivetillhänvisas läsaren rapport.

målkonflikter3°studiemiljöochTillväxt8.2.1 aven-

konfliktervissaanalyseradesLångtidsutredning1990bilaga till årsI somen
analyseradestillväxt. Bl.a.ekonomiskmiljömål ocholikauppstå mellankan
1988 nivå.2000 årstillkoldioxid ärutsläppenför begränsakostnaderna att av

kämkrafts-påbörjadekonomin,sysselsättning ifullantagandeUnder enom
blevnorrlandsälvamaorördafyradeutbyggnadoch ingenavveckling av

inte1988 nivåårstillkoldioxidutsläppenbegränsninganalysresultatet att aven
koldioxid6 miljonerdärför2000 beräknas tonmöjlig. Utsläppen år cavaravar

målnivån.över
utsläppalladkoldioxidskatt,enhetliganvändsberäkningardessaI sven

denpåNivånfrån.de härrörverksamhetvilkenfrånlikabeskattas oavsett
marginellamått på dendärmedkoldioxidskatten kan ettanvända ses som

koldioxid48 kgöreSkattenivån2000.åtgärdskostnaden år motsvarar per
1993 priser.3års

beräkningarenligt dessamedförkoldioxidutsläppenBegränsningen enav
medjämförtår,0,38 procentenheter ettmotsvarandeBNP-tillväxtlägre per

Detta sammantagetkärnkraften avvecklas.alternativ där endast motsvarar
2000.BNP-nivån år6 beräknade% dennärmare av

30 mälkonflikter, Lars Bergman.studiemiljöochtill TillväxtBilaga 9 LU 90 aven-31 beskattningrelativt denskattehöjningkoldioxidskatten uttrycktNivån somär somen
storlekenhärlederbeaktasårmåstehöjningareñer 1985 närförelåg år Därför1985. man
inklusivebensinbeskattningenharSedan1985skattehöjningar.erforderligaytterligare

lättbeskattningenhushållenharkoldioxid. Förkgmotsvarande krmoms ökat med 1 avper
industrinhar 1993koldioxid.kg Föromkringökat med 20eldningsolja,inkl. öre permoms,

minskatsedan 1985.olja harinneburit skattenårsskatteförändring att
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8.2.2 miljöanpassatEtt energisystem

På regeringens uppdrag utredde energiverk och Statensdåvarande statens
1989naturvårdsverk år miljöanpassat energisystem skulle kunnahur ett

utformas.
Utifrån scenarioförutsättningar avvecklad till årkärnkraften skaattom vara

2010 och de fyra norrlandsälvarna fredade från analyseradesutbyggnadäratt
vad krävs för begränsa utsläppen koldioxid givet antagandenattsom omav
ekonomisk utveckling. snabbTvå olika produktionsnivåer analyserades,
ekonomisk 2,3utveckling BNP-tillväxt % ekono-år och långsamper en
misk utveckling 1,0 % år.per

1 studien kraftfulla koldioxidut-styrmedel in i syfte begränsasättasantas att
släppen till 1987 nivå. koldioxidskatter. Iårs Styrmedlen högarepresenteras av
scenariot med snabb ekonomisk utveckling koldioxidskattanvänds motsva-en

144rande 1993öre kg koldioxid priser, i fallet ekono-års med långsamper
misk utveckling 50 industrinkg koldioxid. energiintensiva undan-öre Denper

i studien från beskattning. Koldioxidskatten uppfattas denkan därmedtas som
marginella åtgärdskostnaden 2015år för reducera svenska utsläppendeatt
utanför energiintensivaden industrin.

Vid snabb ekonomisk tillväxt 144bedöms skatt motsvarande öreen peren
kg koldioxid inte tillräckling 2015 till 1987för begränsa utsläppen årattvara
års nivå. Utsläppen 16 26beräknas öka miljoner % imed eller medton
förhållande till 1987 års nivå. fallet med ekonomisk tillväxtI långsammareen
däremot bedöms skatt 50 koldioxid tillräcklig förpå kgöre atten per som
utsläppen 2015.år inte 1987ska överstiga års utsläppsnivå.

l känslighetsanalys effekterna beskattningstuderas enhetligen av en av
koldioxid motsvarande 144 utsläpp, d.v.s. industrin fåröre ävenper vara
med och bära bördan koldioxidskatt. förAnalysen visar kostnadernaattav en

begränsa utsläppen koldioxid mindre med enhetlig skatt.att ärav en
Emellertid bedöms 144 1987skatt på otillräcklig föröre klara årsatten vara
utsläppsnivå. Utsläppen beräknades i for-öka med 7 miljonernärmare ton
hållande till 1987 nivå.års

Det bör påpekas med enhetlig beskattning minskar de svenska utsläp-att en
till viss del industriproduktion förläggs utanför Sverigeatt t.ex.pen genom

vilket är exempel på vivad kallar läckageeffekt. Koldioxidutsläppenett en

32Ett miljöanpassatenergisystem, energiverk Naturvårdsverket1989:3, 3724.statens rapport
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allanästanEftersomproduktionen flyttar.till vilketflyttar därmed till det land
Sveriges kanenergifossil änandelmed störreenergistrukturländer har enen

koldioxidutsläpp.till globaladetta leda ökade
situation därikoldioxidutsläppenför begränsaDen kostnadentotala att en

tilltillväxtekonomiskfallet med högberäknades ikärnkraften avveckladär
1,5 %omkring1993 priser. Detta36-43 årsmiljarder kr år motsvarar avper
uppgickekonomisk tillväxt2015. fallet med lågIBNP-nivån ården beräknade

0,5-0,9 %vilketår,10-17 miljarder krtillmerkostnaderna motsvarar avper
merkostnaddenuppskattningar endastframhållas dessaBNP. Det bör att avser

kostnader förindirektainnefattasSåledesinom energisystemet.uppstårsom
i analysen.begränsning koldioxidutsläppenav

Åtgärder klimatförändringar8.2.3 mot

åtgärdermöjliganaturvårdsverk motStatensregeringens uppdrag harPå utrett
olikagenomfördes tvåarbeteför dettaklimatförändringar. Inom ramen

debegränsaförkostnadernatill ochmodellstudier möjligheterna attöver
koldioxidutsläppen.svenska

betydelsenochsamhällsefekterkoldioxidutsläppenBegränsning avav -
internationell samordning

årkoldioxidutsläppenför begränsakostnadernastudieI denna analyseras att
åtgärds-olikapolitik. Treomvärldensutsläppsmål och2000 Sverige för olikai

koldioxidutsläp-ensidigtA Sverige begränsarför detta:scenarier konstrueras
industrini AB Somtillämpas;koldioxidskattenhetlig menattpen genom en

Sverige ochövrigt; Cigällerkoldioxidskatt25betalar endast % den somav
koldioxidskattåtgärderlångtgåendegenomför likaandra länder att engenom

tillämpas.
2000.efter årförstinledskärnkraftsavvecklingscenariernaI attantas en

ingeni sådan taktutvecklaselefterfråganVidare förutsätts att nyatt en
teknikutvecklingsnabb2000. mycketföre Enårelproduktionskapacitet behövs

intemodelleniteknikutvecklingendenDet bör påpekas att antagnaantas.
kostnad.belastar kalkylen med någon

33 och4011perspektiv,åtgärder internationelltiVäxthusgasema utsläppoch rapport-Åtgärder klimatförändringar, 4120.rapportmot
34 Naturvårdsverket 4143.koldioxidutsläppen,Modellstudier begränsa rapportattav
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8.1l tabell redovisas nivå koldioxidskatten enligt analysenden på som
beräknas komma för koldioxidutsläppenkrävas den begränsningnåatt att av

eftersträvas. Värdena i uppfattas marginellatabellen kan densom som
åtgärdskostnaden 2000för i debegränsa utsläppen koldioxid i Sverige åratt av
fall enhetlig koldioxidskatt för C. fallhar anlagts, d.v.s. fall A och I Ben
återspeglar skatten marginella industrin.den åtgärdskostnaden utanför

Koldioxidskatterna i 8.1 tilltabell ska tolkas förändring i förhållandesom
den koldioxidbeskattning 1985 innebar.års skattesystemsom

Tabell 8.] Koldioxizlvkar nniIup2fv1e1.1, kg C02Omsomgenererar per
Utsläppsnivåår 2000, miljoner C02ton
60 4050

Fall 33,5A 67,4 136,5
Fall B 44,0 97,5 202,0
Fall c 38,1 77,7 125,7

Källa: Modellstudier begränsakoldiwcizulxliippøn, 4143.Naturvårdsverketart rapportav
SkatternaAnm. omräknadetill 1993årxär priizlr.

Av tabellen kan nivå förutläsa den på koldioxidskatten krävsatt attman som
uppnå utsläppsbegränsning stiger när utsläppsmålet sänks. Viden en
differentierad beskattning med lägre för industrinskattesats måste denen
allmänna koldioxidskatten högre vid beskattning.än enhetligvara en

skattenivånAtt högre i fall internationellär det samordning beskatt-en av
ningen sker förklaras med de högre världsmarknadspriser, äratt ettsom
resultat koldioxidbeskattningen, medför företagen marginalen kanpåattav
betala för släppa koldioxid.att utmer

Kostnaden för 2000 1990 60begränsa utsläppen till utsläppsnivåår årsatt
miljoner ton bedöms 0,1 % BNP-nivån detta år. En begränsningmotsvara av

utsläppen till 50 miljoner 0,3BNP-förlust %. fallet därpå ltonav ger en
utsläppen till 40begränsas miljoner 2000 blirår kostnaderna högre,ton en
BNP-förlust O,6-O,8på % beroende val styrmedel och omvärldensavav
politik.

Som vi redovisade Stabiliseringuppskattades kostnaden förovan aven
1987utsläppen vid 9 LU90 2000års nivå i bilaga till till BNP-förlust pååren

6närmare %. Till del förklaras skillnaden olika studiernamellan destor attav
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elefterfråganskärnkraftsavveckling,beträffandegjortsolika antaganden har
utvecklingutveckling och teknisk m.m

koldioxidbegränsningarmedModellberäkningar för Sveriges energisystem

tidenkoldioxidutsläppenbegränsaförstudie kostnadernaanalyserasI denna att
ingårför analysensekelskiftet. förutsättningefter Som en

tillavslutad2000 ochkringpåbörjas årkämkraftsavveckling. Den antas vara
2010.år

energi. Ipåefterfråganiolika tillväxtscenarier medanalysen används tvåI
20 till år%medminskautsläppenutveckling skafallet med långsammareen

studerastillväxtsnabbarefallet med1990 nivå. I2015 i förhållande till års en
utsläppsnivå. Vidare1990 årstillStabilisering utsläppenförkostnaderna aven

ikostnadernakraft har påtill importmöjlighetvilken inverkananalyseras av
importfallet,scenario,tillväxt. I dettaekonomiskutveckling snabbmeden

30 TWh el.importeraförutsätts Sverige kunna
2010.årtillgängliga kringförutsättsbiobränslenmängderBetydande vara

År tilltillgängligtbiobränsle finnas50-60 TWh2015 beräkningari dessaantas
tilltillgängligablikunnamängder10 kWh. Ytterligarepris på öre antasett per

kostnader.till lågatillgängligaAlternativa drivmedelpriser.högre antas vara
8.2.i tabellredovisasenergisystemetuppstår inommerkostnadDen som

omställningskost-koldioxidkgangivna kostnadeni tabellen motsvararDen per
således denbegränsningen,uppnåddadenenergisystemet utslagen pånaden i

genomsnittliga åtgärdskostnaden.
MARKAL-modellenigivenenerginyttig ärEftersom efterfrågan på

begränsningförkostnadenden marginellaöverskattas aven
vidtasåtgärdertekniskaolikainte barapraktiken skullekoldioxidutsläppen. I

skulle ävenföretaghushåll ochUtanrestriktion koldioxidutsläppen.vid påen
Analysenpriser.ändradeföljdenergi tillnyttigsin efterfrågan påändra av

svenskaambitionen för dentilltar medvisar dock på kostnadernaatt
klimatpolitiken.

35 Se 34.not



SOU 1994: 140 Kapitel 1378

Tabell 8.2 Kostnaderför klara uzxläppsmálen,l 993 arspriseratt
ÖreårUtsläppen 2015 i Utsläpps- Kostnad per

förhållande till C02reduktion Miljarder kg
års nivå1990 miljoner kronorton

Iågfallet -20 % 40 93 238
Högfallet O % 67 99 148
Importfallet 0 % 67 35 57
Kalla: Modellxtudier begränsa koldioxidutsläppen, 4143.Naturvårdsverketatt rapportav

Avvecklingen kärnkraften medför begränsninghögre kostnader forav en av
koldioxidutsläppen till följd elproduktionska-uppkommande behovettav nyav
pacitet. Eftersom de billigaste kraftslagen ofta baserade fossila bränslen,är på
innebär restriktion på de koldioxidutsläppen kraftslagsvenska dyrareatten
måste i anspråk.tas

Med möjlighet till storskalig import kraft blir förkostnadernaav en
utsläppsbegränsning väsentligt eftersom Sverigelägre behovet kraft iav ny
minskar importensmed omfattning.

I studien analyserades effekternaockså olika nivåer koldioxidskatten.påav
En slutsats är vid koldioxidbeskattningäven elproduktion i Sverige påatt en av
32 öre koldioxidkg kommer koldioxidutsläppen kraftigtöka närattper
kärnkraften avvecklas.

8.3 Räkneexempel baserade på material från NUTEK:s
energirapport

NUTEK redovisar årligen på regeringens uppdrag bedömning energian-en av
vändningens utveckling. Prognoserna naturligaär skäl grundade påav
politiska beslut rörande exempelvis energiskatter. Men alltså ingengör

för ändringar hittills fattade politiska beslut.prognos av
Prognoserna elanvändningenöver visar på växande efterfrågan ochpåen

energi. NUTEK bedömer i energirapport 1993 det 2005 finns behovåratt ett
ytterligare tillförsel mellan 2,8 9och TWh el. Hur detta behov kommerav av
tillfredsställas påverkar de framtida koldioxidutsläppen. fossilbaseradatt Byggs

elproduktionskapacitet ökar de svenska utsläppen snabbare änut om
importeras eller kommer från biobränslebaserade elproduktionsanläggningar.

36Energirappon 1993,NUTEK B 1993:6
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frånutsläppenför begränsakostnadernabelysasyfteI attatt
växlaförkostnadernaräkneexempel på attnågrakraftproduktion ska ange

utbyggnadenbartVi analyserarkraftproduktionen.inombränsle en
ekonomisksnabbalternativ medNUTEK:s9 TWh el, d.v.s.motsvarande

utveckling.
från ärvi utgåroljeprisantagandevilketvisarBeräkningarna oavsettatt om

el. Denproduktionförkostnadernahögstabränsle deflis det avgersom
kraft- och värmepro-samtidigvidmindredockkostnadsmässiga nackdelen är

kraftproduktion.kondensbaseradduktion vidän
ochteknikerolikamedproduceraförkostnadernajämföraGenom attatt
kankoldioxidutsläppeneffekten påtillkostnadsskillnadenbränslen och relatera

kraftproduktionfrånutsläppenbegränsaförkostnadernamått på attett
erhållas.

kraftproduk-frånutsläppenför begränsakostnaden8.1 redovisasfigurI att
elproduktionfossilbaseradolikaföri ställeti Sverigetion typeratt avgenom

baserad påärelproduktion,flisbaseraddrivaoch enanlägga som
minskatiuttryckt öreKostnaden ärbränsle.försörjning med förnybart per

pålåga priserochhögaför bådeutförtsBeräkningar harkoldioxidutsläpp.
flis.respektivebränslenfossila

koldioxidutsläppenbegränsaförkostnadernavisarBeräkningarna att avatt
I deflis höga.med ärbränslenfossilaersättakraftproduktionfrån attgenom

kg65-95 örekostnadenblirreferensalternativetfall utgör pernaturgas
uppgårflismedkoli ställetbränslepriserna. Ersättskoldioxid, beroende på

koldioxid.kg20-40till öremerkostnaden per

fat.JSD37 30motsvarande19oljeprislågt högtochbaserade perVärdena resp.ettär ett
slottetharberäkningarnabränsle.IkWhuppgåtill 11.5flisPriser öreantas per

exlduderats.
medkrañvánne38 utbyggnadenmöjligateoretisktantagit denberäkningarnaharI att av

1993Energiripportiantagandenauppgårtill TWh6ångcykelbiobränsle 2010 utöver
kondenskrañ.medtäckskraftbehovetdet resterandeoch att
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Figur 8.1 Kostnaderför begränsakoldioxidutsläppen fliseldad elproduktion iatt genom
stället för fossileldad jämförtproduktion. Merkostnad örekg koldioxid för flisi
med olja och kol vid låga och högaflispriser.naturgas,

Merkostnad kg C02öre per
100

fossilbrânsleprisHögt80 i
60 fossilbränsleprisLågtI
40
20

0 0förhållande iI . .till Natur- Olja. Kol Natur- Olja. Kol
elproduktion med: gasgas

örekWh bränsle15Flispris: 11,5 örekWh bränsle

Anm. I beräkningarnahar skatterexkluderats.

I diskussionen vihar utgått från elefterfrågan tillgodo-den växandeattovan
utbyggnad produktion i Sverige. Detta inte självklartär någotses genom av

antagande. Elmarknadens organisation och förutsättningarna för elhandeln
förändras f.n. i riktning ökad konkurrens kommersialisering både iochmoten
Sverige och i våra närmaste grannländer. En sådan utveckling föröppnar
handel mellan aktörer i olika länder baserad långsiktiga Historisktkontrakt.
har elhandeln utgjorts kortsiktigt utbyte kraft till priser baserade påav av
rörliga kostnader. En växande elefterfrågan tillgodoseskan komma bådeatt

importmed och utbyggnad kraftproduktionen i Sverige. Den framtidaav av
fördelningen mellan import och utbyggnad produktionskapacitet i Sverige ärav
svår förutse. Den beror bl.a. på kostnadsrelationen mellan produktion iatt
Sverige och i våra grannländer, också på de regelverk kommer attmen som
kringgärda denna handel.

Det förmodaskan del den elefterfrågan i Sverigeväxande kommeratt en av
tillgodoses import kraft. Våra beräkningar dock den delatt genom av avser av

produktionen kan komma till inom landet.som
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Vattenfall8.4

begränsaförpotentialochkostnaderför attkalkylerutarbetatVattenfall har
utredningenstillställtsutomlandsSverige ochkoldioxid iutsläppen somav

förfogande.
SverigeielproduktionenstudieVattenfalls ärförUtgångspunkten att

ytterligarebehovetVattenfalli framtiden. attbyggas antarbehöver avut
kondens-produktion inaturgasbaseradmedtillgodoses storaelproduktion

studerar ärVattenfallkraftvärmeverk. Deti småanläggningar eller mer-
alternativaanvändakoldioxidutsläppen attför begränsakostnadema att genom

olikamellan dekostnadsskillnadenberäknadeproduktionsmetoder. Den
koldioxid-minskningenresulterandetill denalternativen relateras av

utsläppen.
iutsläppenför begränsakostnadernauppskattatockså attVattenfall har

länder.andra
studie. Det bör attVattenfalls noterasvi resultatensammanfattar8.2figurI av

jämförtmerkostnademaelproduktionför svenskkostnaderredovisade avser
iåtgärderförkostnadernamedanSverigeproduktion inaturgasbaseradmed

värdetförgjortsintealltsåharavdragNågoti sin helhet.länder återgesandra
kraften.produceradedenav

medkonkurrerakostnadsmässigtfalli vissakanVindkraftaggregat ny
NUTEK ochkostnadsuppgifter frånenligtkraftproduktionnaturgasbaserad

Utrymmetkostnad.mycket lågtillutsläppenbegränsningdärmed enavenge
1,70,7 ochmellanunderlagVattenfallsenligtåtgärdför denna motsvarar

koldioxid år.miljoner ton per
och värmeproduktionbefintliginomtill biobränslefrån kolEtt byte av

koldioxid förkg18-33motsvarande öremerkostnadinnebärabedöms peren
Potentialenkostnaden högre.specifikaolja blir denersättningexempelvis av

koldioxid.3 miljomkringmotsvarandetilluppgå tonbedöms

kostnadsefekiivitet39 Åtgärder koldioxidutsläppenminskaförredovisasiMaterialet att av -
Vattenfall 1994.potential, ABoch mars

på 10Sverigenaturgasprisi%,4° 5realräntaresultatsina ettVattenfall baserar -en
Beräkningama58 %.gaskombianläggningarverkningsgrad iochkWh12 öre enper

medelvärdetuppskattningarpriseroch ärKostnaderexklusive skatt.på priser avbaseras
1994 års priser.iuttrycktatjugoårsperioden. Resultatenärför den närmaste
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koldioxidutsläpp.Figur 8.2 Kostnaderför begränsning av
ÖrelkgC02

Vämrekraf .ing,KN,biobransle-3OMWvärme
Hetvattenpanna,koltillVP

KN koltillnaturgas
KVV,biobränsle100MWvänne

Kondonskraflbiobränsle
NyttkraftverkiNarva

KVV,bytefrånkoltillbiobränsle
ÖsteuropaE. rgieffektiviseringi

Vindkraftigodalägen
7020 30 40 50 60O 10

ÅtgärderKällan för kostnadsegøêktivitetoch potential,minska utsläppen koldioxidatt av -
Vattenfall 1994.AB mars

kraftvärmeverk,Anm: KW VP värmepump.

Användning biobränsle i kraftvärmeverk och istoraav nya nya
konventionella merkostnadkondensanläggningar ángcykel beräknas ge en
jämfört 35-40med produktion kombicykel motsvarandenaturgasbaserad öre

kg koldioxid. Potentialen för dessa åtgärder tillsammans ungefärmotsvararper
7 miljoner koldioxid.ton

Det skall påpekas i figuren redovisas inbördes jämförelser mellanatt
kondensproduktion gaskombiteknik kondensproduktion medmed och med
ångc ykelteknik sig.motsvarande tekniker för kraftvärme förmellansamt var

Vattenfalls studie visar, i likhet i föregående avsnitt,med räkneexemplet att
biobränslebaserad kraft relativtär kostsam.ny
Åtgärder för minska i i Baltikum övrigautsläppen andra länder ochatt t.ex.

Östeuropa bedöms Vattenfall alternativ tillkunna kostnadseffektivtettav vara
Östeuropabegränsa utsläppen i Sverige. energieffektivisering iAttatt genom

begränsa utsläppen 10beräknas kosta kg reducerat utsläppörerunt avper
koldioxid. För dessa potentialenåtgärder bedöms stor.vara

Vattenfall har också angivit kostnaden för skogsplantering bindaatt genom
koldioxid. Kostnaden för 2 till 10detta ligga mellan kgöreanges per
koldioxid.
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8.5 kostnadsutvecklingensvenskaDen

kostnadsutvecklingensvenskaFörhållanden bestämmer densom

koldioxidut-för begränsaSammanställningen visar kostnadernapå attattovan
utsläppsrestriktio-påverkasi Sverige flera faktorer. Desläppen bestäms avav

och kostnader.begränsning högre skattstyrka, kraftigare destonens
bakgrundsvariabel. Videkonomiska viktigDen tillväxten är enen annan

högainnebäraekonomisk givet utsläppsmålhög tillväxt kommer attett
svårare begränsablir tiden alltkostnader. I ekonomi detväxande över atten

svenskaStabilisering deutsläppen till given nivå. Enpå förhand aven
målsättning.ambitiösutsläppen vid 1990 nivå blir med tiden alltmerårs en

i medöka taktanvänds måsteDetta innebär styrkan i de styrmedel attatt som
ekonomin växer.

förbetydelsemedbestämmelsefaktorTeknisk utveckling är storen annan
teknikerenergieffektivakoldioxidutsläppen. Nyakostnaden begränsaatt mer

påtagligt sättbiobränslen kan påoch konkurrenskraftigakostnadsmässigt ett
istudierTillgängligaförväntas anpassningen till lägre utsläpp.underlätta an-

utsläppsökningar till10-15tyder åren kommerdock under de närmasteatt
begränsningföljd dominera denekonomisk tillväxt över attatt som ges avav

användning4l.effektivare teknik kommer till
Även kostnadernapåverkarmöjligheterna handla med gränsernaöveratt

kanimporteramöjligheterutsläppsbegränsning. ökadeför uppnå Med atten
speciellSverigeminska. Här hari de svenska utsläppen kommaväxten att en

iförändringardeochsituation till följd geografiska förhållanden genomav
eller kommergenomförtnordiska länder harför elmarknaderna deregelverken

genomföra.att
Redovis-används.vilka styrmedelavhängigaKostnaderna ocksåär somav

uppfyllandetförknippade medningen visar kostnaderna ettatt avovan
förställetikoldioxidskatt tillämpasenhetligutsläppsmål blir lägre enom en

tänkbaremellertid barabeskattningdifferentierad ärbeskattning. En sådan om
industri.energiintensivasinockså andra länder beskattar

avvecklingenföreståendeförhållande denEtt för Sverige specifikt är av
Sverige.elproduktionen i50 %forkärnkraften. Denna f.n. uppemot avsvarar

kommerproduktionssystemetsvenskaNär kärnkraften fasas detut ur
1990 års nivåtill årStabilisering utsläppenkostnaden för uppnå attatt aven

41 energiverk 1989.energiscenarier,MiljöanpassadeEnergirapport NUTEK,1994, statens
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öka kraftigt. Detta eftersom de kraftslag billigastdet är ersättaattsom
kärnkraften med baserade fossil energi upphov tillär på och därmed ger
utsläpp koldioxid. Alternativa produktionsslag förknippade med högreärav
kostnader.

perioden 2000För fram till år visar tillgängliga utsläppenattprognoser av
koldioxid förväntas i begränsad omfattning. Om kärnkrafts-växa en
avvecklingen inte påbörjas förrän efter sekelskiftet visar, bakgrundmot av

refererade studier tillgängligaoch koldioxidskatt i påattovan prognoser, en
35-50 kg koldioxid 2000öre tillräcklig för utsläppen inte skaär årattper

1990överstiga nivå. Nivånårs skatten bestäms vilkenpå huvudsakligen av
ekonomisk tillväxt den svenska ekonomin Ju högre tillväxten blir destouppnår.
högre skatt krävs.

Behov begränsning de svenska utsläppenav av

Utan några framstegavgörande i utvecklingen elproduktionstekniker,av
alternativa drivmedel bidrar mindre till växthuseffekten och i arbetet medsom

effektivisera energianvändningen kan kämkraftsavveckling ledaatt väntasen
till de svenska koldioxidutsläppen kommer kraftigt.ökaatt att

8.3I figur visas scenario för de svenska koldioxidutsläppen och hurett
dessa förhåller sig till det riksdagen uttalade Stabiliseringmålet,av en av
utsläppen till 2000 1990år på nivåårs och därefter minskning. Scenarioten
bygger på den analys presenterades i kapitel 2 frånoch utgår därmedsom en
ekonomisk tillväxt 1,8 %på år, dagens styrmedel för begränsaattper
energisystemets miljöpåverkan kärnkraftsavveckling under periodensamt en
2005-2010.

Det bör uppmärksammas den scenariot 8.3analys i figur grundas påatt som
endast sträcker sig fram till 2015.år Utvecklingen därefter enkelutgörs av en
framskrivning. Härigenom har effekterna energieffektiv teknikattav mer

42 Energirapport 1993 och Energirapport 1994, NUTEK
43 Utsläppskurvan till bygger1990 2015 bla. modellberâkning syfteMARKALen vars

beräknaeffekten vidtagna åtgärder klimatområdetinom utsläppenattvar av av
koldioxid. MARKAL-modellen optimerar energisystemetgivet efterfrågan energivid
olika tidpunkter och kostnader for energiproduktionen.Transportsektom mindre välär
beskriven i modellen.Med dagensskatter blir det enligt modellenoptimalt att
kolkondensverk uppföres for kämkrañawecldingen. i krañbehovetOm ställetmötaatt
skeddei modernanaturgaseldadekrañverk år blii kombicykler skulleutsläppen 2010
väsentligt lägre.
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användning beaktas i mycket drag. Det börendast kunnattillkommer grova
syftar tillscenariot inte någon endastutgördärför poängteras utanatt prognos,

möjlig utvecklingsväg. Speciellt bör observeras detåskådliggöra attatt en
beskattning bränsle.tillämpar dagens styrmedel Dettaförutsätts att avman

kärnkraften sannoliktelproduktion kommer ersättadenmedför attatt som
andraytterligare styrmedel skulle utsläppenpå kol. Medbaseraskommer att

i utsträckning baseras påelproduktionen störrekunna begränsas attgenom
exempelvis naturgas.

970-2025, milj.Beräknadekoldioxidutsläpp Sverige Ii8.3Figur ton
C02Mton

140

120-

100-

801
60. 1990 nivåårs

40

20

0 : 4 2 4 : 2 2 e :2
20201980 1990 2000 20101970

koldioxidutsläpp i Sverige,styrmedeloch stödför begränsningUtvärderingKälla: avav
1993.1994:48 och Energiläget 1993,R NUTEKNUTEK

1970 minskaframgår hur Sverige sedan har lyckatsfigurenAv
40 möjliggjorts%. utveckling harmed Dennakoldioxidutsläppen genom enca

denoljeanvändningen.politik minska den svenska Bakommedveten att
beskattningoljeanvändningen ligger allt kraftigareminskade aven

hushållningkärnkraftens insatser förutbyggnad och ioljeprodukter,
energi.användningen av

förstekonomisk tillväxt 1,8 och kärnkraftsavveckling% årVid per enen
begränsning energianvändning-sekelskiftet dagens styrmedel förärefter aven

mervärdeskattdvs. energibeskattningen inkl. och demiljöpåverkanens -
2000tillräckliga för utsläppen fram till årenergipolitiska attprogrammen -

till påpekas i figurenendast ökning. Det bör ärskall begränsas atten svag
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kurvan för utsläppen 1990 2000 interpoleringåren och utsläppen medatten-
säkerhet kommer från linjen.avvika den dragnaatt

ytterligare 2000Utan åtgärder koldioxidutsläppen efterkan årmot en
snabbt växande klyfta förväntas uppstå mellan det nationella utsläppsmålet
1990 nivå och faktiskaårs de utsläppen. Detta skulle kunnautrymme
reduceras bl.a. satsning på för elproduktion. Gällandenaturgasgenom en
energi- miljöbeskattningoch medför för kostnadsfördelarnärvarande för kol
jämfört med Slutsatsen blir allt medäven storskalignaturgas. trots att en
användning kommer ytterligare åtgärder förbehövas denaturgas att attav av
riksdagen beslutade utsläppsmålen ska kunna nås.

Naturvårdsverkets analyser effekterna på utsläppen ytterligareav av
åtgärder visar de årliga utsläppen kan reduceras med omkring 6att miljoner

Även dessa ytterligare åtgärder genomförs kan de svenskaton. utsläppenom
komma överskrida riksdagens uttalade utsläppsmål.att

Kostnader för begränsa koldioxidutsläppen till 1990 års nivå.att

Det beräknas bli jämförelsevis kostsamt åtgärder inom Sverigemedatt
begränsa utsläppen kärnkraftennär avvecklas.

I 8.4figur redovisas räkneexempel den ekonomiska betydelseöverett
genomförande eller internationellt samarbete beaktargemensamt annat som

kostnadsskillnader mellan förländer kan få Sverige. Räkneexemplet frånutgår
målet Stabilisering vid 1990utsläppen års nivå, det utsläppsscenarioom en av

målades i figur 8.3, och kostnadsskillnaden mellan Sverigeatt ochsom upp
andra länder 40uppgår till den heldragna linjen respektive 25öre öre den
streckade linjen kg koldioxid och potentialekonomisk forper anger en

genomförande. Mot bakgrund bl.a. redogörelsen i föregåendegemensamt av
och kapiteldetta dettaär tämligen försiktiga antaganden inkluderasom avses
de transaktions- och kontrollkostnader förknippadeär med gemensamtsom
genomförande44. Vidare kostnadsskillnaden är konstant överantar att
tiden.

44 För diskussion sådanakostnader kapitelen av se45 Mycket talar dock för de svenskakostnadernakommer stigasnabbare kostnadernaatt änatt
i utlandet. jämförandeEn modellstudie redovisats iOECD OECD Economicsom av -Studies sidNo. 19 ñ nödvändiga30 skatterför Stabilisering utsläppeni världenanger av-
beräknademed GREEN-modellen till årenmotsvarande for15 20 2000öre 2020,resp. -vilket kan världsmarknadspris åtgärderför vilken svenskaett motsessom
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iblir ocheller de,I det fall reduktionskostnaderna i Sverige lägre mottagar-
belysa sådantländerna blir högre minskas naturligtvis skillnaden. För ettatt

25kostnadsskillnad påfall har vi också gjort beräkningar utgående från öreen
kg koldioxid, den streckade kurvan.per

svenskdel,för8.4 ekonomiskapotentialenför genomförandeFigur Den gemensamt
miljarder kronor år.per

Miljarder kronor
40

30 -

20-

vi drakanbakgrund räkneexemplet baserasMot de antaganden somav
frångenomförandeförslutsatsen det kostnadsmässiga gemensamtatt utrymmet

för begränsaytterligare styrmedelsvensk sida kan bli Utanavsevärt. att
kärnkraftsavveckling komma rörakoldioxidutsläppen kan det sikt vidpå atten

2520 30 kostnadsskillnad på öresig miljarder år. Medkronor perom per en-
slås10 15 kan alltsåkg koldioxid blir beloppet miljarder kronor. Det-

ekonomisktkan finnaskonstateras det från svenska utgångspunkter ettatt
detgenomförandefungerande för utöverintresse gemensamtett system somav

kostnadseffektiv lösningförSveriges uttalade vilja arbetaatt avenges av
klimatproblemet. i figuren begränsasDet bör gemensamtnoteras att

Även redovisatsi jämförandeMARKAL-åtgärdskostnader de resultatkan ställas. som
betalningsfönnåga bindandevidstudier, kapitel antyder svenskattseovan

stabiliseringsmål länders.väsentligtöverstigerflertalet
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genomförande till skillnaden mellan stabiliseraberäknade utsläpp och målet att
1990utsläppen till års nivå. Med globalt kostnadseffektiv klimatpolitiken

skulle däremot figuren annorlunda Självfallet påverkas ocksåut. utrymmetse
målsättningen vad gäller utsläppsbegränsningen. likaAllt ökarannatav

i stället för Stabilisering minskning utläppen.utrymmet antarom man en aven
Omvänt skulle naturligtvis reduceras Sverige fickendastutrymmet om
tillgodoräkna sig bråkdel resulterande utsläppsminskningar.en av
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9 Tillämpningsproblem vid gemensamt
genomförande

9.1 Inledning

Vi i utsläppsminskandehar föregående kapitel funnit förkostnadernaatt
åtgärder förenadskiljer sig varje uppskattningåt länderna emellan äräven om
med osäkerheter.stora

effektiviseraDessa kostnadsskillnader visar potential förstor atten
klimatpolitiken fördela insatserna till de länder där de gör störstaattgenom
nyttan.

I kapitel tillämpadetta diskuteras möjligheterna definiera ochnärmareatt
begreppet miljöavtal.genomförande internationellainom förgemensamt ramen
Det sig länder skapakostnadsskillnaderna föreligger mellanrör närattom
drivkrafter förutsättningar incitamentoch sådana det landets aktöreratt gesena

vidta i utformatåtgärder det andra landet. Systemet bör dessutom såatt vara
tillsäkerställer leder till bidraråtgärderna resultatatt attatt ettman som

konventionens mål uppfylls.
Med genomförande projekt inriktade påhär är attgemensamt avses som

minska ellerutsläpp eller i förekommande fall öka sänkor och i vilka tvåatt
flera från och i olika länder samarbetar.parter

En indelning skiljer imellan projekt har sin grundär att man som

internationellt regelverkett-
nationellt regelverk, miljölagstiftning medgerett t.ex. attsom-

utsläppsökningar balanseras åtgärder utomlands.av
frivilliga åtgärder eller åtaganden inte ihar stöd reglersom-

Gemensamt för dessa projekt innebär formde någonärtyper attav av
kreditering för den Det kan sig goodwill ellerröra ettparten.ena om ren
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dem någonminskarutsläppenmedgivande öka de mot attatt manegna
medmotprestation. Det ärföralltsåmottagande stårDen partenannanstans. en

naturligtvis kanvillkorendirekt biståndandra ord inte fråga även varaomom
eller mindre generösa.mer

tredjedenmedankategoriernaintresse två förstaAv destörst är ovan
karaktäriseratshittillsomfattar projektmånga de gemensamtsomsomav

fastställdanågrasaknassin grund i det ännugenomförande. Detta har att
också i vilkentillskall gågenomförandekriterier för hur samtgemensamt
hänger dettautnyttjas. sinIutsträckning möjlighet skall kunnadenna tur

detpraktiska planet närpå detfinns olösta frågormed det radatt ensamman
genomförande.gäller tillämpningen gemensamtav

innehållersvavelprotokolletklimatkonventionen detBåde och nya
åtgärdergenomförakanbestämmelser ramkaraktär parternaattomav

innan någonpreciseringaremellertidfallen fordras närmareI bådagemensamt.
klimat-stånd. Itillkommabestämmelserna kanegentlig tillämpning av

kriterierutformaskallpartskonferensenförstakonventionen föreskrivs denatt
kringFrågeställningarnagenomförande.för gemensamtgemensamt

interimsarbeteidiskussion dettillgenomförande för närvarandeär somuppe
ländernadeltagandeDepartskonferensen.förstapågår för förbereda denatt

arbetet.fortsattatill detförslagsynpunkter ochmöjlighet lämnahar getts att
utforma de närmarekonventionsstyrelsenkanEnligt svavelprotokolletdet nya
Även dettapågenomförande.förbestämmelser behövs gemensamtsom

ytterligare regler.utformamedområde pågår arbete att
förhållandetdetfrånfrämstför härröri fokus debattenstårDe problem som

nettoutsläppenreducerabidra tillgenomförande att avatt gemensamt avses
fåkrediteras, ellersig,tillgodoräknaskall kunnaoch någonatt partgaser

utsläppsminskningar.för dessaform erkännandenågon av
säkerställerhurdelsfrågornade centrala sägasEnkelt uttryckt kan manvar

dels hurprojektet,följdfaktisktutsläppsminskning äger manatt avrum somen
frågankring9.2 diskuteras problemenblir. I avsnittfastställer denhur stor

skall räknautsläppsnivåannars dvs. vilkenskulle skevad mansom
och iläckageeffekter9.3 diskuteras så kalladefrån. avsnittminskningen I

genomförandeför9.4 förutsättningarnaavnitt frågan hur gemensamtom
9.5ej. Avsnittellerkvantitativa åtagandenmottagarlandet harpåverkas omav

svavelområdet.genomförandekortfattatberör gemensamt
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9.2 Referensutveckling

En grundläggande skillnad ochmellan genomförande och skattergemensamt
utsläppsrätter det förutsätts köparen investeraren för icke-är betalaratt att
utsläpp medan skatter och utsläppsrätter relateras till och samvarierar med
faktiska utsläpp.

Avsaknaden direkt koppling mellan utsläpp och krediteringav som
relateras till minskningen utsläpp innebär vissa problem.av

Krediteringen utgår från minskning nivå.utsläppen från någon Dennaen av
nivå måste alltså fastställas innan för kreditering bestämmaskanutrymmet

jämföra faktiska utsläpp med sådan referensutveckling.attgenom en
Gemensamt genomförande förutsätter skall finnas möjlighetdetatt att

bedöma de ingått samarbetsavtal likvärdigt elleruppnåttparter ett ettom som
bättre i förhållanderesultat till uppställda mål vad skulle varit falletän hasom

samarbete. Ett grundläggande krav för kunna sådanutan göraatt en
bedömning finnsär det uppgifter utsläppsvolymeratt om m.m.

En särskild frågeställning berör klimatkonventionen fördetär attsom
närvarande inte finns några rapporterade uppgifter utsläppparternasom av
växthusgaser för basåret eller några direkt kvantitativa för framtidaåtaganden
utsläpp. Formuleringen artikel 4 i klimatkonventionen intekan tolkasav som
något strikt krav på i Annex-l för sig sinaskall stabiliseraatt parterna var

1990utsläpp på nivå.års För övriga finns inte kvantiñer-heller någraparter
bara krav. Möjligheten föra åtaganden frånöver till äratt part annan aven en
denna anledning begränsade med den utformningennuvarande av
klimatkonventionen.

Även klimatkonventionen i sin nuvarande utformning saknarom
kvantitativa åtaganden för enskilda kan förutgöra grundparter attsom
bestämma referensutveeklingen har omfattande diskussioner förts om
möjligheten tillämpa genomförande mellan olika kategorieratt gemensamt av
länder. Flera industrialiserade länder har exempelvis nationellt fastlagda
utsläppsmål för växthusgaser. Oavsett dessa länder inomsamarbetarom
konventionens eller finns goda möjlighetersätt bedömaannat attram
resultatet de samlade insatserna. Däremot frågoruppstår rad landettav en om
med fastställd referensutveckling inleder samarbete med landett etten som
saknar underlag för fastställa tidigare utsläppsnivåer där det saknasochatt

fastställdaoch förmål framtida utsläpp.prognoser
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inomdiskuteratsprojektnivå harreferensbanor påfastställaMöjligheten att
bedrivsförsöksverksamhetiklimatkonventionen och deninomGEF, avsom

på klimatområdet.olika länder
bliskulleprojektutsläppsutvecklingen förbör hurEn referensbana ettange

föreställerViinte bleveffektiviseringsåtgärdenklimatinsatsen t.ex. av.om
övergångellerskogsvårdsåsomåtgärderi första hand konkretahär t.ex.oss

medaldrignaturligtvis nästanbränslen. Det går attfossila till förnybarafrån
anläggningarenskildautsläppsutveckling för etc.framtidafastställasäkerhet en

ekonomiskatill den allmännakoppladnaturligtvis i gradhögOsäkerheten är
energian-exempelvisförmöjligheterna görautvecklingen och att prognoser

osäkerhetenskogsplantering ärgällerenergitillförsel. När detvändning och
koldioxid,förberäkningsmetodertilldels med hänsyn upptagsärskilt avstor,

skallprojekthuruvidai dvs.markanvändningentill ettdels med hänsyn stort,
befintlig skog. För atti bevaranyplantering ledellerbedömas attettsomsom

andraradskogsprojekt måsteförreferensutvecklingenbestämma ett en
avverkningantagandentrovärdiga etc.omständigheter beaktas avt.ex. om

regionen.i berördaandra skogar den
iliggerreferenssituationenfölja attdefiniera ochytterligare svårighetEn att

förväntadeöverdriva denstrategisktfinns intressedet attattett genomagera
användningökadavverkning ellerhävdaGenomutsläppsutvecklingen. attatt

vilketöverskattadskapasi referensbananingårfossila bränslen prognosenav
GEFfrånland ellerinsatser frånexempelvistillkan leda annatettatt

kanprojektstödjaönskarföretagland elleröverdimensionernas. Ett ett som
detochreferensbanormellanöverdriva skillnadeniintresseockså ha attett

mycketbildenkandettaeftersomutfallet efter olika insatser,faktiska avge
för åtgärderna.marginalkostnaderlåga

efterfastställsreferensbanorförutsatt ländernasDet bör attnoteras att
iförhållandenavi påantaganderimligtvilketvarandra, är ett serom

sidaländernasfrån bådaintresse attföreliggerklimatkonventionen, så geett
för utsläpps-mottagarlandetskaffaeller det utrymmeett extrasenare

kostnadsfriaoegentliga ochbilliga,skulle medgereduktioner, vilket t.o.m.
utsläppsreduktioner.genomförandeföroptioner gemensamt av
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projektenskilda9.2.1 Referensutveckling för

betydelse.avgörandeblir projektplanetFrågan referensutveckling på avom en
ofta förutsättningarnationella planet saknasI likhet med gäller för detvad som

utvecklingsförlopp påeftersom alternativaföroch metoder goda prognoser,
fråganeller kontrollera ärföretagsnivån otaliga och svåra förutsägaär att

också svår.
skallvarje projektmindre vanligt förespråkaIcke desto detär attatt som

referens-innefattagenomförande måstekunna föremål för gemensamt envara
projektet kominteskettbana trovärdigt redovisar vad skulle ha omsom som

till förbättrade utsläpps-situationen.stånd och
skallföretagsnivåSärskilt fordras referensutvecklingen påatt vara

anläggningardetaljerad utvecklingen verksamhet ochdet gällernär somav
projektet.substitut till det aktuellaeller komplementutgör nära

trovärdiga antagandenReferensutvecklingen exempelvis innefattabör om
Annarsbevarandeprojektavverkningen andra skogar deän ett avser.av som

kompletterande ochkan projektets assimilerande effekt upphävas avav
assimilationseffektenprojektet avverkningarutlösta så den temporäraatt

ställaelimineras. liknande får inte projekt går påPå vis attett ut avsom
kapacitetsut-produktionen från kolkraftverk innebära i stället ökarett att man

utsläppsminskning-nyttjandet i kolkraftverk omintetgöroch så sättett annat
Sådana följd-ökning i investerande landet.balansera deten avsessom en

referensutveck-verkningar måste alltså förutses och ställassammantagna mot
lingen. med svårbemästratDet ligger i dager här haröppen göra ettatt attman
problem.

kontrollerad till-Detta invändning utbredd ickevägande ochär moten en
lämpning tilltendensgenomförande mellan privata företag. Engemensamtav

läckageef-överdrift negativa s.k.spridningseffekter och underskattningav av
fekter kan därför förväntas.

mellanstatliga nivån iLikartade självfallettendenser kan uppstå på denäven
påföljderna intesynnerhet definierade ochutsläppsmålen är attvagt avom

innehålla dem är begränsade.
mindre klimatsynpunkt disku-För inte för rad eller frånöppnaatt av en mer

man urskiljakunnatabla kommersiellt motiverade projekt bör klartannarsmen
reduktionseffekten.

Kravet medföra nettoreduktionpå genomförande måsteatt gemensamt aven
utsläppen jämfört naturligtvismed vad skulle ske innebär iblandsom annars
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i vissaaktualiserasövervägandenavvägningsfrågor. I likhet med desvåra som
lönsammaMycketblir central fråga.nationella sammanhang lönsamhet en

referens-irealiseras ävenprojekt eller lågkostnadsprojekt kan komma attantas
tillgodoräknande.fördärför till grundutvecklingen och inte läggaskan

uteslutnings-problemetTill del komma till medkan rätta genommanen
mottagarlandetilagstiftningenExempelvis projekt krävermetoden. kan sådana

genomförande görsbort. Krav kan också ställas på gemensamtattsorteras
ibestårDilemmatavailable technology.teknik s.k. Best attmed avancerad

vad dentillskottför säkerställa projekten utöver spontanaatt att ettgerman,
projektkostnader. Deprojekt med högautvecklingen tvingas utföraskulle ge,

sannolikhettill stånd medmed säkerhet inte kommer är storsom
förhållandevis dyra.

merkostnadenberäknaderegret-projekt denOmvänt gäller för s.k. attno
till ståndborde komma ävenför negativ: de lönsamma ochdessa är utanär

exempel.lLUMEX-projektet ärgenomförande. mexikanskaDet ettgemensamt
och iiintroduktion lågenergibelysning MontereyProjektet avser av

ifinansiering bl.a.bidrar medGuadelajara i Mexico. GEF norskaoch staten
praktiskaandrareferensbanor ochmedsyfte undersöka problemennärmareatt

introduktioneninnanförhållanden. dröjt några årDet hade sannolikt av
spridningseffekterförknippadelågenergibelysning kommit igång och med den

tidigareläggningkrediterbarbidrar potentielltvarför projektet kanske med en
utsläppsreduktionen.av

förmöjligaNo-regret-projekt betraktasskulle kunna gemensamtsom
tillhörförverkligasinte vidaredefinitiongenomförande. Eftersom de utanper

föruppkommaincitamentkaninte heller referensutvecklingen. Men dåde
medtidsutdräkthinder ellerkonstlademottagarländer eller företag att genom

köparländer, vilkafrånsiggenomförandet dessa söka tillskansa resurser
En sådangenomförande.för egentligtskulle avsättas gemensamtannars

nettoökning utsläppen.iutveckling skulle då i stället kunna resultera aven
vissaförklaring tillDet kan och brukar också hävdas attt.ex. no-som en
högre änkostnaderna ärfaktiskaregret-projekt inte kommer till stånd deatt

deinformationsbrist gördirekta redovisar ellervad den kalkylen attatt t.ex.
projektspeciñk analysochinte genomförs. fallI dessa kan noggrannen mer

projektet ochilönsamhetentillräckligt för bedömamöjligen underlag attge

avståfrånmottagarlandetkanuppstår beståri45Då emellertid spelsituation attsomen
genomförande.lagstiftning for tillskansasig medelför gemensamtatt
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referensalter-genomföras iskullekaraktären hinder det intede gör attav som
nativet.

9.2.2 kriterier för referensutvecklingenNågra

samband med deidiskuteratsFörslag till riktlinjer för referensbanor har
har bl.a.Detfortsatta inför första partskonferensen.förhandlingarna den

metoder föranvisagenerelltkonstaterats det saknas underlag attsettattatt
referens-bedömaFörfastställa referensbanor för enskilda länder.nationella att

relevanta faktorerföreslagits allautvecklingen på projektnivå har t.ex.att
liksom olika slagsprojekteffekter bränslecykeln för beaktashela ettav

rensutvecklingen böreffekter, läckageeffekter. Refesekundära s.k.t.ex. vara
ochmiljöförhållandenrimlig utveckling, effektivafrån hållbaroch utgå enen

ekonomisk politik.sund
Övergångsekonomiernas uppmärksammatsspeciella situation ocksåhar

länderväxthusgaser i dessasärskilt minskningarna utsläppendvs. hur av av
vilkalångsiktigt ochden ekonomiska omställningen skall bedömasunder t.ex.

kan bedömasmöjliga begränsningar genomförandegemensamt somsomav
rimliga förutsättningar.dessaunder

referensutvecklingen.Bl.a. följande diskuteratskrav har vad gäller

inteviss åtgärdDen bör vad skulle ske annars dvs. om enavse som-
utsläppentillräckligt påkommit till stånd. Det bör således inte att sevara

före och efter.

effekterAllaHänsyn till eller indirekta effekter.skall sekundäratas av-
bränsleanvändning skall beaktas.

övvergångsekonomierna börDen spontana reduktion försiggår isom nu-
inte utnyttjas för genomförande.gemensamt

det gäller referensut-Följande systematisera olika metodersynsättsätt näratt
för utsläppsreducerandeveckling föreslagits för USA:s inhemskahar program

åtgärder.
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referensnivåkonstantJämförelsen skerHistoriska emissioner. mot somen
observationer.tidigarebaseras på

prognostiseraellerPrognosrqferensdata. Genom modellera ettt.ex.att
utsläpp iför framtidareferensutvecklingtillväxtföretags anpassas en

enlighet utveckling.med denna

förutseddaefter denReferensutvecklingenJusterade enhetsdata. anpassas
framtidaoch valdför basåretproducerade enheterskillnaden mellan antalet

energiâtgångproportionelltidpunkt. Exempelvis kan konstant peren
förutsättas.producerad enhet

referensutveck-metod beräknasreferens. Med dennaProjekt- för- projekt
dekoldioxid läggsfaktiska utsläpptilllingen bakåt i tiden att avgenom

upphov till.projektetminskningar gersom

historiska äremissionerfrån metodenEtt problemen med utgå attattav
Om dekonstanta.koldioxid tiden inte behöverutsläppen över varaav

kanfrån vadavvikerjämförelsen bygger påhistoriska data somsessomsom
exempelvisså kanår,undernormalt, data utsläpp ett varmt ent.ex. avserom

år släppagaseldning kalltfrån olje- tillanläggning konverterad utett mera
Innebördeneffektiviserats.anläggningen harkoldioxid referensåretän atttrots

därmedförutsättningarvissaunderfel referensår bli utsläppenvälja attattav
före.efter konverteringenskulle högre änvara

i förut-utgångspunktreferensutveckling medPrognosreferensdata ger en
såtrender. Påekonomiskatillväxtför företagssedd utveckling samtt.ex. ett,

mednackdelproduktionen. Enianpassning till förändringarkan skesätt enen
finnseftersom dettrovärdighet,tillräckligsådan bedömning uppnåär att

utveckling.hypotetiskbeskriva sådanolika metodermånga att en
koldioxidutsläppspecifikaproduktionensJusterade enhetsdata använder

Utsläppenreferensutvecklingen.vid bedömningenutgångspunkt angesavsom
utsläppenförändringarFramtidai koldioxidproducerad enhet.kgt.ex. av

antaletskillnaden mellanmedmultiplicera åtgångskvotenerhålls attgenom
Dennaoch det aktuella året.för utgångsåretproducerade enheter ansats

koldioxid,t.inte släpperföretag i utgångslägetmissgynnar ut exsom
kannågotdessa inte harvattenkraftkraftföretag med enbart att somp. g.a.

varan definieras.hurnackdel resultatet berorkrediteras. En är att avannan
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referensfallet vilket knappastVidare energieffektivitet iförutsätts konstant
med verkliga förhållanden.överensstämmer

referensutvecklingenProjekt-för-projekt referens. Här beräknas attgenom
tilldessaeffekterna för sedanadderar vidtagna åtgärder att summeraman av

genomförts Dettade faktiska efterutsläpp det åtgärdernauppmätts attsom .
definitionsmässigtförfaringssätt innebär utsläppsminskningarberäknadeatt

sammanfaller meningslöst.med de uppnådda, vilket är
schablonartadeingenSammanfattningsvis dessakan konstateras att av

referensutveckling.tillfredsställande vis löser fråganpåansatser ett om
någotOm förenklas frågankravet bara ställs i förhållande till utgångsläget
hajämfört annars skullemed reduktionen till vadskall relaterasom som

hänt.
beräknadei förväg teknisktAmerikanska uppskattningar myckethurav

effektiviseringsåtgärder sidepotentialer elsektorn s.k. demandi manage-av
idement faktiskt genomförts pekar ofta påuppnås sedan åtgärderna attsom

efterskott ibland mindrenettoeffekterna väsentligt mindre, änuppmätta är
i USAhälften i förväg Genomförda studierde beräknade minskningarna.av

pekar faktiska väsentligt deockså på de kostnaderna ofta högre änäratt som
ligger för tekniska potentialen beräknatstill grund beräkningar den somav
innan forbli aktuellastudierna genomförts. I länder eller kande ärsom

sannoliktför efterkalkylergenomförande förutsättningarnaärgemensamt
för överdrifterväsentligt i industriländerna. För undanröja riskensämre än att

effektiviseringseffekter noggrannhet ocheller måste betydandeav spar- en
utsläppsreduktionsbedömningen iakttasäven återhållsamhet det gällernär

enligt amerikanskade bedömningarna.
Någon direkt mätning koldioxidutsläppen från enskilda anläggningarav

görs Utsläppsuppskattningar hari regel varken i Sverige eller i länder.andra
hittills vidi allmänhet bränsleförbrukningen. faktiska utsläppengrundats på De

speciellt investeringstillfálle emissionsmätningar,kan också skeett t.ex.genom
uppskattningar materialflöden, teoretiska beräkningar, erfarenhetsvärdenav
och modellberäkningar.genom

Energieffektivisering och komplicerat.är område svårbedömtärett som
Åtgärder kan i princip företas i alla led från producent till konsument.
Åtgärder vidtas i syfte minska koldioxid dessutomutsläppen kanattsom av
påverkas andra effektiviseringsåtgärder användningskedjan.i tidigare ledav av
Utsläppsminskningar kan möjlighet för ytterligare expansion inomockså ge
andra områden producent använder det uppkomnaatt t.ex.genom en
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påkoldioxid fortsätteröverskottet för andra varigenom utsläppenändamål, av
nivå.samma

iliggerkoldioxidsynpunktDetta effekterna fråntydligt i projekt därär mest
projekti sådanaminska därigenom elproduktionen. Vadelbehovet ochatt man

överkraft blirinte denkan säkerställa, bör bedöma, är somommen
produktion. Vid åtgärderanvänds till andra ändamål fortsatt t.ex.som

hur lampornainförande lågenergilampor, det också viktigtär att vetaav
besparing uppkommertiden och veckovis. Denanvänds dygns-över som

används.lampornaskall till elektriciteten produceras närkunna relateras hur
aktuellrörandekan besvärligt beroende på uppgifterDetta attvara

brukas.tider lampornakraftproduktionen få för alla dekan svåra att somvara
svårbedömda ärenergieffektiviseringsåtgärderEtt problem görannat som

dettilläggsisoleras kommerprojekt Om husolika påverkar varandra. attatt ett
tidigareminska vilket i sin värmepannavärmeåtgången, gör atttur om en

bidra minskadeförbättringeffektiviserats kan inte tillså den sammanu
lika lång.blirdess utnyttjandetid inteutsläpp tidigare eftersomsom

effektiviseringsprojekt iAntag företag vidtar finansierarnågot ettatt
koldioxidminska utsläppeni syftesamarbete med någon fastighetsägare att av

medeldatillfrån fjärrvärmenät. sedan går överAntag attett att man
koldioxidbiobränsle. företag redan minskat utsläppenDet genomavsom

elimineraseffektåtgärderseffektiviseringsåtgärder få dessakommer då att se
till biobränsle.eftersom konverterarpannägaren pannan

måstereferensbanorfråganSammanfattningsvis vikan konstatera att om
kraftsektorn,inomvissa projektangripas pragmatiskt vis. Förpå t.ex.ett som

gäller investe-framförhållning detnärtraditionellt förhållandevis långhar en
Detvärmesektorn.liksom inomringar, kan problemen möjligen bemästras

Erfarenheterfaktor.komplicerandeinbördes beroendet mellan olika led är en
oftaförändringar ärberäknadei efterskottfrån amerikanska projekt visar att

igång.innan projektetväsentligt mindre kalkyleratsdeän sattssom
referensfalletförutsättningarna fördefinieraInte minst incitamentet att som

effekt,tillgodoskriva projektetför därigenom kunna storatt enogynnsamma,
angivnafall föri varje enskiltanalys bör görasgör attatt en noggrann

kontrollkravreduktioner skall bli trovärdiga. De gemensamtsom
tillkommer.administrationmedför kostnader förgenomförande innebär som

användarsidan,projekt påbetydelsefulla förförväntas bli särskiltDessa kan
produktionsidan.påprojektmindre föraktörer, störreberör mångasom men

dessauppskattasvårterfarenheter detAvsaknaden empiriska gör attav
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föradministrationskostnaderkostnader. Som jämförelse kan dock nämnas att
vissa amerikanska energieffektiviseringsprojekt till tiotalsuppgår procentett av

sannolikttotalkostnaderna. Svårigheten referensbanor tilltar närberäknaatt
systemavgränsningen vidgas nationell nivå. hänsynfrån projekt- till Den som
då måste till indirekta effekter möjligen bemästras medkantas
energiprognosmodeller.

9.3 Läckageeffekter

Målsättningen energieffektivise-med exempelvis genomförandegemensamt av
ring därföri koldioxid finnsär begränsa de totala utsläppen Detatt av
anledning beakta inte bara effekt effektivisering ellerden omedelbaraatt som
bränslebyte tagitskan ha den effekt sedan hänsynäven totala återstårutan som
till anpassningar återverkningar i i sammanhangoch ekonomin. Man talar detta

s.k. läckageeffekter. emellertid viktigtDet uppmärksammaär attattom
läckageeffekter givetvis inte enbart uppstår konsekvens gemensamtsom av
genomförande. Läckageeffekter ensidigt väljeruppstår också landettt.ex. om

bedriva klimatpolitik.striktatt en
Läckagebegreppet har inte fått entydig preciserad innebörd.ännu någon och

I detta sammanhang begränsar vi innebörd till omfatta indirektabegreppets att
effekter på utsläppsutvecklingen växthusgaser,någon åtgärd utsläppmotav av

inte beaktas vid föregåendeden nettoberäkning förutsätts ske enligtsom som
avsnitt.

Läckageeffekter kan då beroende på systemavgränsningen uppträda inom
mottagarlandet eller i andra länder. Läckageeffekter huvudsakligenkan
uppträda följandepå vägar:

pris- inkomsteffekterocha.
demonstrationseffekter

inkomsteffekter energieffektivisering-Frågan pris- och bekant bl.a. frånärom
i industriländer. För s.k. demand side projekt uppstårmanagementprogram

ofta avvikelse förhandmellan den på beräknade energibesparingen och denen
efterhandi fall kraftförsörjningen fossilakan I de baserad påärnoteras.som

4 SeJoskow,, P. och What doesUtility Subsidized Efficiency ReallyMarron, D.B, Energy
Cost. ScienceVolume 1993. ,
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motsvarandeöverföras iförändring direktenergianvändningensbränslen kan
koldioxidutsläpp.mängd

USA påfrånavsnitt erfarenheterpekar attSom vi redovisade i föregående
beräknade. Dettai förvägmindre hälften dennettoeffekten ofta är än av

hushållsap-inkomsteffekter. Närpris- ochtillskrivs beteende ocksåändrat men
elräkningen.tillhushållsbudgetenmindre delblir effektivare åtgårparater av

utnyttjandesittökabilligare hushållen kanElen blir relativt ochsett av
utmstning.ytterligareanskaffamaskiner ellerbefintliga ochapparater

ändraskoldioxidreduktionendirektaläckageeffekter innebär denDessa att
minskadprojektet får. Entill följdverkningarhänsyn detar somom man

energiproduktionfossilbaseradefterfrågan energi och i synnerhet påpå
mekanism för detta ärEnför fossila bränslen.påverkar marknaderna att

följdprisnivå fallervid givenefterfrågan på fossila bränslen avsom en
icke-marginella.förutsättseffektiviseringsåtgärder då varasom

mindrejämvikt vidprisfall ochtillEfterfrågeminskningen leder ett ennyen
denockså änprojektet störreföregickutsläppsvolym denän sommensom

medreduceradesutsläppsvolymenursprungligaskulle få denman om
bränslen.fossilaefterfråganprojektets direkta verkan på

delvis kanvanligen åtminstoneläckageeffekt antasHur dennastor som
iolja blirochkolförmarknadernaföras vidare via internationellade naturgas,

tillförhåller sigefterfrågeelasticiteternavarje fall utbuds- ochberor på hur
efterfrågebortfallet.olja påverkaskol ochutvinningenvarandra dvs. hur avav

prisfallmindre blir detJu priskänslig utvinningen destoär sommer
skiljerbränslenför fossilaMarknadernatill.efterfrågeminskningen upphovger

internationaliserad,sig vis oljemarknaden den ärpå så är mestatt som
världs-igenomförbrukningsändring slårvarför varje lokalnästan

detsärskilt iinnebärlandoljeförbrukning i någotmarknaden. En minskad
i världensäljsmängd någonkorta perspektivet motsvarande annanstansatt

tillplatsfrånflyttasföljd. Utsläppetåtföljande utsläppsförändringmed ensom
kapital-gasproduktionen mycketolja liksomannan.Produktionen ären av

tidviskoncentrerad ochemellertid också mycketintensiv. oljeproduktionen är
efterfråge-betyderOPEC. Dettaföremål för kartellprissättning attgenom

motverkaskommatill prisminskningar kanbortfall med tendenser att av
för hållaproduktionenutbudsminskningar. OPEC-Iänderna kan skära attner

läckageeffekten iminskarutsträckning skerpriserna Iden dettauppe.
motsvarande mån.



161Kapitel 9SOU 1994:140

Även ochfåtalskonkurrenskaraktäriseradvissgashandeln till delär av
oljeprisnoteringar.tillprissättningen ofta kopplad

i första handindustrigradi högKolproduktionen i världen är somen
bl.a.gällermarknader. Dettanationellabaserad avsättning lokala ochpå på

i världen.bland de producenternaUSA, Kina, störstaRyssland och ärsom
betydelsefulli internationell handel ärkolproduktionen gårDen del somav

tillbidrartransportkostnadsandelenförhållandevis högabegränsad. Denmen
kol ipåefterfråganminskadeffektendenna begränsning. Detta betyder att av -

lokalaolja beror påfallet förutsträckning vad ärKina i änstörret.ex. som
i motsvarandeläckageeffekten begränsasavsättningsmöjligheter och att

omfattning.
genomförandeviddiskussion blirSlutsatsen denna gemensamtatt manav

schematiskt ochläckageeffekternabör försök analysera attgöra ett att en
förtalarmycketkolanvändningen harinriktning projekt minskarpå somsom

sig.
internationella bräns-kännetecknar dedragVidare leder de strukturella som

fullständigaläckageeffekter knappastlemarknaderna till ärslutsatsen utanatt
oljeanvändningminskadgenomförande iresulterarävenatt gemensamt som en

nettoeffekt påkan begränsadha någotgynnsam men meren
koldioxidutsläppen.

kvantitativa regle-koldioxidskatter,Läckageeffekter förekommer näräven
ländergrupp.ringar tillämpas i begränsadöverlåtbara utsläppsrättereller en

energiskatterkänsliga förenergiintensiva oftaVerksamheter är antas varasom
läckageeffektvill undvika denoch därför undantag förmedges att somman

andra länder.väljer flytta tillskulle till följd beskattningenbestå i de attatt av
OECD-koldixoidskatter inomNär verkningarnadet gäller t.ex.t.ex. av

medländerna industri energianvändning till länderomlokalisering ellerpå av
harmindre gjortskoldioxidrestriktioner har rad analysereller helt utan somen

viss läckageeffekter vidför uppstårrelevans även de gemensamtsom
genomförande.

s.k.simuleringar med denhjälpOECD nyligen berört frågan medhar av
16 i%till högstläckageeffekter uppgårGREEN-modellen och erhåller då som

stabiliserafall koldioxidskatt för ellerolika där utnyttjar begränsaattman en
säljskolet påFör låg priskänslighet på kol dvs.utsläppen. antar attom man

kolproducenter forbetalaolje- ellerl speciell form genomförandeEn attår attgemensamtav
inte producera.
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50 %.tillläckageeffektenpris helst uppgårtill vilketvärldsmarknaden som
30 %.49till ungefärläckageeffektenManne har beräknat

synpunkt det knappast ärsamhällsekonomiskfrånDet bör framhållas att
iprojekt i sigenskildaläckageeffekterna förminimeralämpligt söka utanatt

vidare värtDet ärmottagarlandet.nettoeffekterna inomtill de totalastället se
utformas sågenomförandeprojekt kanäven attunderstryka gemensamtattatt

positivasynpunktklimatpolitiskfrånläckageffekter kan hade även settutöver
självfalletbörteknik. Dessaspridning kunskap ochindirekta effekter såsom av

ocksåkvantifiera. Det börvanligtvis svåra noteras attbeaktas är attmen
särskilteffekterindirektakvantifiera såväl direktasvårigheten att som

inomslutanvändareinriktadeåtgärderutmärker är ex.som
hushållssektorn.

projektdefinieradevälsannolikt i första hand störreinnebärDetta att
trovärdigtjämteeffekterindirektaöverblick direkta ochgenomförs ettdär av

referensscenario kan åstadkommas.
ljus. Ipositivtiläckageeffekter ocksåkanFörekomsten ettsesav

ekonomiskförutvecklingsländernaklimatkonventionen bereds utrymme
tillämpningochutsläppenbegränsningarIndustriländernasutveckling. avav

utvecklings-ietablerasellerindustrin flyttarinnebärakoldixoidskatter kan att
bidragdärför fårhänseenden ochibegränsningar dessa ettländer saknarsom

industrialisering.utveckling ochekonomiskatill sin

med ellerländergenomförande mellan9.4 Gemensamt utan
kvantitativa mål

striktingenhelleravräkning behövs, krävskvantitativSå ingenlänge
gälleråstadkommit detnärfaktiskt har attberäkning hur mycket manav

skalleffektenellervinsten,Först närminska de globala utsläppen. nyttan av
problem.fördelas uppstår

villdåuppstårandra länderinsatser ieffektenBehovet mäta manatt avav
någonökningarutsläppsförändringaravräkna sådana gentemotmot egna

utfástelse minska utsläppen.att

IEEmissionlimitsunilateralCarbonimpactofInternational Trade: The49 SeManne, A.
ParisEconomicsof ClimateChange.OECD 1994.
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blirJu bindande denna utfästelse desto behovetär större gemensamtavmer
detgenomförande nödvändigtvis intresset för kontroll. Tvärtom kanintemen

överdrivafrån konventionspartens synpunkt framstå lockande attsett som
bidra till lösningeneffekten ändå marginellt kanåtgärderna endastav som

därförsnålskjuts kan utveckladet global problemet och tendenser åkaattav
sig.

därför med delsBehovet resultat sammanhängerkontroll uppnåddaav av
dels med gradengraden förtroendefullt samarbete mellan parterna avav

diskuterabindning i Som vi skall ärdet eventuellt målet. snartgemensamma
det antingen endast denbetydelsefullt skilda fall uppstår,på de attatt se som

eller bindandebåda har åtaganden.att parterena
överföraI Montrealprotokollet finns innebär vissa kanregler att partersom

produktionsvolymer mellande reglerade ozonnedbrytande ämnenaav
produktionen intevarandra. En för utsättning för detta givetvis den totalaär att

överstiger klimatkonventionende tillåtna enligt avtalet. Ivolymer ärsom
saknas för kvantitativa åtaganden för Möjligheternanärvarande attparterna.
överföra utsläppsförändringar mellan därför begränsade. Enärparterna

nödvändigövergång till kvantitativa åtaganden något slag sålundaärav en
förutsättning krediteringför möjliggöra s.k. krediteringar i framtiden. Medatt

får tillgodoräkna sig åtgärder genomförda hos någonrättatt part attavses en
debitering förutsätts i regel ske hos denEn motsvarandepart.annan senare

parten.
I de diskussioner förs i anslutning till klimatförhandlingarna har anförtssom
rad skilda vad gäller kreditering i samband medståndpunkter gemensamten

Ågenomförande. för tillåtasidan har förekommit finns argument attena
kreditering för åtgärder finansieras i andra länder, förutsatt detalla attsom

Åfinns referensbanor sidaneller motsvarande. andra har också många krav
på kreditering får förekomma för utfäst minskaenbartrests att parter attsom

sina nationella ståndpunkt bl.a. farhågor vissautsläpp. Denna bygger på attom
ÖsteuropaOECD-länder ekonomiska stagnationen iskulle kunna utnyttja den

motvikt föreslagit ökningarutsläppsökningar. Man har också attmotsom egna
koldioxidutsläpp i de industrialiserade länderna inte skulle kunna räknasav av

skogsplanteringsprojekt i utvecklingsländerna. En viktig fråga i dettamot
sinsemellansammanhang också enbart de s.k. Annex I-ländema skall haär om

möjlighet till genomförande. följande avsnitt diskuteras någotIgemensamt mer
ingående vilka konsekvenser genomförande inom klimatkonventio-gemensamt

kan få olikamellan länder.nen grupper av
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kvantitativa mål9.4.1 Gemensamt genomförande mellan länder med -
principdiskussionen

kvantitativa åtagandenbindandeI detta fall förutsätts medtvåatt parter
Vidaremöjligheten till genomförande.beslutar utnyttjaatt gemensamt

i båda ländernaförutsätts tillförlitligtutsläppen kan beräknas på sättatt ett
vissprojekt i för åstadkommaDet landet finansierar land BA attett enena

utsläppsminskning.
utsläpp-i därmed kompenserasEn utsläppsökning land A kan alltså av en

förutsättningar A kanocksåsminskning i land B. Härmed föreligger att
åtagandeförhållande till tänktkrediteras och debiteras för åtgärden iB ett

enligt klimatkonventionen.
kostnadsskillnaderFör klimatarbetet i kan detta innebära storastort om-

Aantingen land kanföreligger båda ländernadet gäller åtgärder i denär att-
kostnaderutsläppsminskning till lägregenomföra sin ursprungligen utfästa

åstadkommereller land i B totaltA åtgärden land settatt mergenom
Möjligheten tilllandet.utsläppsminskning investeringen skett i detän enaom

land siktinnebära dettaför kan ocksågenomförande land A attgemensamt
tillmöjlighetenutsläppsminskningarberett änär störreatt acceptera om

emellertidinte finnas. För land B kangenomförande skullegemensamt
överväganden,tillgenomförande leda andramöjligheterna till t.ex.gemensamt

förvissningen detiminska sina ambitioner klimatområdetpå attatt omegna
finansiera åtgärderna.finns andra länder villigaär attsom

den reduktionMottagarlandet blir ansvarigt för gemensamtatt som
inte,Reduktion behövergenomförande kan,verkställs.mot varamensvarar

bilateralt avtaltill specifika projekt. Investerarlandet kanknuten ettgenom
jämfört medi mottagarlandetviss minskningerhålla åberoparätt att enen

projekt ellerombesörjerreferensbanan sedan landet själv genomsom
iekonomiska styrmedel. Skillnadentillämpning administrativa ellerav

innebärautvecklingsnivå, i detta fallkunskap kan dock även attmm
jämte andrainvesterarlandet identifiera antal projektbistår med ettatt som

åtgärder säkerställer den avtalade reduktionen.
uppfyller utsläpppstakenform genomförande ärDenna gemensamt omav

medförutsättningarbindande på nationell nivå delvis de ett systemsom

Efficiencydelvis5° Diskussioneni avsnitt det följandebygger Bohm,detta och P.
EmissionsImplications Joint Implementation with SpecialReference Carbonof FCCC to-

Reductions, universitetStockholms 1994.
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överlåtbara utsläppsrätter kräver för leda till effektiv inriktningatt en av
åtgärderna klimatförändringar.mot

En förutsättning är då enighet råder referensutvecklingen föratt delta-om
gande länder vilket frågan hur den ursprungliga fördelningenmotsvarar om

utsläppsrätter skulleav ut.se

9.4.2 Gemensamt genomförande när mottagarlandet inte har något
kvantitativt åtagande

Förutsättningen i detta fall är land A med kvantitativaatt åtaganden ochett
land C kvantitativaett åtaganden beslutarutan genomförande.gemensamtom

Gemensamt ingår dessa länder avtal innebär land A finansierarett attsom
åtgärder för minska utsläpp koldioxidatt exempelvis skogsplanteringav genom
eller övergång från kolkraftverk till gaskraftverk i land C. Uppskattningen av
effekterna i land C imåste detta fall göras referensutveckling påmot en
projektnivå och därmed försvåras också bedömningen vilka de samladeav
effekterna blir för det globala klimatarbetet. Möjligheterna bedömaatt
resultatet vidtagna åtgärder begränsandeär det inte finns tillgång tillav om
tillförlitliga uppgifter referensutveckling. Därför ocksåuppstårom m.m.
påtagliga problem vid eventuell kreditering för investerarlandet.

För motverka negativa effekteratt har föreslagitsutväg endastatten vara
del den beräknade klimateffekten skulle kunna läggas till förgrunden av

avräkning eller kreditering investerarlandets utsläppsökning.mot Med en
sådan partiell avräkning ökar investerarlandets kostnad för uppnå vissatt en
utsläppsminskning och det kan därför ifrågasättas i vad mån intresset för

genomförande kan vidmakthållas inomgemensamt för sådantettramen
system.

De långsiktiga konsekvenserna för konventionsarbetet tillåtaattgenom
genomförande även med länder kvantitativagemensamt åtaganden harutan

bakgrund överväganden detta slagmot varit föremål för omfattandeav av
diskussioner i klimatsamarbetet.

alternativDe redovisats här får uppfattas renodlade teoretiska fall.som som
Nationella åtaganden föreligger framstår förhållandevis fögasom nu som
förpliktande. Bland östländerna också finns i Annex l har endastupptagnasom
några få, Ryssland och Polen, uppgivit förberedande planer nationella
delmål.
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ländernivåkompensation påekonomiskmedbindande bilateralt åtagandeEtt
fallavlägsen. I detsituationentill aktuellaframstår i förhållande den som

kommauppfyllelsebristen påomfattning kanmindreavslut projektgörs om av
svårtkanmålet, varför detkringförsvinna i andra variationer attatt vara

utkräva ansvar.

svavelområdetgenomförande på9.5 Gemensamt

tidigaregenomförande harbestämmelse möjliggörEn gemensamt somsom
Genevekonventionen.inomsvavelprotokolletinförts i detnämnts även nya

ochreglermöjlighet beslutaKonventionens styrelse har attgetts om
Även svavelprotokolletdetgenomförande.förprocedurer gemensamt nyaom

fråganför all är gemensamtkvantitativa åtagandenbygger på parter om
medfrämst görasvavelområdet. Detta harkomplicerad attgenomförande på

utsläppenberoendeolika effektertillsvavelutsläppen upphov varatt avger
i dekommerländermellan tvåmängd utsläppvissöverflyttningsker. En enav

förutsättning förövriga länder. En attkonsekvenser förflesta fall tillledaatt
därförförverkligas tordeskall kunna attgenomförandegemensamt vara

intressenlandstredjesäkerställerförfarandekan någotparterna somenas om
tänkbaradeEngenomförande.framställningarvid eventuella gemensamt avav

för allaparvisfastställsutbytesförhållandensärskildametoderna är att
förhandlinginnebäraemellertid ettingående skulleDetta attparter. omen

utbytesförhållanden.tusentaltillinbegripaavtal skulle kunnasådant ettupp
utforma någotdärförinriktasför närvarande pågår ettDet arbete attmotsom

måletmedgenomförandemindre komplicerat för attgemensamtsystem
stridaoch inteintressentredje motregelsystemet skall partsgarantera

mål.protokollets övergripande
dock knappastdeti Sverigesituationenden aktuellaMot bakgrund voreav

ensidigpåfinge dåSverigeutsläppsökningar itänkbart på utanatt ensemanse
Central-mottagarländer i ochdärgenomförandeform gemensamtav

Östeuropa marginalenvilkasvavelreducerande åtgärder påfick ersättning för
Sverige.nedfallet iför reducerabalanserades kostnaderna attmot
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9.6 Sammanfattning

Till skillnad från gängse styrmedel påverkar och relateras till faktiskasom
mätbara utsläpp genomförande det vanligen definierasgemensamtavser som

skillnad mellan faktiska utsläpp och hypotetisk referensbana. Dettaen en
innebär problem för och fordrarstora i tillämpningsfas välansatsen etten
utbyggt kontroll- och administrationssystem och även betydande hanterings-
och transaktionskostnader. En följd är reduktionskostnadema för särskiltatt
små eller på många aktörer utspridda gemensamt-genomförande-projekt blir
högre de förhandsberäkningarän gjorts eller de projektkostnadersom som nu

för pilotprojekt.noteras
Referensbanor måste konstrueras för enskilda fall med de särskilda omstän-

digheterna i beaktande. Kraft- och energisektorn kännetecknas i vissa fall av
långsiktighet vilket underlättar något.

Riskerna för strategiskt beteende från båda sidor betydelsefulltär ett
problem vid genomförande.gemensamt

Gemensamt genomförande bör utföras blandmed länder har kvantitati-som
åtaganden då kontroll och kan överföras på mottagarlandet ochva dessansvar

nationella myndigheter.
Även på nationell nivå detär svårt konstruera godtagbaraatt

referensutvecklingar, vilket erfarenhet från energiprognoser visar. Särskild
gäller detta de från kostnadssynpunkt intressanta länder iärsom nu en
övergångsfas till marknadsekonomi.

S.k. läckageeffekter uppkommer vid genomförande vid minskadgemensamt
efterfrågan på fossila bränslen. Deras storlek betingadär hur genomslagetav
blir åtgärderna på internationellade bränslemarknaderna.av

Effekter detta slag uppträder vidäven beskattning utsläpp. Läckageef-av av
fekterna bör beräknas såvitt möjligt i varje enskilt fall, inte nödvändigtvismen
minimeras.

På svavelområdet försvåras tillämpningen genomförandegemensamtav av
utsläppsökningen inte vidareatt kan växlas minskningar i andrautan mot

länder. Effekterna för utomstående parterländer måste beaktas källornasom
utsläppsmönster skiljer sig åt.
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10 Ördelnings- och utvecklingsfrågor vidF

genomförandegemensamt

10.1 Inledning

I detta kapitel redovisas diskuteras farhågoroch några de förslag och somav
aktualiseras då söker introducera internationellt för gemensamtett systemman
genomförande.

Kapitlet behandlar inledningsvis avsnitt 10.2frågor övergripande slag. Iav
vi på genomförande från diskuteras irättvisesynpunkt. Därpågemensamtser

avsnitt 10.3 översiktligt hur aktualiserassuveränitetsaspekter kan komma att
tillsynnär eller markanvändning bestäms på villkor reducerar mottagar-som

landets överhöghet.
I avsnitt 10.4 behandlas frågan hur genomförande påverkargemensamtom

mottagarländernas vilja och kostnader för framtida åtaganden.
I avsnitt 10.5 avhandlas teknis-hur genomförande påverkar dengemensamt

ka utvecklingen.
Kapitlet avslutas med sammanfattning våra slutsatser.en av

10.2 Rättvisa

10.2.1 Utgångsläget

I klimatkonventionen har fördelningsfrågan fått särskild fårbetydelse. Detta
bakgrund kopplingen miljöfrågorna ekonomiskmellan ochmotses av

utveckling och de ekon från den undersk nord-syddialogen kunde hörassom
Riokonferensen. Syftet med konferensen just behandla miljö ochattvar
ekonomisk utveckling. Fattiga rikaoch länder ställdes inför mycketett
omfattande och problem. fattiga rikaDe länderna betonade degemensamt
ländernas och underströk behovet utveckling resursöverföringochansvar av
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utveckling transporter,ochvälståndIndustriländernas avindustriländerna.från
fossilttilltillgångpådel byggttillskogsbruk haroch storjordbrukindustri,

möjlighet.hamåsteUtvecklingsländernauppodling. sammaochbränsle
luftföroreningargränsöverskidande somutsläppminskningarFör avav

delharlandetreducerande stordetofta sådetregion är attstörrepåverkar en
koncent-mindreellerdenochdelför avtarattdirekta merden nyttan egenav

urskiljbaradenochEgenintressetspridningskällan.frånavståndetmedriskt
frågeställningarnaangripaenkeltjämförelsevis attdet dågörnationella nyttan

tilldockpåverkasförhållandeDettareduktionen.förskall betalasomom vem
exempelvis långtharSverigeiviförsurninggällerdet attdel när aven

därför haroch ettEuropadelarnakontinentaladejordarter änkänsligare av
åtgärder.långtgåendeländernakontinentaladeintresse änstörre av

utsläppsreduktionocksåmedförvindriktningar att nyttanFörhärskande av
emellan.ländernaförskjuts

mellansambandsaknasspeciell. Det varhänseendei dettaKlimatfrågan är
ärVerkningarnaklimatpåverkan.derasochutsläppen ägerjordenpå rum

kanskeFörolikartade.blibedömsländerenskildapåeffekternaglobala men
ozonlagretsstratosfariskadetåtgärderundantag motmedförsta gången av

åtagandengällerdetfördelningsaspekterna närvidgas ochrättvise-förtunning,
olikablirkonsekvensernaekonomiskaDeländer.samtliga jordensomfattaatt

låglänta öarochminskar,intäktervilkasländer,oljeproducerandeför t.ex.
ekonomiskmellankopplingennäramycketDenöversvämmas.riskerar attsom

koldioxid, görsynnerhetioch dåväxthusgaser,utsläppenochutveckling av
fördelasskallåtgärdskostnadernaochanpassningsbördanhurfrågan om

utsläppsökningar atttillmöjlighet manUtanframträdande. anser
sådanEttbeskärs.utvecklingjusttillmöjligheterutvecklingsländernas

iförutsättningocksåingårdettaochdärför lämnas enmåste somutrymme
klimatkonventionen.

industriländemasambandhistoriskadet näragrundas somDetta synsätt
10.1.figurbränslen.sefossilaförbrukningochtillväxtBNP-visar mellan av

utsläppenhuvuddelenföråren avharIndustriländerna svarat avgenom
Ibränslen.fossilaanvändningenfrånhärrörsärskilt dekoldioxid och avsom
ikoldioxidkoncentrationenökandetill denbidragregionalaredovisasfiguren

Nordamerikaoch1800-1990. Västeuropa svararperiodenunderatmosfären
tredjedelarför tvåAnnex-l-länderna avs.k.40 % och deför casammantaget

utsläppen.ackumuleradede
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Figur 10.1 Världensackumuleradekoldioxidutsläpp inkl minskadassimilation mellan åren
1800 och 1990fördelat på %.regioner

Aviwüg[1 mm.:OH
llübnimiignvfodhbøinalen

å

Källa: Efter Den Elzen,M., Janssen,M, Rotmans,.., Swart, andR. De Vries,B Alløcating
constrained global carbon budgels. International Journal of Global Energy Issues,
Vol Nr4 1992

Figurens ljusare delar minskad upptagning koldioxid till följdrepresenterar av
avskogning. De relativt små bidragen från de industrialiserade ländernaav

beror pâ iuppodlingen dessa länder väsentligen hade föreatt skett redan år
1800. Motsatsen förfalletär de utvecklingsländer i sinstår börjansom av
industrialisering. För dessa bidragetär från fossilbränsleanvändning lågt.ännu

Dessa iakttagelser och rådande inkomst och förmögenhetsfördelning i
allmänhet dvs förmågan finansiera åtgärder har tjänat föratt argument attsom
industriländerna skall ledningen i kampen klimatförändringar och dessta mot
skadliga effekter.
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iåtagandenoc:fördelningförutgångspunktvarithar ansvarDetta aven
klimatkonventionen.

förväntaskulleintetidigtmycketdeklarerade attUtvecklingsländerna man
framtiden.närmasteinom densidaderasfrånåtagandenkvantitativasig några

skulleklimatkonventionutvecklingsländernaförväntade attDäremot en
ochteknologiöverföringindustriländerna enföråtagandeninnehålla avom
Vidareutvecklingsländer.tillekonomiskaöverföringarfond för resurserav

omfattandeinnehållaskullekonventionen ettutvecklingsländernakrävde att en
vadförindustriländernasfastslå sommed syfteprincipavsnitt, bl.a. ansvaratt

USA,förmed undantagIndustriländerna,klimatet. varhittills medhänt
åtaganden.förhandlainställda påinledningsvis att om

utvecklingsländerindustri- ochbådefrånmottagandenegativttämligenEtt
förprincipviktig ettkostnadseffektivitet skullefick tanken att vara en

principerradhadeUtvecklingsländerna sompresenteratklimatavtal. egnaen
rättmätigaderassäkerställatillsyftandekaraktäröverordnad attansågs vara av
fattig-avskaffandeochekonomisk tillväxthållbarochvaraktig avbehov av

begränsningaröverordnadekonventionenimål är avdom. Dessa
utsläpp.utvecklingsländernas

rättvisaochgenomförandeGemensamtl0.2.2

långsiktigtochomfattandeklimatförändringar äråtgärderVerkningsfulla mot
varaktigtför hircentraltfördelasbördan äroch eninsatsernainriktade. Hur

tillsiganslutaRedanbedrivas. attpolitik kanglobal genom
Endastfördelningseffelcter.vissa omklimatkonventionen parternaaccepterar

och leverländerförvänta accepterarrättvisa kan attåtagandena ärde manegna
uppfattasvisbördor påellerinsatser ettFördelas somdem.till somupp

utanför kon-sigställakommafördelaktigt kan attellerrättvist parterna
detbliföljd kanEnåtgärder. attländersandrasnålskjuts påoch åkaventionen

därförfördelningRättvisbrytersamarbetet eninternationella samman.
intäktssidanklimatpolitik. Påeffektivdärförvaraktig ochförförutsättning en

Kanventionensvårbedömda.åtagandenochkonventioneneffekternaär av
sårbara.särskiltärtillbörsärskild hänsyndock partertas somattanger

åtgärdervidtagna utaninte enbartuppstårFörmögenhetseffekter genom
värdetkonventionen-missgynnasbränslenfossila avockså att avgenom

energislag,ochbränslenfossilaickemedanproduktion fallerochreserver
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ivattenkraft, stället Vissat.ex. slag stiger i värde ochnaturresursergynnas. av
andra faller i värde.

En vanlig invändning är genomförande möjliggör rikadeatt gemensamt att
länderna köper sig fria genomförande från nödvän-gemensamtgenom annars
diga åtgärder i det landet. Gemensamt genomförande enligt detta sättegna att

gör det blir möjligt för ytterligare periodatt upprätthålla konsumtions-attse en
mönster och livsstil anpassning till ekologiskt hållbart energisystemutan ett
och den teknikutveckling sådan anpassning erfordrar. Enligt ett motsattsom en
synsätt ökar möjligheten till välavvägd anpassning med bl.a. minskaden mer
kapitalförstöring genomförande.gemensamtgenom

I trivial mening är det naturligtvis riktigt beträffandeockså tillatt man en
ömsesidig fördel verkställd gemensamt-genomförande-transaktion kan attanse
köpareninvesteraren köper sig fri från genomföra reduktionmotsvarandeatt

mindre effektivt självsätt på hemmaplanett och till högre kostnad. Detta är
dock egentligen inte till sin karaktär annorlunda än den arbetsdelning ochatt
specialisering rationell resurshushållning och frihandel bygger på. Det ärsom
inte uppenbart de för- och nackdelar, förenadeär med sådanatt som
specialisering är avvikande från de internationellt samarbete ioch handelsom
övrigt grundas på.

För utnyttjande genomförandeett det redovisats i före-gemensamtav som
gående kapitel talar enligt vår mening rad skäl.en

Utgångspunkten för klimatpolitiken bör de ochattvara resurser
uppoffringar förgörs minska klimateffekten utnyttjas på bästa sättattsom
oberoende geografisk belägenhet för insatserna och med vederbörlig hänsynav
till de negativa och positiva effekter förenadeår med varje projektinsats.som
Sedan väl industriländerna skall stå för saknas detenats attman om resurserna
således anledning än nödvändigt begränsningar och villkoratt mer genom
tvinga dem insatser i detatt landet åstadkomma mindre effekter ängenom egna
vad möjligt motsvarande utomlands.som vore att satsagenom resurser

industriländemaAtt har tagit ledningen och del börstor ansvareten av
alltså enligt uppfattning intevår nödvändigtvis innebära åtgärdernaatt av
förmenta rättviseskäl förläggs i dessa länder. En sådan tolkning av
rättvisebegreppet skulle innebära undandrar insatserna växthus-att motman
effekten svarande kostnadsskillnaderna mellan de olikamotresurser
åtgärderna och i så måtto misshushållning. En utbredd användningen ren av

genomförande kan innebära den är förenadgemensamt med deatt nytta som av
industriländerna betalda resursöverföringarna är föredra inte blott föratt
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erhållerdärigenommottagarländernaförindustriländerna ävenutan som
mindrenyttighetkollektivai dendel ettutvecklingför sin somsamtresurser

utsikterna atttHärtill kommer attförutsättsklimatförändringaromfattande vara.
förbättraspolitik antagligeninriktadlångsiktigtförankra omuthålligt en

effektivmöjligtlångtvidgas och sååtgärdsutrymmeindustriländernas en
åstadkommes.insatsernafördelning av

iochgrundadehistoriskttill farhågor,ocksåanknyterRättviseargumentet
utveck-projektaktuellavissafrånerfarenheterna attpånyttföddaviss mån av

sinagenomförande komma avyttraattskullelingsländerna gemensamtgenom
villkor..ofördelaktigaövrigteller iprisalltför lågtreduktionsmöjligheter till ett

påbyggertransaktionvarjeanförasnaturligtviskanfarhågor motSådana som
förmögenhetinformation,därmellan tvåöverenskommelserfrivilliga parter

uppståkanproblemdeavhjälpaFörfördelad.ojämntmakt är atteller som
desigtänkadock attförhållanden kanojämlikavid sådanabefaraseller man

Villkoruppfylla vissaförutsättsgenomförs normer.projekt gemensamtsom
hänsynlokalaochutvecklingsmålnationellapå den attkan ställas motparten

länderinriktningen motocksåKriterier kanbeaktas.och behov styra
internationellafrånInsynregimer.förankradefolkligtmedmottagarländer

korrigeratillbidraocksåkanklimatkonventionen atttillknutna t.ex.organ
vinsten:tillgodoräknamöjlighetenhävafall atteller i värstafelaktigheter t.o.m.

insatser.missriktadeav
ochinformationsbristsigtänkafårperspektivet attlängrenågotI det man

påkonkurrenstilltagandemotverkaskommaobalanser kanandra att enav
ochprojektenpåkvalitetenochersättningendriver gerköparsidan uppsom

informa--inhämtamedgermarknadenså långtmöjlighetutvecklingsländerna att
alternativet.bästation detom

hinderinteförutsättningarblir under dessa ettgenomförandeGemensamt
ochrättvisaförenamedelmöjligenklimatpolitik atträttvis ettför utanen

idiskuterastillämpningsproblemdedåförutsättning ärEneffektivitet. att som
tillgodoses.additionalitetpåkravetså bl.a9 lösaskap kan attatt

detpågenomförande äromfattningenrörandeBegränsningar gemensamtav
rättvisefråga.inteplanetövergripande en

utomlandsochhemmaplanåtgärdermellanföreslåsavvägningEn som
Sådanarättviseskäl.överväganden änandrapåfår därför grundas rena

kontrollaspekter, dvs. attochtrovärdighets-pågrundas mamkanöverväganden
utsläppsminskning-jurisdiktionunderåtgärder attsäkerställavill egengenom

frånSettviktig.Trovärdighetsaspekten ärrealiseras.faktisktarsänkökningar
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ecklingsländernas sidautv torde det avsevärd skillnad gemensamtvara en om
genomförande med strikt övervakning och kontroll bedrivs och förespråkas av
länder aktiv energi- och klimatpolitik också på hemmaplansom genom en
åstadkommit väsentliga utsläppsförändringar jämfört med gemensamt
genomförande innefattande föga kontrollerade skogsprojekt alibi förutgörsom
brister i energibeskattning och -politik i hemlandet. klimatkonventionenI har
industriländerna utfast sig ledningen ioch praktiken kommeratt dettata attnog
innebära åtminstone i inledande fas medan förutsättningarna kringen gemen-

genomförande klarnarsamt verksamheten bedrivs i begränsad omfattning.att
syfte motverka informations- elleratt marknadsbrister har anförts att

utvecklingsländernas intressen skulle kunna tillgodoses ansätterattgenom man
prisgolv förett genomförande, vilket dock förutsättergemensamt internatio-en

nell klareringsanstalt. De huvudsakligen negativa erfarenheter inter-som
nationella råvaruavtal när det gäller prisregleringrepresenterar talar emot
sådana försök.

Man kan naturligtvis befara genomförande kan leda till miss-att gemensamt
bruk industriländernas maktposition. Härav bör dock i första hand slut-av

internationellsatsen kontroll ochatt övervakningsapparat aktuellvara ären
och inte bör avstå frånatt genomförande överhuvudtaget ellerman gemensamt

fordra viss andelatt ansträngningarnaatt sker på hemmaplan.av
I så fall avhänder inte blott världen kostnadseffektiv lösningman utanen

även utvecklingsländerna från kollektiv nyttighet. Dessutom får ien taman
beaktande insatser endast inom utveckladeatt länder inte i längden räcker för

klara de långsiktigaatt mål IPCC omfattar ocht.ex.som att gemensamt
genomförande kan tjäna övergång till omfattande åtaganden försom en mer
utvecklingsländerna.

Till sist bör framhållas frågan inkomst- och förmögenhetsfördelningatt iom
världen inte helt kan lösas inom för klimatpolitiken. Gemensamtramen
genomförande kan emellertid inom för klimatkonventionens bestämmel-ramen

bidra till resursöverföring till bl.a. utvecklingsländerna.ser en

51Se Merkus, H. The Frameworkt.ex. Convention Climate Change,SomeThoughtson onJoint Implementation.CCD Paper Ministryl ofl-lousing PhysicalPlanningandthe
Environment. The Netherlands1992.
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Suveränitet10.3

förpatenträttangåendemeningsmotsättningarintogRiokonferensenUnder
biologiskkringdiskussioneniframskjuten platsochbiologiska ämnen arter en

har denöstländerfrigjordanyligenellerkoloniermångfald. I tidigare
ofta ettminst överintesuveräniteten naturresurserochkontrollennationella

värde.högt
aktualiserasklimatförändringarÄven åtgärderrörandediskussionen moti

främstsuveränitet rörsuveränitet. Fråganresurskontroll ochfrågan omom
aktuella.blivitkontrakt harlångfristigadär mycketskogsplantering

historiskaderasbakgrundfårfarhågorUtvecklingsländernas mot avses
diskussioneninternationellasituation. Denaktuellaerfarenheter och deras

skogsvårdfokuserad pågradi högocksågenomförande ärkring gemensamt
skogsplantering.och

undersamarbeteinternationellt t.ex.framhållasskallDet att
suveränitetsindelarnationerinnebäralltidmiljökonventioner att avuppger

nationelladendelsamarbetet. Enidelsjälvklaroch detta är avatt en
övernationellareglerasellerunderkastasbestämmanderätten organ.av

debedömerdesuveräniteten attiinskränkningargodtar sådanaParterna om
minskadnackdelardemedger övervägermiljöavtaletfördelar somsom

innebär.nationell kontroll
äganderättrörandekonflikterleda tillkommaBeskogningsprojekt kan att

frånäganderättsyftar tillinteprojekthittillsvarandeäven om
långsiktigamycketdockinnebärProjektensida. attinvesterarländernas

kontrollsuveränavärdlandetsochmarkutnyttjandebeträffandeingåskontrakt
förvärdlandetinnebärakanProjektetrubbas. attsinaöver naturresurser

tillarealerutnyttjamöjlighetensig storatid frånsäger attmycket lång
ändamål.alternativa

exempelvisföljduppkommakankonflikterDe avsom ensom
undersannolikt lösasstat-till-statåtagandenfall dei de rörnationalisering får

ovilligasannolikt ärsinsemellan attländernaeftersominternationell lag
sigtänkaföretagsnivå kan attPålandets lagar.andrasig detunderkasta man

internationaliseraralternativtellertillämpaslagstiftning attvärdlandets man
hållningenintagithar attutvecklingsländerMångatvistigheter.eventuella

meningi deninternationellainte ärochländermellaninvesteringsavtal stater
vänderländernaindustrialiseradeDeinternationell lag.enligtde kan prövasatt
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sig detta. Frågan är aktuellemot eftersom flera har eller övervägerstater att
demonstrationsprojektstarta i vilka privata företag involverade.är

Även GEF har initierat diskussion hur privat företag kan delta ien av
genomförande ochgemensamt hur riskerna i fallså kan reduceras eller

överföras till exempelvis Världsbanken. I dessa fall detär lämpligt eller kanske
nödvändigtt.o.m. de deltagandeatt hur denstaterna suveräna rättenenas om

vilkenavgöra lagstiftningatt skall tillämpas påverkas avtalet.som av
En väg detta komplex,ut åtminstone under uppbyggnadsfas,ur kanen vara
investerarländernaatt replierar på det nätverk bilaterala investerings-av

skyddsavtal ingåtts ländervis och anknyter tillsom den sksom
Washingtonkonventionen ICSID.

10.4 Berövar genomförande utveck-man gemensamtgenom
lingsländerna deras möjligheter till framtida kreditering

En invändning mot genomförande har varitgemensamt sådana projektatt
skulle över tiden leda till projekt med lågaatt kostnader genomfördes till nytta
för investeringsländerna, varefter endast dyrare projekt skulle återstå när
utvecklingsländerna kvantitativa målsättningarantar för utsläppsutvecklingen.

På detta vis skulle utvecklingsländernas incitament i skedeatt ett senare
ansluta sig till konventionen och kvantitativ målsättning urholkas.en

Ett exempel anförts på projektnivån ärsom övergång från kol tillatt en
gasbaserad elproduktion innebär framtida reduktionskostnaderatt ökar.

Flera möjligheter föreligger lösa föregivnadetatt problemet. Till börjaatt
med kan konstatera genomförandeattman förutsättsgemensamt ettvara
frivilligt ömsesidigt åtagande och kan förutsättaatt mottagarlandetsattman
regering alltså bör kunna i andra fall göra avvägning kostnadersom ochen av
intäkter över tiden. Härtill kommer den krediteringatt förbundenär medsom

genomförandegemensamt kan göras tidsbegränsad och reduktionsutrymmetatt
efter kontraktets utlopp kan återgå till värdlandet och investerarlandet alltså då
får genomföra projekt vilka byts de gamla. Detta liggernya ocksåmot i linje
med de krav suveränitetshänsyn väcker.som

Slutligen kan redan deatt målsättningarman genom attnu enas om som
skulle aktualiseras för utvecklingsländerna i framtid frigörs från derasen
historiska nivåer till skillnad från vad gäller för Annex-Händernasom nu
skulle varken reduktionskraven eller rätten släppa relateras 1990tillatt årsut
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utsläppsnivåntillkopplinglösareHärigenom uppnåkannivåer. menman en
frånhand bero påi sistaändåmåsteutsläppenför reducerakostnaderna att

vidtagna.redan äråtgärdervilkasker ochvilken nivå detta som
medländerföreskriva denaturligtvisfrågan attangripa ärEtt attsätt att

åtaganden ellerkvantitativahainleds skallgenomförandevilka gemensamt
fall kanI såsig till Annexanslutatill elleranslutnaåtminstone manvara

ochsitt hussjälvti första handmottagarlandetdet nyanslutna omseranta att
genomförande.foravvägning gemensamtgör utrymmetegen aven

teknikspridningochTeknikutveckling10.5

utbrettocksåanförsgenomförande ettutnyttjandet attMot gemensamtav
skullereduktionsmöjligheterkostnadseffektivakortsiktigttillvaratagande av

utvecklingstrukturelllivsstil,anpassninglångsiktigadenkunna äventyra av
syftenkonventionensnödvändiguppfattasteknikinnovationoch omsomsom

nås.skall kunna
projektsådanaanförasandra sidankan ågenomförande attFör gemensamt

metoderbättreintroduktionteknikspridning ochbetydelsefullbidrar till aven
användning.energiförsörjning ochför

uppnåförmedelgenomförande attOmfattningen ettgemensamt somav
ocksåutvecklingentekniskadenpåverkautsläppen kanreduktioner menav

reduktionenitaktbli långsammareNettoeffekten kanteknikspridningen: aven
delari övrigautsläppsminskningarnainvesterarlandet medani det skutsläpp av

blirvärlden större än annars.
svårteknikutvecklingen är attgenomförande påPåverkan gemensamtav

självklarthellerintenegativ. Det är attnödvändigtvisinteuppskatta ärmen
Dockinriktning.nationellåtgärdernateknikutvecklingen forceras ges enom

teknikutvecklingensig medförai och förmiljöskälregleringarkan attt.ex.av
Teknikutvecklingen böromfattning.godtycklig och oavvägdipåskyndas men

länder.till andratekniköverföringtillmotsatsställningställas idock inte
klimat-åtgärderförsamhällsekonomiska kostnadernade motGenom att

medelgenomförande kanförändringar kan reduceras gemensamtgenom
ingårForskningsinsatserFoU-sidan.ökad insats påfrigöras till ensomen

Forskning ochklimatstrategin.svenskabetydelsefull del i den antagnanu
tillämpas. Desskoldioxidskatterdeteknikutveckling stimuleras somav

specifikaochdirektauppfattningenligt våromfattning härutöver bör styras av
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prioriteringar hellre än ytterligare låsningar och regleringargenom av
koldioxidutsläppens omfattning.

När det gäller genomförande anförs iblandgemensamt bör påatt satsaman
eller föreskriva BATt.o.m. bästa tillgängligaatt teknik bör användas. Man
vill därigenom, till merkostnad, säkerställa projekteten nettotillskottatt ettger
till utsläppsminskningen och inte skulle komma till stånd investerarpartensutan
agerande. Genom göra åtgärden tillräckligtatt kostsam kan förvissa sigman

den utgör tillskottatt till insatsernaom ett för utsläppsminskningar. Härtill
kommer dock också på detta visatt skulle tekniköverföringman en av mer

slag och detta skulleavancerat kunna bidraatt till stimulera tekniskatt
innovation.

Denna effekt får enligt vår uppfattning möjligen inte alltidses som en -självklart värdefull bieffekt inte i sig motiverar föreskriver BATsom att- man
kravet på additionalitet kan tillgodosesom på vis. Förhållandena iannat

mottagarländema måste naturligtvis avgörande betydelse för valetges av
tekniknivå.

Ytterligare aspekt på genomförande ochen gemensamt teknikspridning bör
i dettatas sammanhang. I klimatkonventionenupp åtar sig industriländerna att
del resursöverföringen tillsom utvecklingsländernaen av tillhandahålla sådana

finansiella inklusive teknologiöverföringresurser från utvecklings-partersom
länder behöver för bestrida deatt överenskomna totala tillkommande kostna-
derna för vissa projekt. Denna överföring är betingelse for utvecklingslän-en
demas uppfyllande sina åtaganden enligt konventionen. Denav bör hållas isär
redovisningsmâssigt från den och tekniköverföringresurs- gemensamtsom
genomförande innebär, innebär under alla omständigheter elementetmen att av
teknologiöverföring vid genomförande blirgemensamt mindre dominerande

.Samtidigt kan konstatera de rika länderna haratt lovatman föratt svara en
sådan överföring de tillvarataroavsett förutrymmet genomfö-om gemensamt
rande eller ej. t

Sammanfattningsvis kan konstatera den effektattman gemensamtsom
genomförande innebär för teknikspridning än väl torde deuppvägamer
indirekta och eventuellt negativa effekter uppkommer för teknik-som
utvecklingen i investerarlandet. Stora skillnader härvidlag kan dock uppkomma
beroende på utgångsläget i olika länder och vilka Övriga styrmedel verkarsom

52 Svenskainsatseri Baltikum har haft princip utnyttja befintlig och beprövadatt teknik.som
Ett exempel inte bör låta det bästaatt bli det godasfiende deman utrangeradesvenskaär
bussar skänktstill dessaländeroch bidrar till förbättrad bränsleetfektivitet.som
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relativt långt närkommit-spridning De länderteknikutveckling ochpå som
energieffektiviseringspolitik ochinhemskgenomförandedet gäller av en

påledningende ettfrämst demonstrera attklimatpolitik kan att tar genom
Nyttangenomförande.förformernaansvarsfullt vis utveckla gemensamt av

allmännavilket frånmottagarländernadeltillfaller tillsådan insatser stor
därtillrättvisa ochökadbidra tillfördelningssynpunkter kan sägas en

Medfördel för allatillklimatförändringarinsatseffektivare parter.mot
tordei Sverigebedrivsklimatpolitiki energi- ochutgångspunkt den som nu

ochklimatsynpunktföredra frångenomförande attgemensamt vara
rättvisesynpunkt.

Sammanfattning10.6

ekonomiskochmiljöproblemklimatfråganvis förenargenomgripandePå ett
rättvis förfinansiering måsteFördelning åtgärder och attutveckling. envarav

finns påeffektiv. Detdärföri ochbli hållbar längdenklimatpolitik skallglobal
rättvisa ochmellanmotsatsförhållandeövergripande knappast någotplanett

genomfö-innefattarklimatpolitikinternationell gemensamteffektivitet i somen
kantillämpningsproblemförutsättningenUnder viktigarande. den att

resursöverföring ochbefordragenomförandekanbemästras, gemensamt
beroende påolikauppfattasRättviseaspekten kanteknikspridning. manom

har gjort mycket påredangenomförande länderbetraktar gemensamt somav
vidtagit betydelsefulla åtgärderinte någrahemmaplan eller länder ännusom

Även det faktisk ärkontrollensina attklimatförändringar inom gränser. avmot
trovärdigheten ochpåverkautsläppen kannettominskningarfråga avom

genomförande skallrättvist. Fördärmed vadpå är gemensamtattsynen som
inte kan smitadeträttvisa fordrasbefodraeffektivt därmed attoch manvara

antagligendel kanutsläppsminskningar. Tillundan med fiktiva en
kontroll tillämpningenibristandeföråterspegla farhågorrättvisediskussionen

genomförande.gemensamtav
skulle kunnagenomförandetekniska framstegDe gemensamtgenomsom

teknikutvecklingeneffekter påutvecklingsländerna kan uppvägaigöras t.ex.
länder längeutsläpp i sedanhållning röranderestriktivareallt somav en

produktionhushållning ocheffektivenergipolitik inriktad påbedriver aven
energi.
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Gemensamt genomförande kan bidra till påverka resursöverfâringatt
mellan länderna och den tekniska utvecklingen. Det dock i förstaär hand ett
förfarande för internationellgöra klimatpolitik effektiv.att Utvecklings-mer
och teknikfrågor bör därför lösas med direkt verkande åtgärder och styrmedel.
För minska de problem förbundnaäratt med ojämlika förhållandensom
rörande information eller ägande inom mottagarländema kan tillsyn från
investerarlandet internationelloch insyn komma krävas.att
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11 Kreditering, kriterier och riktlinjer

11.1 Inledning

Gemensamt genomförande i den begränsade betydelse vi givithar begreppet
förutsätter möjlighet och fördela effekten på mellanmäta utsläppatten

För genomförande skall förutsättsverkställasparterna. att gemensamt att
aktörerna har eller något incitament. Vanligtvis förutsätts skalldeattges
krediteras eller tillgodoräknas de beräknade utsläppsförändringar insatserderas
bidrar till.

Utvecklingen kriterier riktlinjeroch måste i tidsperspektiv.ettav ses
Gemensamt genomförande i internationellaär sammanhang oprövaden
företeelse gradvis kan komma utvecklas. perspektivetI det kortareattsom nu
saknas krediteringssystem medan förutsättsdet här sådant etableras påatt ett

sikt.längre
Inledningsvis behandlas i detta kapitel frågor aktualiserasnågra de iav som
krediteringssystem.ett
Därefter redovisas och diskuteras förslag till kriterier riktlinjer föroch

genomförande kan komma krävas för tillgodose de kravgemensamt att attsom
tekniska tillämpningsproblem och konventionsparternas övergripandesom

hållningar när det insatsernasgäller omfång fördelningoch aktualiserar.
avsnitt 11.2I behandlas formerna och begränsningarna för kommandeen

kreditering. I avsnitt 11.3 redovisas förslag till kriterier och i avsnitt 11.4 ges
kortfattad översikt aktuella hållningar och handlingslinjer i fortsattadeten av

förhandlingsarbetet syftar till utforma kriterier föratt gemensamtsom
genomförande. avsnitt 11.5I stegvis införandepresenteras ett gemensamtav
genomförande och i avsnitt 11.6 sammanfattning.ges en
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Kreditering1 1

Bakgrund11.2. 1

koldioxidreducerandefrångenomförandesärskiljerDet gemensamtsom
fördelaochsigtillgodoräknaskall kunnai allmänhet äråtgärder att man

gällandedenEnligtdelvis.helt elleremellanutsläppsreduktionen parterna nu
sådanförförutsättningarnabestämmelserfinns ingaklimatkonventionen enom

tidsbestämdakvantitativa ochi dagslägetKonventionen saknarkreditering.
sådanameningsfullt krävskreditering skall attåtaganden. För att vara

fastställasskallgenomförandeförKriteriergjorda.åtaganden gemensamt avär
kriterierinnehållakommakriterier kanSådanapartskonferensen. attförstaden

fallet medärmed vadI likhetolikakreditering mellanför parter. som
introducerarnationellttänka sigemellertidutsläppsrätter kan parternaattman
krediteringSådanföretagsnivä.genomförande påförkreditering gemensamt

krediterings-internationellfrånfriståendehelttänkas fungerakan då en
lyftstillgodohavandensamladeföretagensalternativmekanism. ärEtt uppatt

Påpartskonferensen.införredovisasinternationelltochnationella nivånpå den
nationellaföretagsnivå skekrediteringeventuellt utansiktlång kan

utsläppsrätter.överlåtbarameddåmellanhänder. Men är nära systemett

krediteringgrund förtillskall läggasutsläppsutvecklingVilken

på skillnadengrundaskreditering böruppfattningdominerande ärEn att
referensbanan. Enhypotetiskadenutsläppsutveckling ochmellan faktisk

visserligenutveckling ärberäknadi förhandpåbyggerkreditering ensom
ocheffektivt drivaincitamentbristande attkanadministreraenklare att men ge

tiden.följa åtgärderna över

skekrediteringNär och hur bör

avräkningvanligen löpande attanalogi medI vararesonemanget enansesovan
kvittningförskjutamöjligt vid behovprincip bör detföredra. I att avvara

53 möjlighetertillnågonerfarenhet de gemensamtkan byggahellerInte avman
detåtgärder skyddförtillMontrealprotokolletigenomförande öppnas omsom

utnyttjats.veterligenmöjligheter intedessastratosfåriskaozonskiktet, eftersom



SOU 1994: 140 Kapitel 11 185

utsläppsförändringar tiden. Genom låna tillgodohavandenöver elleratt spara
uppnås viss flexibilitet samtidigt de administrativa kostnaderna ökar.en som

Sådana villkor kan i början enklast och försöksvis komma etableras påatt
nationell nivå. Vid utformandet nationella regler kan ambitionen attav vara
utforma kriterier möjliggör kreditering löpande utsläppsreduktion i ettsom av
framtida internationellt system.

Fördelning kreditering mellan parterav

mycketHur den krediterbara volymen skall tillfalla investerare ochav som
i förstaär hand förhandlingsfråga för En deladsnottagare parterna.en

kreditering förutsätter, bortser från s.k. banking, båda haratt parterom man
någon form kvantitativt mål åtminstone på längre sikt. En sådan deladav
kreditering båda incitament följa projektets utveckling.parter attger upp

11.2.2 Krediteringens beroende åtagandets styrkaav

En utgångspunkt i diskussionen är kreditering sker i utsläppsvo-att termer av
lymförändringar. Krediteringen innebär alltså form byteshandel meden av en
homogen tjänst, ökningarminskningar utsläpp, jämföra med handelattav en
med utsläppsrätter relateras till faktiska utsläpp, vilka väsentligtärsom
enklare Dettamäta. betyder långtgående krav på mätbarhet och kontrollatt att
måste ställas.

Värdet möjligheten till tillgodoräknandeav gemensamtgenom
genomförande, och därför istyrkan incitamentet bedriva sådana projekt,att

förpliktelsensbestäms bindande kraft och innehåll. bindandeJuav mer
utsläppsbegränsningen för företagetär eller landet destoaktör störresom
värde får krediteringsmöjligheten. Ju större detta värde desto blirär större

viktenockså övervakning och kontroll tillse åtgärdenatt attav genom svarar
faktisk tillkommande utsläppsminskning. Incitamentet till fusk ochmot en

överdrift den kontrollerande aktören godkänner ellergentemot noterarsom
tiligodoräknandet Ökar med graden bundenhet i det åtagande vilketmotav
krcoiteringen görs.

Eu stark bindande nationellt åtagande förutsätter därför högre graden av
kontroll mindre förpliktandeän åtaganden vad åstadkommas.skallom som
Avgörande blir här aktörernas ländernasföretagens uppfattning hur pass
bindande deras åtaganden är. I det fall exempelvis företaget ställs inför ett
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denförblir det viktigtkrediteringprojekt förgenomföraincitamentstarkt att
åtminstoneöverdrivsinteeffektenkontrolleraavräknande omattattmotparten

starktandraåtagandenationellauppfattar sitt partergentemot somman
mindreeffektmätningenblirförekommerkontrollOm ingen sådanbindande.
innebäralltidvilka inteeffekter kannominellabetydelsefull och noterasstora

symbolisktkrediten harfall därutsläppsminskning. I andra ettreell meren
blir måttetframtida avdragsrätthypotetiskeller utgörsvärde avettt.ex. av

viktenproportionelltbetydelsefullt elleråterigen mindre motkontroll man
kan kommakreditering attDeninternationella åtagande.vid sittfaster som

innehållreelltfå olikakommadärföri världen kan väntasutformas attrunt om
övrigainföråtagandeellerochsittuppfattarpå hurberoende parterna ansvar

parter.
förpliktelserkvantitativastriktaochkontrolllångtgåendeI system utanett

välmindrebeståtill delargenomförande kommakan storaatt avgemensamt
biståndsinsatser.projekt ochkontrollerade

kort lång siktpå ochKreditering

Krediteringsfrågan tidsperspektiv.ikan också ettses
ochåtaganden ävenfördelningbindandesikt när ännuPå kortare aven

aktualiseras i förstaplanetinternationelladetkreditering saknas påformell
investerarlanáet.insatserföretagsenskildatillgodoräknande för gentemothand

stimulerakontroll kan då kommakrav påregelverk och attOlika slag av
säkerställdagällerdetskiljer sig närocksåvitt skilda slag,insatser somav

nettoutsläppen.globalatill minskning defaktiska bidrag aven
utgångspunkter kansituationen från dessabetraktar den aktuellaOm man

eller mindreformulerahar eller övervägerrad länder att mernoteras att en
åtaganden underuppfylla sinaförmålsättningarnationellalångtgående att

konventionen.
utgångspunktvanliginledande faskreditering i är attBeträffande enenen

detför handen påhinderinga egentliga ärskesådan inte skall trots att
nationella planet.

delstatsnivåkreditering pålokalgivitsamerikanska projekt harVissa en
Dekraftverk.utbyggnadvillkor förunderförståttde har ettatt avgenom

tillkommandeförför kompenseraFACE-projekten startadesnederländska att
Deandra skål.skrinladesKraftverksutbyggnadenkraftproduktionskapacitet. av

gemensamt-genomförande-projektsimuleranorska GEF- projekten avses
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kredit skall åberopas. De svenska projekten har inte utformasännu såattutan
någon grund för kreditering föreligger. Kontrollatt och mätbarhet samt

referensbanor måste formulering för detta skall kunnaattges en mer noggrann
ske.

I längre tidsperspektiv bindandeär kvantitativa åtaganden sannolikaett mer
åtminstone i det fall internationell kvantitativt inriktad politik bedrivs ochen
får genomslag. Behovet enhetlighet och kontroll för förhindraattav gemensam
snedvridningar i de internationella konkurrensförutsättningarna ökar då.

Behovet bindande åtaganden och kontroll har lett fram till uppfattningenav
genomförande innefattande kreditering bör tillatt anstågemensamt ett senare

EG-ländernaskede. har exempelvis intagit sådan hållning.en
bakgrundMot de tvivel skildaoch uppfattningar råderännu närav som om

och i vilken omfattning genomförande införas,kan det viktigtärgemensamt
med striktaoch riktlinjer, också i kortsiktigt perspektiv.ettgemensamma

Sådana kriterier kan bidra till förtroendet för genomförandeatt gemensamt
ökar. Mindre strikta riktlinjer för genomförande visserligenkangemensamt ge

tillupphov större omfattning för genomförande bidraocksåen gemensamt men
till ökade svårigheter utvärdera effekterna och öka risken överdrifter.föratt
En sådan utveckling riskerar undergräva förtroendet föratt gemensamt
genomförande.

11.3 Kriterier och villkor

Den kreditering ingår konstituerande del begreppetsom gemensamtsom en av
genomförande och incitament implementera sådana projekt innebär,attger

vi krav ställs på mätbarhet ochsett, att kontroll. Tillsammans demedsom
farhågor diskuterats genomförandes inverkan påsom gemensamtovan om
rättvisa och teknikutveckling leder behov kontroll för möjliggöraattav
kreditering till förslagfram eller mindre restriktiva kriterier förom mer

genomförande.gemensamt
De kriterier diskuterats inför den första partskonferensen iärsom nu

huvudsak inskränkande i förhållande till konventionens mål. Kravet påyttersta
Ävenkontrollerbarhet beskär för projekt. begränsningar ellerutrymmet

kvaliñcerande förvillkor investerar- ocheller mottagarländer medför sådana
begränsningar.
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före-kriterierdenågraoch kommenterasredovisasföljandeI det somav
projekt.deoch sedanberördevislagits. Först parterna avsersomtar somupp

för klimatkonventionensKriterier parter

nivån dvs.nationelladenföreslagits berörvillkor harKriterier och som
bliregler kanEG. Dessasamt storenskildakonventionens stater avparter,

medsamarbetebedrivaoch börSverige kanomfattningvilkenför ibetydelse
klimatkonventionen.enligtåtagandenuppfyllaförnationerandra att

begränsningarellerkriterierolikaradklimatförhandlingarna harUnder en
genomförandei formsamarbetetför internationella gemensamtdet av

kriterierkonsekvensanalys. Deredovisadnågonföreslagits, i regel somutan
tillämpaskall kunnaländerför dels vilkavillkoridiskuteras kan delas som

myckethurhurdant ochgenomförande dels gemensamtgemensamt
uppfyller deländertillgodoräknasskall kunnagenomförande somsom

huvudsakligenhärdiskuteraskriteriervillkoren. Dekvalificerande avsersom
investerarlandet.ställs påvillkor som
kriteriervillkorföreslagna ärSådana t.ex.

vissa länderifår användasgenomförande baragemensamtatt-
viss deltillfår räknasgenomförande baragemensamtatt

viss deltillanvändasfår ettgenomförande bara avgemensamt enatt-
reduktionsåtagande

eftertid ellervissefterfår användas attendastgenomförandeatt gemensamt-
Stabilisering uppnåttst.ex.

framförde vidEGEUexemplifieras de synpunkterförslag kanDessa somav
1993.augustiGeneve iINC-förhandlingarna i

sinaspecificerad delochbetydelsefullimplementeraAlla bör avparter en
territoriet.vidtagna på detåtgärderframtida åtaganden egnagenom

Åtagandet medinte uppnåsföljaktligen1990 nivå bör genruensamtårsuppnåatt
Frankrike förslagetexempelviskriterier ladegenomförande. Till attdessa

5 %exempelvisomfatta äninte bordegenomförande avgemensamt mer
utsläppsreduktionema.25 %överstiga äninte hellerutsläppen och avmer

framfördes tankensidaNederländernasFrån bl.a. att gemensamt
således skrivaseffekternadelvis ochkrediterasbara skullegenomförande ner

hemmaplan.jämfört insatser påmed
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Medan förskjutning i tiden till nästa decennium antagligen inte skulleen
påverka Sveriges möjligheter uppfylla uttalade mål, skulle volymbe-att nu en
gränsnjng den Frankrike fört fram kunna ha allvarligatyp t.ex.av som
konsekvenser i utvecklat med bindande åtaganden, förett system t.ex.som
Sveriges del skulle tiden.växa över

Man har vidare föreslagit genomförande endast böratt gemensamt vara
tillåtet möjligheterna genomföra åtgärder på hemmaplan uttömda.ärattom
Eftersom detta kan förväntas något själva kommerparterna attvara som
bevaka i intresse förefaller sådant villkor eller princip ovidkommande.eget ett
Det bör emellertid observeras i det fall på hemmaplan subventioneraratt man
energianvändning eller fossil bränsleproduktion kan avveckling sådanaav
subventioner föredra globalekonomisk förhindrassynpunktattvara ur men av
särintressen inom investerarland, därför i stället föredrar påett att satsasom

genomförande. I sådana fall kan avvägningen mellan åtgärder inomgemensamt
landet och genomförande påverkas så kostnadseffektiviteten blirgemensamt att
lidande. Detta itorde första hand problem för det investerande landetettvara

bibehålla subventioner undandrar sig vissa möjligheter skäraattsom attgenom
utsläppen.ner

Det har också framförts från Danmark endast de ländert.ex. att som ger
utvecklingshjälp 0,7svarande % BNI skulle kvalificerademot attav vara
bedriva genomförande. Motivet för sådant kriterium skullegemensamt ett vara

i någon mån säkerställaatt genomförande inte skulle ersättaatt gemensamt
traditionellt bistånd tillskottutgöra till Eftersomdetta. många länderutan ett
inte når till 0,7 %-målet kan befara sådant villkoratt ettupp man snarare
innebär omfattningen genomförande blir lidandeatt ängemensamt attav
utvecklingsbiståndet ökar även kan förstå utvecklingsländernas strävanom man

säkra tillskott till flödet Man haratt ett särskilt frånav resurser.
industriländemas sida anfört det additionella företagsbaserade tillskottatt som

genomförande skulle innebära inte bör inverkagemensamt på
utvecklingsbiståndets storlek.

Ländervis föreslagithar kreditering skulle begränsas till vissaattman
länder med något kvantifierat mål eller alternativt anslutna till Annex
Frågan vilka länder kan genomföra genomförande hargemensamtom som
vållat mycket intensiv diskussion, vilket delvis bottnar i konventionstextensen
formuleringar. Det faller utanför utredningens uppgift redovisa analysatt en av
konventionstexten, vi vill förändå vår del konstatera vi finnerattmen
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såledesochkonventioneniallaförgenomförande öppet partergemensamt vara
i Annexöstländemaindustri- ochtill upptasbegränsat som

frånändetslutsatsenkonstaterande dra annatinte från detta attMan bör
genomförandelämpligtteoretiska är gemensamtövergripande attresonemang

länder.anslutnakrediteras för allakan
genomfö-i slutsatsen9 mynnade gemensamti kapitelDiskussionen attovan

väsentligt störreharöverlagbegränsningarkvantifierademedrande i länder
Politiska ochbegränsningar.sådanasaknari länderfungerautsikter änatt som

kanbetraktassådana målför hurrollspelarförhållandenekonomiska som
sannoliktmålsättning ärkvantitativuttaladfall till fall. Enfrån enbedömas
varkendåAnnex-1-gruppen är etttilltillhörighetförutsättning ochviktig
utfästelsernationellasådanakriterium förtillräckligtnödvändigt eller att

infrias.ellerföreliggautsläppsutveckling skallangående
nationellanämligen ännusaknar-l-gruppeniländer AnnexFlera

skallländervilkafråganocksåreduktionsmål. Det bör poängteras att somom
projektkriteriemaspåverkargenomförandetillämpakunna gemensamt

förreglerböråtagandenkvantitativasaknarutformning. För länder som
förhållandenallakreditering underredovisning ochövervakning, mervara

åtaganden.gjort sådanaför harrestriktiva länderän som

Projektkriterier

förtalar sigi allmänhetprojekt harenskildakriterierDe mer somsom avser
från devanligenhärledsnivån. Denationellaförframförts dendeän som

referensbanor,med9 vilka harkapitel ochredovisats ikontrollproblem som
diskuteradesoch9 redovisadesI kapitelfuskläckageeffekter och göra.att

säkerställaförförts framvillkor attbegränsadeförslag till attdenågra somav
bästatillämpningDit hörutsläpp.nettominskningarprojekten t.ex. avavger

skallavsnittdettalönsamhet. Iellerför kostnaderteknik och golvtillgängliga
krediterbaraböråtgärder samtvilka slagdiskuteravi främst varasomav

projektnivå.kreditering påomfattning förvillkor och
mätbarhetkriteriumviktigtprojektexempelvis ärdet gällerNär etttyp av

Ettkvantitativt gå uppskatta.skallreduktionernaeffekterna attdvs. att av
skulleenligt detta sättkvalificeradeinteinsatser attexempel på sevoresom

rådgivningekonomiskiinsatser bestodkunna attt.ex. genomsomvara
minskar.koldioxidutsläppentillleddeprissättningssystemåstadkomma ett som
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Begreppet genomförande knutet till konkreta materiellaär näragemensamt
åtgärder. Reduktionseffekterna insatser information,när det gällerav
utbildning, rådgivning förvissokan väl så betydelsefullam.m. vara som
konkreta konverteringsprojekt. Förtroendet för genomförandegemensamt
bygger dock jämförelserpå utsläppsförändringar.av

En avgränsning mindre självklart slag vanligen insatserocksågörs motav
bestående försäljning energieffektiva eller bränslen med lågtav av varor
kolinnehåll. Exempelvis försäljning eller vattenkraftel i sig inteärnaturgasav

genomförande. Däremot kolkraftverkuppköpatt gemensamt ettse som vore av
for nedläggning tilloch sådant projekt kopplad vattenkraftimportetten som
ersättningskraft åtminstone från teoretiska tillfredsställandeutgångspunkterett
slag genomförande. Men förutsättning projektetdåärgemensamt attav en ger

nettominskning i jämförelse med vad skulle fallet.en som annars vara
Exemplet visar förutsättningarpå de starka kravet på kontrollerbarhetsom
ställer. Hur kan visa och kontrollera nedläggningen kolkraftverketattman av
inte skulle iske alla fall hindrarVad i mottagarlandet påståparterna att att
inga nedläggningar kolkraft planerade i referensutvecklingen och deattav var
enkom kan realiseras resultat genomförande Om bådaett gemensamtsom av
länderna i detta exempel bundnaär kvantitativa åtaganden kommerav
exemplet kontrollerbar nettoförändring utsläppen. Detatt representera en av
förutsätter då för referensbanan vispå något har kunnat identifieraatt man
nedläggningar skulle skett under alla omständigheter och dessa redanattsom
räknats bort.

Det har vidare föreslagits någon kreditering inte borde kunna utgå underatt
inledande försöksfas. Om detta kan så länge och sannoliktsägas ännuatten en

framövergod tid kommer det saknas någon reglerad kreditering denutöveratt
enskilda länder sigpå de erbjuder företagennär avräknings-tarsom

möjligheter. Sådana krediteringar har alltså i förstone nationellt iendast ochett
det längre perspektivet hypotetiskt osäkert värde betingatärett men som av
hur eventuell krediteringsmekanism kan komma i framtiden.att uten se

Att inte imedge eller försöksfas förbereda kreditering innebären en senare
frånhänder sig möjligheter erfarenheterskapa detoch kunskapatt attman om

centrala ielementet genomförande just kreditering.är Dengemensamt som
risk då löper består för det första i insatser på skogs- och energiområ-attman
dena utvecklas till mindreeller biståndrenodlat tillräckliga krav påutanmer
motprestationer eller resultatredovisning. För det andra tillkommer, vilket
redan visat sig i USA, rad projekt från den privata sektorn för vilkaen
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därförframstårvärdera. Detellerkontrollerasvårablir mycketresultaten att
iredannationella planetdet ettden påförsöksverksamhetenviktigt för attsom
kantillgodoräknandeformför någonförhållandevis tidigt skede öppnar somav

lärdomarocksåi åtgärdernaeffektivitetenpåverka dels omossgemen
sida.från aktörernasbeteendetill strategisktincitamentmöjligheter och

börsjälvklartTämligentidsbegränsad.Kreditering ettskall vara
assimileringökadutsläppsminskningtillgodoräknande t.ex.genomav en
övervägandenlikartadeochvilken dennatill tid underbegränsas den varar
skogsprojekt kanSärskiltgenomförande.för andragöras gemensamttyper av

ochsvårigheterinnebärlångsiktiga, vilketmycket att omt.ex. enasangevara
medavtalenförselösning kan dåEntrovärdiga referensbanor. attvara
osäkerhetrörandeövervägandenUtifrån generellaomförhandlingsklausuler.

krediteringen tillmöjligheten begränsapårisker ocksåoch kan att enseman
avseende pålivslängd medtekniskaprojektetsperiod kortareär änsom

verkan.utsläppsreducerande
anslutningunderlättakreditering kantidsbegränsadi förvägEn avsenareen

undanröja devis kanskeoch på såAnnex-l-ländertilllandett gruppen av
genomförandekapitel därredovisas i föregåendeproblem gemensamtsom

sida.utvecklingsländernasfrånframtida åtagandenhinder förutpekas ettsom
inte itiden såeller lånas överkunnaTillgodohavanden bör att mansparas
lån ochsådanaförmåluppfyllelse. Formernaexaktvarje ögonblick avkrävs en

utsläppsrätterpåminnerflexibilitetvissbörsparande systemet omsomenge
förskotteringar.alltförintebör medge storamen man

genomförandeRiktlinjer vid11.4 gemensamt

aktuellabetrakta dediskussionenavsnitt bakgrundI detta skall mot ovanav
några kommen-och lämnasekretariatetINC- utarbetattill kriterierförslag som

kriterier. Detmöjliga ärradsekretariatets förslagI INC-tarer. angavs en
kriterier. kan allmännaDetmedkonventioneninte helt klart vad varaavser

fåprojekt skallvilkavillkor förriktlinjer detaljeradeeller typer varasomav
skallkrediteringochkostnadergenomförande eller hurföremål för gemensamt

rörandesynnerhetpunkter, idessaOlika tolkningar förekommer påfördelas.
genomförande; debedrivavilka kunnafrågan gemensamtparter avsessom

54 23749, 8secretariat AACimplementation. the interim INC.JointCriteria for NoteSe
August 1993,
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är Annex-1-listanpå eller alla konventionens Listanupptagnasom parter.
inte detaljerade förslag för drift och institutioner.upptar

Gemensamt genomförande endast handling action för attavser gemensam
genomföra politik och åtgärder och ändrar inte någon åtaganden.parts

Detta uppfattar vi så det de åtaganden gjortatt parterna gentemotavser som
konventionen. Mottagarlandet ikläder sig inte ytterligare förpliktelser gentemot
övriga redovisar sin utsläppsminskning investerarlandet.parter utan gentemot
Denna princip kan kanske uppfattas sätt dämpaett attsom
utvecklingsländernas misstro genomförandemot sättgemensamt ett attsom
indirekt påföra dem kvantitativa åtaganden.

Gemensamt genomförande skiltär från tillhandahållande bistånd tillav
andra parter

Gemensamt genomförande eller minskarersätter inte vikten konventionensav
andra anvisade mekanismer för överförande teknik och ekonomiskaav

I praktiken kan likväl avvägningar komma mellangöras dessaresurser. att
olika former för resursöverföring. Kriteriet kan anvisning attses som en om

genomförande inte sker på bekostnadgemensamt sedvanligtav
utvecklingsbistånd.

Gemensamt genomförande frivilligär aktivitet mellan två eller fleraen
den måste godkännasparter: respektive regeringar.av

Detta kriterium är nödvändigt för urskilja seriösa projekt från andra och detatt
regeringarnaär iär konventionen. Projekt inte uttryckligenärpartersom som

godkända bör inte heller räknas genomförande. Endastgemensamtsom genom
frivilliga överenskommelser avstår deltagande länder i begränsad omfattning
från suveränitet vid genomförande.gemensamt

55 l AAC 23766 16August harett 1994, ING-sekretariatetnotat, pekat vissasenare att
kriterierna endastsyñar till klargöra principer nämligen, och andraav att 4 9 samt att

10, och inte skulle11 12 tillämpning i forsöksfas.äga denfortsattaFören
begreppsutvecklingenoch diskussionen dessariktlinjerkriterierär alltjämt relevanta.även
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åtgärder.med inhemskatillsammansutförsgenomförandeGemensamt4.

ellerrättvise-motiveratinte ärkriterium10 dettakapitelVi ihar sett att av
trovärdigheti behovetgrundasfårkostnadseffektivitetsskäl det avutan snarare

initiativindustriländernavisatill tarsyftandeöverväganden attpolitiskaoch att
växthuseffekten.åtgärderdet gällerledningen näroch mot

genomfö-fördet gemensamtsin kommentarpekar iINC-sekretariatet att
åtgärderbegränsad volymfrågaomständigheter ärallarande under avenom

omständighetmening dettaärEnligt vår snaraståren.under de närmaste en
Motrestriktionen.föreslagnafrån denavståför börtalar attatt mansom

utrymmebehovoch detmålpolitiskasvenskaaktuellabakgrund avav
reglering8 framstårkapiteliredovisasgenomförande avengemensamt som

länderandraochSverigeallvarlig försiktsärskilt på långomfattningen som
förutsättningarsärskildaföljdtillutsläppförhållandevis lågaharredan avsom

åtgärder.vidtagnaeller
Sverigesskulleovillkorligtinförasskulle t.ex.begränsningarOm sådana

tillbidragväsentligt parternasmöjligheter lämnaeventuella ettatt
klimatförändringarminskahejda elleransträngningar attgemensamma

reduceras.

involveradeallafördelaktigt förskallgenomförandeGemensamt vara
utveckling.hållbarochprioriteringartill nationellaoch hänsyntaparter

videåterspeglarviktigt ochnaturligtviskriterium är somDetta resonemang
enligtprioriteringar börNationellasuveränitet.rättvisa ochangåendefört ovan

flertaloch folketstillgodosesintressenlokalamening uppfattas så ävenvår att
suveräniteten.nationelladenpåinkräktardettamottagarlandeti utan attgynnas

ochsamhälls-angelägnatillbörtillräcklig hänsynpåpekas härDet tasatt
invändningarDeåtgärder.kostnadseffektivabedömningmiljömål i somaven

mindreblir dåkapitelföregåendeiredovisatsochaktualiserats i debatten
talarutvecklingtekniskrättvisa ochbefarade problem rörDevägande. som

viktigagenomförande under denbegränsningförinte gemensamtaven
ochförankradfolkligtregim attärmottagarlandet harförutsättning att somen

mottagarlandet.isamhälleliga måltill andrahänsyn tas
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Gemensamt genomförande fordrar reella och mätbara resultat som
beräknas rimliga referensalternativ.gentemot

Under denna punkt sekretariatet nationella referensbanorargumenterar mot
finner problematiska åstadkomma. Att därifrån dra slutsatsensom attman att

genomförande endast bör projektnivångemensamt förhastat.är dock Enavse
form för genomförande bör kunna bilaterala statligagemensamt avtalvara om

utsläppsbegränsningar på nationell nivå, vilka genomförs medgemensamma
Ävenprojekt eller andra medel. läckagefrågan bör enligt sekretariatet taman

sig Man lämnar dock öppet hur skall på läckage. Vi har konstateratan. man se
läckage förekommer vidäven inhemskaatt åtgärder. Man kan fråga sig detom

finns särskilda skäl beakta läckage utanför mottagarlandetsatt gränser.
Under denna punkt också sekretariatet intedet bör bli frågaatt attanger om

investerarländerna skall tillgodoräkna sig effekter strukturomvandling ochav
övergång till marknadsekonomi i de före detta planekonomierna i öst. Mot
bakgrund de aktuella projekten i dessa länder har detta svensk intresseav ett
även verksamheten främst inriktadär på skaffa erfarenheter tekniskattnu av

institutionelloch Vår uppfattning är sekretariatetsart. rimlig ochäratt tes
speciellt bör i referensutvecklingen för dessa länder i övergången tillman
marknadsekonomi innefatta tillövergång världs-marknadspriser på energi.en
De anpassningar blir följden sådan utveckling faller alltså utanför desom av en
utsläppsreduktioner från investerarlandets sida skulle tillgodoräknasom man
sig.

Resultatmätningen framhåller sekretariatet också kräver jämförbara mätme-
toder. För vår del vill tillfoga det är mycket viktigt häratt att en samsyn
utvecklas redan från början för kunna utvärderas och resultat frånatt ansatser
den inledande fasen pilotprojekt redan igång.är Vår genomgångav som nu av
de projekt igång pekar på dels oftasatts underskattat eller heltsom nu att man
negligerat de för- och efterstudier är nödvändiga för kunnagöraatt attsom
bedöma projekt från just klimatsynpunkt och kostnaderna för sådana studieratt
kan bli betydande.

Effekterna genomförande måste värderas medgemensamt avseende påav
ekonomiska sociala och miljöaspekter.

Direkta indirektaoch effekter bör beaktas. Särskilt bör enligt sekretariatetman
på läckageeffekter i syfte säkerställa utsläppsminskningarse frånatt att en
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i någotplats annatpåökningariresulterarblottaktivitet intespecifik annanen
tillundvikasläckageeffektereller börkanvarkenuppfattningEnligt vårland.

nettoeffekt-iingådemottagarlandet börinomfall dedetvarje pris. I stannar
kreditering.vidräknasoch alltsåkalkylen av

åtgärderföljaslämpligtskall så ärgenomförande när somGemensamt av
miljöeffekter.positivalångsiktigaderassäkerställer

kanförsäkringformnågonframhållasekretariatet attHär att avavser
förvolymenkrediterade taattdenskereduktion böraktualiseras eller att aven
riskenViinträffar.skogsbrand attexempelvistill risken anserhänsyn att en

projektetsbevakaincitamentfårdärigenom attbådabör bäras parter somav
genomförande.utfall och

genomförande.förföremålblikan gemensamtväxthusgasVarje

Metodutveck-växthusgaser.koldioxid och andratillrefererarKonventionen
skalldehurfråganocholika ävenstadier föri skildalingen är omgaser

utveckling.jämföras underär

utsläppsminskningar.till10. Prioritet skall ges

förekommande mät-ochdiskussioneninternationellatill denhänvisasHär
eftersomhandi andrakommersänkorökningochFörbättringproblem. av

internationelladenbakgrundMotföreligger. attmetodproblemsärskilda av
får dettasänkorpåinriktadegrad ärprojekt i höghittillsvarandeochdebatten

reglering.betydandekriterium enses som

mellandelas11.Vinsterna kan parterna

diskussioninitieraPunktenidag.existerar attkrediteringssystemInget enavser
ocksåvägframhållslikaAtt delakreditering.förförbereder mensom ensom

delaskrediteringfalldeIingåendededettalämna parterna.kanatt man

forkriterier56 sekretariatetsiinkluderatsinteockså till det enskäletDetta senareattär
forsöksfas.föreslagen

försöksfasen.57 föreslagnadenunderING-sekretariatet bortenligtfallerKriterierna och 12ll
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betyder ocksådetta båda incitamenthar projekten bedrivsatt parter att
effektivt.

12.Relevant information skall tillhandahållas partskonferensen.

Riktlinjer för denna rapportering framhåller kan utarbetas sedan beslutman
har fattats kriterier. Det vikt för trovärdighetenär informationenstor attom av
är ochöppen rapporteringen sker med minsta möjliga snedvridning.att

11.5 En stegvis ansats

11.5.1 Den aktuella förhandlingssituationen

Över 90 länder har ratificerat klimatkonventionen förstaoch den
partskonferensen i Berlin 1995.äger rum

Förberedelserna inför Berlinkonferensen innefattar fortsatt diskussionen
kriterier för genomförande de åtaganden hittillsgemensamt samtom om som

gjorts är tillräckliga. Flera industriländer har givit uttryck för ytterligareatt
initiativ fordras. i

Diskussionen genomförande sig alltjämt främströrgemensamtom om
frågan vilka länder bör omfattas möjligheten och vilken omfattningom som av
verksamheten skall kunna ha.

frågaI vilka länder skall kunna delta eller sigägna åt gemensamtom som
genomförande kretsar diskussionen främst kring formuleringarna i 4.2.artikel
Det året har kunnat USA har uttalatsenaste notera att att attman man avser
uppfylla sitt mål för 2000år medelst åtgärder inom landet och inte längre lika
starkt betonar tillämparätten genomförande med konventio-allaatt gemensamt

på vis tidigare.parternens samma som
Å andra sidan kan på EGEU:s sida konstatera många de förut-attman av

sättningar tidigare förespråkats nödvändiga tonatssom som nu ner.
Flera utvecklingsländerna har huvudsakligen avvaktande ellerav en

avvisande hållning bl.a. kommer till iuttryck att gemensamtsom
genomförande är något i alla fall under överskådlig tid bör förbehållassom
industri- och östländer.

Industriländerna söker utvecklingsländerna ändra hållning bl.a. medatt
hänvisning till genomförande skulle kunnaatt upphov tillgemensamt ge
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industriländema,iprivata sektornytterligare resursöverföringar från den
Vissavia GEF.till förfogandeställsvilket tillskott till de medelett somvore

intresseökad förståelse ochMexiko, har uttrycktutvecklingsländer, t.ex. en
genomförande.för gemensamt

växandevunnitgenomförande harEn utvecklaväg ettatt gemensamt som
uttaladmedGenom inledastegvis uppbyggnad.intresse s.k.är att enen

samtidigtvissa förbehåll ochundanröjaförsöksperiod kan möjligenman
Även lNC-genomförande.medempiriskt för- och nackdelarpröva gemensamt
regelverkkriterier,stegvis utvecklasekretariatet fört fram möjlighetenhar att

uttryckthargenomförande. Fleraåtaganden föroch partergemensamt en
Kanada,Nederländerna,Sverige,positiv på sådan ansats t.ex.ensyn

Österrike, Tyskland och EGEU.

utveckling11.5.2 förslag till stegvisEtt gemensamtaven
genomförande

vidför krediteringformerna förutsättningarnaFrågan och gemensamtom
förberedandevarit tillgenomförande i förhandlingarna endasthar uppe en

redovisades iriktlinjeråterspeglas i dediskussion, tentativa slutsatser somvars
vilka länder,de inteföregående avsnitt. exempelvisMan kan notera att anger

detaljeller i går in pågenomförandehur mycket eller tidpunkt för gemensamt
referensbanor.frågor kreditering ellerom

de kravtillgodose påriktlinjer alltför generella förDessa uppenbartär att
9i kapitelkontrollerbarhet diskussionen mynnarsom

bör prövaInför situation ökande antal länder uttalatdenna har attett man
stegvissig fram införa genomförandeoch ansats.gemensamt genom en

experimentell ellerstegvis exempelvis inledas medEn sådan kanansats en
Försöksfasen skullekriterier.försöksfas innan partskonferensen fastställer ge

information tillför kriteriererfarenhet utformning och gesav
ingå iutsläppsminskningar skullepartskonferensen. Beräknade och uppnådda

för kreditering.inte ligga till grundinformationen inledningsvismen
översiktligtstrategiillustrativt denEtt uttryck för detta synsätt är som

friståendeutformatsredovisas i matrisen i figur 11.1. Förslaget har av
dockINC-förhandlingama. Detforskare inte i sin förts fram ioch helhet ger

genomförande skulleöverskådlig bild hur för gemensamtett systemen av
kunna utvecklas.
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I matrisen mycket schematisk bild hur skulle kunna utvecklages en av man
Årtalenformerna för genomförande i faser.ellergemensamt endastärtre steg

indikativa och varje fas tänktär följas utvärdering och anpassningatt av
baserad på kunskaper, erfarenhet och politik. Den tilltänkta utvecklingen
innebär stegvis skärpning såväl åtaganden regelverk. Drivkraftenen av som
för genomförande utvecklas från krediteringgemensamt nationellpå nivåantas
till internationell kreditering och så småningom med utsläppsrätter.ett system

ÖversiktFigur II. 1 stegvis införande genomförandeettav gemensamtavf Pilotfas Dubbla åtaganden Fortvarighet
1995 2000 2000 201020 201020L - -

ti-Klåd; Internationell Internationell Uppfyllande av
samverkan. samverkan konventionensmål

g Förtroende- Kostnadseffektivitet Global kostnadseffekti-
uppbyggnad vitet
Ökat deltagande

Regler Frivilliga försökspro- Dubbla åtaganden Formella krediteringar
jekt Försöksvisa kriterier och kriterier
Processorienterade
kriterier

Institutioner Registrering och Parallell redovisning Marknad
granskning Klareringsanstaltgemensamtav

genomförande och
åtgärderandra

Incitament Nationell nivå Bilaterala avtal Utbyggt
Internationell krediteringssystem
exempel Multilaterala

utsläppsrätter
Källa: Vellinga P. och Heintz R Joint Implementation Phasedapproach Ramakrishnaa

edK. Criteria for Joint Implementation under the Fram Convention on
Climate ånga WoodsHole 1994.

Det finns anledning kommentera denna schematiska skissatt någrapå punkter.
När det gäller målsättningen antyds tidenöver växande deltagande iett
gemensamt-genomförande-projekt och därav ökande kostnadseffektivitet. Påen
längre sikt skulle enligt scenariot konventionens mål uppnås men

58 En överslagskalkylvisar igångsattaprojekt promille0,5 utsläppenattgrov motnu svarar av
i världen. Beroende vilken omfattning åtgärderandra klimatförändringar skulleav mot
kunna komma skulle antaletprojekt tillräckliga for nåatt konventionensmål kunnaatt

iräknas tiotusental.
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internationellt gångbarahandel medomformas tillkrediteringssystemet
utsläppsrätter.

Fas]

processorienterat synsätt.inledningsvisförordasregelverketNär det gäller ett
utformningförunderlagförsöksprojekten skallfrånErfarenheterna avge

erfarenheterbasis dessapågradvis utvecklasskullekriterier. Regelverket av
partskonferensen.förstavid denfastställasinom vidaoch inte änannat ramar

liksomkunskapskällaviktigprojekt dåHittills igångsatta är en
ochTekniska möjligheterenergiområdet.ochbiståndsverksamhet inom skogs-

förunderlagkunna skapasvårigheter identifieras. För gemensamtatt
otillräckliga.värdefullaerfarenhetergenomförande dessaär men

krävsförhållandeninstitutionellaochkostnadsnivåerUtöver kännedom om
förfunktionerför särskildaökad förståelse de gemensamtett systemsom

uppfylla.genomförande måste
empiriskkan bättreoch mätproblemsärdrag, incitamentDessa enges

för dennakriterier ocksåriktlinjer ochpilotfasbelysning i s.k. endast omen
möjligt ocksåfas tydliga och långtsåär gemensamma.

kriterier formulerasriktlinjer ochEGEU- nivå kanövernationellUtom på
i förekom-Investerarlandet ochkreditering.nationellläggs till grund försom
börjanisåledesmottagarlandet kanAnnex-l-anslutnafallmande detäven ge

till dendetta vidaresin förakreditering iföretag eller projekt utan att tur
internationella nivån.

Fas II

skulleIndustriländema utöveråtagande.tudelatandra fasI ettantar manen
utsläppsminskningarytterligaresigåtaganden i hemlandet påta genom

formellfas skerländer. I dennagenomförande i andragemensamt en
utomlands.hemma ochreduktioner utsläppuppnåddasärredovisning avav

finnassida skullefrån industriländernasfrån detFörslaget utgår här ettatt
det2000 kapitel 3jfr. och1990 utsläppsnivå åråtagande återgå till års attatt

frånåtagandekrav påställablir allt svåraresedan detta mål nåtts att samma
varjegjorda skulleredanåtagandenenskilt Inför ytterligare utövervarje land.

ochutsläppen hemmareduceraavsågland indikera hur mycket attman
handi förstadet finnsemellertidutomlands. Det antyds attettatt ansvar

svenskaskullefalletOm blevhemmaplan. sågenomföra åtgärder på t.ex.
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åtgärder globalt synvinkel bli mindre effektiva än vad möjligtur som vore om
större del insatserna bestod i genomförande. fixeringEnen gemensamtav av

fördelningen insatserna framstår otillräckligt motiverad. En sådanav som
fördelning borde åtminstone sin utgångspunkt i genomförda minskningarta och
absolut eller relativ utsläppsnivå. Enligt den bedömning redovisas isom ovan
kapitel 8 kan Sverige 2010år komma ha ökat sina till 1970utsläpp nivåårsatt
medan OECD-genomsnittet innebär utsläppen då ökat 40medatt procent
jämfört med 1970.

Fas III

I fortvarighetsstadiet föreställer sig i förslaget erfarenheter ochattman
förtroende vuxit tillräckligt för de begränsningar den dualaatt ansatsensom
innebär skall kunna avvecklas.

Enligt förslaget bör privata företag nationellt incitament redan iettges en
inledande fas frivilliga avtal eller skattefördelar. På siktlängregenom antas

övergå i klareringsanstaltinternationellsystemet börs fören
utsläppsförändringar, där utsläppsminskningar upphandlas för balanseraatt
ökningar. På längre sikt utvecklas denna börs möjligen till handel meden
utsläppsrätter.

Regler och kreditering

Inget sägs dock ännu hur kreditering skall ske eller tillgodoräknandeom en
fördelas. Under inledande fas kan detpå nationella planet olikaen system
utformas för kreditering och beräkning utsläppseffekter för skilda slagav av
åtgärder.

Regelverket eller i den inledande fasen anvisningarna för hur gemensamt
genomförande skall bedrivas bör dock helst inte bli så restriktivt så allaatt
initiativ på området omintetgörs. En balans måste mellan deupprättas
kommersiella incitament viktig drivkraft försom gemensamtavses vara en
genomförande och krav på kontroll uppgivna utsläppsreduktioner faktisktattav
uppnås. talar förDetta redan inledningsfaseni inriktar verksamhetenatt man
på projekt befinner sig denpå säkra sidan dvs. sådana inte kansom som
ifrågasättas med avseende på sina effekter och därtill uppfyller kravet på att ge
nettotillskott till reduktionsminskningar deutöver referensbanan.som ges av
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Tidsaspekter

i vilkenetableradärenighet ännuutveckladingenunderstrykasDet bör omatt
redovisadeDeninnehålla.vad de börellerbörföreslagnatakt de tasstegen

i dessagodtyckligtämligenschematisk ochytterligtfårmatrisen anses som
avseenden.

effektivitets-renodladeexempelvis frånåtaganden börmed dubblaPerioden
åtagandentudeladeAlternativt bör dessamöjligt.långtförkortas såsynpunkter

åtgärderochmellan insatserfördelningendet gällerflexibla närvara
och andraresultatuppnåddatillmed hänsynterritoriumoch påutomlands eget

industriländernasfrånutgånämligenomständigheter. Man kan attsärskilda
föramöjligheternaberoendeblir attföregångareförmågavilja och att avvara

föråtagandenomfattandemedförsöksperiodeffektiv politik. En lången
ökningkraftigmedtillsammansländerför dessahemmaplan avåtgärder på en

politik,effektivmindreinnebärländerbland övrigautsläpp somoreglerade en
utvecklingsådanSamtidigt innebärupprätthålla.därför bli svår enkan att en

kostnadsskillnadernaeftersomgenomförandepotential förväxande gemensamt
förväntas växarestriktioner då kankvantitativamed ochmellan länder utan

inteeffektivitet ochför bristandeuttrycknaturligtvistiden. Dettaöver är ett
utveckling.positivnågon

diskussionSammanfattande11.6

pådeltagandedekopplatgenomförande parternaärTill attgemensamt -
dvs.tillgodohavande,formnågonföretagsnivå skall erhållanations- eller av-

kvittafårbestå ioftastkreditering tänkskreditering. Denna att egnaman
Krediteringen ärandra länder.minskningar iutsläppsökningar gentemot

Klimat-särmärke.också dessgenomförande ochfördrivkraften gemensamt
tolkning begreppetvidare ochkonventionen medger ännu avvagareen

idiskussion,meningsfullmöjliggöragenomförande. För attgemensamt en
för insatsersamarbetsformer motinternationellaallavilken inte snart sagt

vi härförsökergenomförande,klimatförändringar betecknas gemensamtsom
inriktadanalytisktmöjliggördefinitionangivnahålla fast vid ensomovan

behöva göraskommakanpolitisk tillämpningpraktisk attdiskussion. I avsteg
från strikta definitionen.den
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Kreditering kan ske på skilda nivåer. På företagsnivå bestämmer de
involverade nationalstaterna eller EGEU vad krediteringent.ex. värdär

fastställa dess ekonomiskaatt värdegenom medge skatteavdragt.ex. attgenom
eller andra förmåner. Ju högre detta värde destoär blirstörre kravet på
kontroll och incitamentet till fusk och överdrifter vid varje given nivå på
nationell bundenhet till internationellt mål eller åtagande.ett

En ofta föreslagen är den krediterade volymenansats koldioxidatt skallav
utgöra bråkdel den beräknande effekten. Dessa förslag utgår då frånen av att
effekten är svår fastställa eller osäkeratt eller läckageeffekterna måsteatt
beaktas. Man får inför ställningstagande komma ihågett varje reduktionatt av
krediteringen höjer styckkostnaderna och i motsvarande grad innebär en
minskning incitamentet åstadkomma genomförandeatt projekt.av gemensamt
En rimlig utgångspunkt här förefaller inte schablonmässigt på dennaattvara se
fråga åtminstone underutan inledandeatt fas varjepå fall för sig.en se
Dessutom kan tänka sig lämna frihet till i respektiveatt storman parternaen
projekt detnär gäller fördelningen det skapasutrymmeav som genom
projektet.

Underlaget för krediteringen, dvs. utsläppsutvecklingen, bör löpande följas
någon kontrollerande Intensiteten i kontrollenav bör enligtpart. resonemangen

tidigare avspegla bundenheten i åtagandet och incitamentet till överdrift. Mot
bakgrund genomförandeatt är oprövadgemensamt och omstriddav metoden
har från flera håll förespråkat kontrollen skulleman vidsynt,att generösvara
eller obefintlig. Ett eller med blott allmäntsystem hållna riktlinjerutan i
försöksfasen dock inte de erfarenheter väsentligaär förgenererar ettsom
utbyggt frågornarörsystem alternativ referensutveckling ochsom om
uppmätta reduktioner.

Kriterier

För säkerställaatt medatt ett genomförandesystem skall tillledagemensamt
faktiska reduktioner och därtill uppfylla vissa andra principer diskuterar man

kriterierrad för dess tillämpning.nu en
Denna diskussionen förefaller ibland dock ha varit inriktad på be-attmer

gränsa användningen genomförande främjaän dengemensamtav attsnarare
kostnadseffektivt ochett rättvist medel i den internationellasom

klimatpolitiken.
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partskonfe-förstakriterier denkring dediskussion förtsSärskilt har somen
utgörakriterierDessaskall beslutaklimatkonventionenenligt ansesom.rensen

vadfrämstoch berörgenomförandeförriktlinjer villkoreller gemensamt
genomförande.vidiakttauppfylla ellerbör gemensamtparterna

forkriteriervägledning ellertjänavillkor kankvalificerandeSådana som
börda ärekonomiskadenochfördelningenländervisaden somansvaretav

klimatförändringar.förenad med åtgärder mot
effektivitetsskälrättvise- ellerprincip varkenialltsåDäremot bör de av
genomförandeländerfördelningeneller gemensamtomfattningen somstyra av

fördelningdenmöjliggörförfarandefår attbetraktas avett somsom
vis.effektivtuppnås påkankan ettutsläppsreduktioner enas ommansom

tillkommandeinnebärkan bemästrastillämpningsproblemenFörutsatt att
kriterierDessaklimatpolitiken ökar.förkostnadernavillkor i princip avseratt

villkorellerdels hänsynuppfylla,skallinvesterarländernadels villkor som
mottagarländerna.iuppfylldaskallbörsom vara

förutsattrestriktionernivå dessaövergripande global är attFrån
hinder förbetraktakan bemästraskontrollproblemen att ensom

rättviseaspektertill dekoppladeoftapolitik. De ärkostnadseffektiv som
kapitel.föregåendediskuterades i

blidockinvesterarländernaförkriteriernivån kanpraktisk politiskaPâ den
skall kunnagenomförandeför accepteras.nödvändiga gemensamtatt

syftar tillkriterierdeframhållaskanutgångspunkterFrån svenska att som
kansåvittknappastgenomförandeförkvalificerande villkor gemensamt nu

biståndspolitikenenergi- ochfördahittillsproblematiska. Denbedömas som
skullevillkorsådanaväl frammeskulle liggainnebär Sverigeatt om

accepteras.
sådanaförespråkaskulleSverigeslutsatsenhärifrån bör draAtt attman

förutomlandsdåVisserligen skullesjälvklart. utrymmettrösklar inteär
möjligheterfå sinaskullevissa andraeftersominsatser öka,svenska parter se

globalaviktigareställas dels deskall dockbegränsade. Mot detta --
slagdettakriterierkravriskenocheffektivitetsförlusterna även att avav

huvudtaget.genomförande övertillämpningenäventyrar gemensamtav
sigvändaskälperspektiv Sverigehar motSärskilt längre atti någotett

igenomförandeomfattningenförvillkorbegränsande gemensamtav
inom landet.förhållande insatsertill

villkor intedock sådanadecenniet utgörinnevarandeFör detresten av
nuvarandeenligtförsklimatpolitikenenergi- ochförutsattnågot problem att
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riktlinjer. Vid kärnkraftsavveckling och bibehållen utsläppsmâlsättning ökaren
dock vikten kunna tillämpa genomförande drastiskt.att gemensamtav

De kriterier förespråkas rörande mottagarländerna innebär i allmänhetsom
genomförande böratt ske under samhällsekonomiskt,gemensamt socialt och

miljömässigt godtagbara former. Ett sådant liggersynsätt väl i linje med
Sveriges hållning på detta område.

En begränsning genomförande till länder med kvantitativagemensamtav
åtaganden framstår från effektivitets- och kontrollaspekter viktigsom en
förutsättning.

Den internationella diskussionen härvidlag länkas ofta till gemensamtom
genomförande skall begränsas till de industri- och östländer tillär anslutnasom
konventionens Annex

Mycket förtalar genomförande särskilt inledningsvisatt kangemensamt
komma ske iäven andra länder. Enligtatt vår uppfattning bör Sverige
framhålla vikten kvantitativa åtaganden förutsättning för effektivaav som en
former genomförande.gemensamtav

De kriterier för enskilda projekt hittills aktualiserats i klimatför-som
handlingarna allmäntär hållna och måste ytterligare preciseras för fallaatt
inom för vad krävs inom utbyggtramen ett system.som

-Reduktioner måste verifierbara.vara
-Dubbelräkning skall undvikas.
-Kostnadseffektivitet skall samhällsekonomiska verkningar med i beräk-ta

ningen.
-Additionalitet och referensbana måste finnas.
-Öppenhet i rapporteringen fordras.

Sammanfattningsvis kan konstatera de ING-sekretariatet föreslagnaattman av
kriterierna med avseende på projekt och mottagarländer i överensstämmerstort
med den hållning vi förordar.

Det saknas rättvise- eller teknikskäl begränsa omfattningen svenskaatt av
insatser för genomförande. Under överskådlig tid kan det dockgemensamt
förväntas fråga begränsade insatser Sverige bör enligt vår mening intevara om
verka för för genomförande begränsas.att utrymmet bör Varjegemensamt
sådan inskränkning skulle för Sveriges del kunna innebära begränsningen av
våra insatser klimatförändringar vi på situationen efter 2000.mot år Ettom ser
tänkbart kriterium naturligtvis fråganär omfattningenatt gemensamtom av
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medmåste görasJämförelsergjorts.redantill vadgenomförande relateras som
sigSverige påtarundvikaföri andra länderfaktiskt vidtagna åtgärder att enatt

anförasDet kankonkurrentländer.börda våraekonomisk änväsentligt större
bedömning4.2 vidartikelklimatkonventionensmed stöd i att avenman

reduceratSverige harutgångspunkten.tillhänsynmåluppfyllelsen skall ta
uppnåttdärför hardecennierna och40med deutsläppen ensenasteprocent

kostnadseffektivaför ytterligareenergieffektivitet. Utrymmetgradhög av
perspektivet begränsat.ärinom landet i det kortainsatser

framöverUtvecklingen

förutsätteri sinkrediteringförutsättergenomförande turGemensamt som
åtaganden.nationella

incitament hänger näraochregelverkUtvecklingen åtaganden, sammanav
internationella planetnationella på detdetsåväl på som

fråganpå gemensamtförenklad renodlingEn parternas omgrovt synav
åsiktsläger:följande tvåuppdelning igenomförande är en

omfattningenbegränsningarregelverk ochförordar striktaDe parter avsom-
ochtillämpningförespråkatenderar ocksågenomförande attgemensamt enav

först siktkreditering på

del konven-genomförande ärfrånutgårDe gemensamtatt avparter ensom-
restriktivmindreocksåländervis harvidare tillämpningtionen och enen

kriterier.kreditering ochhållning det gällernär

kompromissstegvis sägasUtifrån aktuella läget kandet ansats vara enen
åsiktslägen.mellan dessa

med ellerutvecklingskilja påresonemangsvis kanAnalytiskt och enman
för länder,nationerför enskildasåvälgenomförandeutan gemensamt som

tillåtermedurskilja fördelarhela världenländergrupper eller ett system som
kostnadseffektivitet.ökad

ochstrikt bindandeinteåtagandenade nationellaverklighetenI den grå är
informell karaktär.krediteringar har ännu en

Incitamentutvecklinggradvisbakgrund återstår systemet.Mot denna aven
ochnationella planetkreditering på deti första försöksfasen kan dåden vara

internationella.på detinsatsernainformellt erkännandeett av
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I det längre perspektivet är genomförande alternativgemensamt ett som
jämfört med situation genomförande har avsevärdautan gemensamten
fördelar, givet de tillämpningsproblematt angivits kan bemästras och attsom

tillsyn förhindrar missbruk överlägeman när det gällergenom en noggrann av
information och finansiella resurser.

Gemensamt genomförande kan dock vid jämförelse med förett systemen
överlåtbara utsläppsrätter eller internationellt skattesystemett endast ses som

övergångslösning eftersom transaktionskostnaderna blir jämförelsevis högaen
till följd kraven på identifiering genomförande och över-av gemensamtav
vakning och redovisning tusentals projekt.av

I något kortare perspektiv blirett utveckling rörelse från ett system utanen
bindande nationella åtaganden och kreditering till med utvecklatett system

genomförandegemensamt takt betingadär viljaen process parternasvars av
göra åtaganden och förmågaatt komma överens.att
Gemensamt genomförande kan komma bidra till de rika ländernaatt att

ikläder sig långtgående totala utsläppsreduktionsåtaganden och dessutommer
utvecklatill det lättare går effektivtatt internationellt klimatsamarbete.att ett

Skillnaden mellan olika fördelasätt enligt olika rättviseprinciperatt ansvaret
minskar åtgärdernär kan fördelas effektivt mellan länder än sådananär
möjligheter inte föreligger.

Tre viktiga riktlinjer kan urskiljas i utvecklingsprocess globalmoten en
klimatpolitik inriktadär på kvantifierade utsläppsmål:som

långtgående reduktionsmål för industriländernaa. mer
b. alltmer finmaskigt regelverkett

En utvidgning den länder har kvantitativa åtagandenc. av grupp som

Gemensamt genomförande kan bli medel främja utvecklingen vadett gälleratt
punkterna och Detta får dock inte, konventionens långsiktiga mål skalla c. om

skeuppnås, på bekostnad genomförandeatt gemensamtav man genom
äventyrar faktisk nettoutsläppsreduktion. Den geografiska och volym-en
mässiga omfattningen genomförande måste därför hela tidengemensamtav
balanseras regelverkets och kriteriernas utformning.mot Kriterier och villkor
måste då utformas så de inte blir så restriktiva möjligaatt att
effektivitetsvinster omintetgörs samtidigt de måste säkerställa attsom
nödvändiga krav på kontroll tillgodoses.
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12 förFormer stegvis utvecklingen av

genomförande i Sverigegemensamt

12.1 Inledning

I detta kapitel skall vi redovisa några för hur medansatser systemett gemen-
genomförande skulle kunna iutvecklas Sverige.samt I begreppet gemensamt

genomförande ligger naturligtvis Sverige någontinggör tillsammans medatt ett
land. Vi utgår här från Sverigeannat uppträder investerarland.att som

Till börja med i avsnitt 12.2 någraatt utgångspunkter foranger en
stegvis svensk utveckling genomförande. Dessa utgångspunktergemensamtav
är naturligtvis beroende hur framgår det internationella planet, hurav man
bindande olika länders målsättningar och vilkaär kriterier blir aktuella.som
Vi kan konstatera det i realiteten varken frågaär med elleratt ett systemom

kvantifierade åtagandenutan rad industriländer har tolkat deutan att en
åtaganden i konventionen eller mindre bindande ochsom anges som mer
etablerar och formulerar sin politik utifrån dessa striktamål. Den uppdelning

görs i analysen mellan med och bindande åtaganden eller medsom system utan
och genomförande harutan särskilt inte i det korta perpektivetgemensamt
någon motsvarighet i verkligheten. Den utveckling vi sannolikt framförser

och i vilken genomförande och kreditering kan bli del, ärgemensamtoss, en
alltså inte renodlad situation med eller åtaganden gradvis fram-utanen utan en
växande politik där länder på olika vis sig till de åtaganden ochanpassar
åtgärder klimatförändringar kan komma Ju seriöstmot attman enas om. mer

betraktar sina åtaganden desto viktigare framträder kostnadsskillnaden iman
Ävenmed eller genomförande.ett system regelverk ochutan gemensamt

kriterier kommer gradvis utvecklas tiden iöver växelspel medatt åtagandenett
och nationella utsläppsmål.
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Sveri-överenskommelsenenergipolitiska samtutgångspunkter denAndra är
föreventuellauppfattning är systemEGEU. Vårnärmande till att gemen-ges

förutsättningar.för dessainomgenomförande skallsamt ramenrymmas
med anknyt-utländskaöversiktligt några12.3 redovisas ansatseravsnittI
ochförebildertjänakangenomförandening till gemensamt somsom

svensktförjämförelsenormer system.ett
genomförande iför ettolika former12.4 diskuterasavsnitt gemensamtI

redovisasschematiska modellerantalsammanhang. Ettsvenskt avsessom
uteslutande.varandrauppfattasinte behöverrenodla särdrag, sommen som

förolikamednackdelar gemensamtDiskussionen för- och systemavser
inriktad.kvalitativtuppdragmed vårti enlighetgenomförande och är

ipunktercentralaråder påosäkerheterbakgrund deMot stora somav
kanåtagandenandraochbindande våraklimatpolitiken; hur parterspass

kommaSverige kaninommålformuleringenhurbli framtiden,komma att
kanenergisystemetomställningenförtidtabellenpreciseras hursamt av

hur A kanEGEFTmedprincipöverenskommelseoch vårkomma att utse
meningsfulltdet inteframstår attmedlemskap,vid eventuelltutvecklas somett

förkvantitativt belyser gemensamtscenarier utrymmetutarbeta rad somen
belysningkvalitativinriktad pådärförDiskussionen ärgenomförande. en

kapitelidiskuteratsochredovisatsincitamententsproblemsärskilt de somav
alltsågenomförande kanomfattningellerVarken kostnader gemensamtav

förutses exakt.
svensktåtgärder påendastklimatpolitikIjämförelse med rymmersomen

potentielltgenomförandeterritorium framstår dock ettgemensamt som
och denredovisattidigarevikostnaderdemedel bakgrundangeläget mot av

redovisas8.5I figurframförutsläppsutveckling vi kan grovenovanoss.se
förväntaskangenomförandeförskiss det svenskahur gemensamtutrymmetav
ambi-klimatpolitiskauttaladeriksdagentill denhänsynutvecklas när tas av

därefterför1990 nivåvid års2000 stabilisera utsläppen atttilltionen årattom
energisystemet.omställningenminska samt av

8.5i figur utrymmetden bildunderstrykasskall återigenDet att ges avsom
politik bestårdagensantagandengenomförande vilar påför attgemensamt om

ellerelimporteffektiviseringexempelvis natur-ochi sina huvuddrag att aven
ändradnaturligtvisskulleLikaledesminskagasanvändning skulle utrymmet. en

understrykahärAvsikten är attmålformulering påverka attutrymmet.
i svensk ochrollbetydandefågenomförande på sikt kangemensamt en

klimatpolitik.internationell inaturligtvis även
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De projekt bedrivs klimatpolitiska skäl i Baltikum fleramedsom nu av
länder kan överslagsmässigt väntas upphov till utsläppsminskningge en
motsvarande mindre än svenska utsläpp eller några hundratusenprocenten av

år. Dessa insatser kan relateras tillton verkningarna övriga styrmedelper av
in för begränsa utsläppen koldioxid i Sverige.satts att NUTEK harsom av

nyligen genomfört sådan beräkning karaktär överslagskalkyl starkten vars av
bör understrykas. De styrmedel inkluderas i analysen energi-är ochsom
miljöbeskattningen, för effektivare energianvändning,programmet
investeringstöden till biobaserad kraftvärme,vindkraft och solvärme. De
sammanlagda verkningarna dessa styrmedel har beräknats innebära attav

2000utsläppen år blir tio miljoner lägre vadän skulleton som annars vara
fallet.

Gemensamt genomförande motsvarande dagens verksamhet skulle alltså
kanske tjugondel effekten övrigamot styrmedel.svara en av av

Formerna för genomförande i Sverige bör också sikt främjapågemensamt
etableringen internationell handel med överlåtbara utsläppsrättenVårav en
bedömning är på lång sikt är med överlåtbaraatt utsläppsrättersett ett system
eller harmoniserad skatt de svårigheter föreligger isåväl teorintrotsen som

praktiken föredra.attsom
Ett skäl till denna bedömning de kostnaderär föruppstår initiering,att som

övervakning och redovisning projekt i utbyggt förett system gemensamtav
genomförande bedöms så de påverkar styckkostnadernastora attvara
väsentligt.

enlighetI med direktiven diskuteras särskilt möjligheten använda sigatt av
miljöskyddsprövning för genomförande.gemensamt

diskussionenUr olika modeller härleder vi i avsnitt 12.4.6 förslag tillettav
hur verksamhet med genomförande skulle kunna byggas igemensamten upp
Sverige.

12.2 Några utgångspunkter

Den svenska strategin klimatförändringar måste för kunna bli uthålligmot att
och verksamt bidra till effektiva motåtgärder bl.a. politiskt trovärdig. Devara
direkta globala nyttoeffekterna utsläppsminskningar förstär uppenbara påav
lång sikt och endast marginellt beroende direkta kvantitativa svenskaav
utsläppsminskningar. Detta betyder naturligtvis inte svenska åtgärderatt mot
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iutsläppsutvecklingenbakgrundklimatförändringar saknar betydelse. Mot av
totalutsläppen och våraSverige, förhållandevis ringa tillvårt bidrag

styrmedel påekonomiskajämförelsevis omfattande erfarenheter av
tillbidragkanske viktigastemiljöområdet förmoda Sverigeskan att enman

effektivt verkandeverka förutveckla ochinternationell klimatpolitik kan bli att
inriktad och hainternationelltStrategin därförstyrmedel. måste vara

vinna stöd idenEndast då kankostnadseffektivitet viktig betingelse.som en
anlägga.nödvändigtdet tidsperspektiv det härlängre är attsom

klimatförändringarstrateginvidtas i Sverige börUtöver åtgärder motsom
ianpassningochklimatpropositionen innehålla bidrag till åtgärderenligt också

andra länder.
ibidragsinslagetefter hand låtauppfattningEnligt vår bör överväga attman

ellerbindandeåtminstone i fall Sverigeinsatser minska det gördessa mer
förkvantifierade åtaganden. I takt medlångtgående gemensamtsystematt ett

bistånds-klimatkonventionens övergårgenomförande fram mellanväxer parter
efter skapartill investeringar i utsläppsutrymme, vilket handinslaget utrymme

för ökade insatser i andra länder.

Erfarenhetsuppbyggnad

ochgenomförandekopplingenunderstrukit mellanVi har här starkt gemensamt
vissa9 ocksåkreditering. i kapitel visar på rad problemDiskussionen menen

genomförande. Enutnyttjandetmöjligheter det gällernär gemensamtav
undersöka ocheftersträva belysa,uppbyggnad svensk måste attsystemettav
ingå igenomförande till instrument kanutveckla gemensamt ett som

betydelsfulla riktas dessklimatstrategin de invändningar kan motutan att som
uppbyggnadsfas svenskadärför viktigt imöjligheter besannas. Det är atten

försöksvis erhållahittills syftar tillsyften haftinsatser de ävenutöver attman
genomförande,erfarenheter förenade med justde frågor är gemensamtsomav

tilljämförelsealternativ tendenserutformning, ochnämligen krediteringens
i uppbyggnadenstrategiskt Dessa i fokusbeteende. böraspekter sättas av

svårigheterSverige. endast dessagenomförande i Skälet är attgemensamt om
för Sverige framstårövervinnas, genomförande,kan kan gemensamt somsom

sikt viktigt för till insatserpå instrument svenska bidrag motett
klimatförändringar, till trovärdig mekanism.utvecklas en
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En utvecklingstegvis

En utgångspunkt är genomförande liksom andra inslag iatt gemensamtannan
svensk klimatstrategi måste stå i samklang med faktiskt vidtagna åtgärder ien

vår omvärld för undvika Sverige påtar sig väsentligtatt störreatt en
ekonomisk börda våra konkurrentländer.än Mot denna bakgrund och deatt
internationella förhandlingarna pekar på introduktionatt gemensamtnu en av
genomförande kan komma ske stegvis bör också Sverige ha sådanatt en

En utgångspunkt därmedär formernaansats. för genomförandeatt gemensamt
i Sverige bör flexibla och löpande kunna till förändrade krav ochvara anpassas
kriterier. Samtidigt bör uppbyggnaden sådan sikt kanpå göraattvara man
anspråk på kreditering i bindande internationellt Systemet börett system.mer

frånutgå hittillsvarande erfarenheter och befintliga adminstrativa och
ekonomiska Omfattningen genomförande börstyrsystem. kunnagemensamtav
kontrolleras och gradvis till den internatationella utvecklingen andraanpassas
länders och våra nationella åtaganden.egna

Erfarenheterna verksamheten bör kontinuerligt återföras till regelverkav
och kriterier. Dessutom bör naturligtvis erfarenheter föras till andra länderut
och samordning utöver den konventionsamarbetet övervägas.en som ges av
Samdriftfördelar får då vägas konkurrensaspekter för detta samarbetemot att
skall få lämplig form och omfattning.en

Energiöverenskommelsen

En utgångspunkt för utredningen den energipolitiskaär överenskommelsen.
Enligt denna är energipolitikens mål på kort och sikt tillgångenlångatt trygga
på och energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Det sägsannan
vidare i överenskommelsen omställningen energisystemet måste, vidatt av
sidan säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet elektrisk kraft förav av
upprätthållande sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kanav
inledas och i vilken takt den kan ske avgörs resultaten hushållning medav av
el, tillförseln från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheternaav att
bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser.

Gemensamt genomförande kan komma bidra till underlätta omställ-att att
ningen det svenska energisystemet i enlighet med energiöverenskorr melsen,av
dvs. bl.a. bibehållande internationellt konkurrenskraftigaett settav
energipriser. En utbyggnad fossilbränslebaserad elproduktion förutsätts skeav
inom för utvecklad klimatstrategi. Avvägningar får då görasramen en
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pågrundadkraft ärutbyggnadförsvarbarekonomiskt somnyavgentemot en
förhur gemensamtBeroende påenergislag.förnybara systemett

kommaavvägningarför sådanaförutsättningarnautformas kangenomförande
påverkas.att

EGE U

förinomfungerakunnabörutgångspunkt ärYtterligare systemet ramenatten
avräkning,bl.a.innebär delsEGEU. Dettai atteventuellt medlemskapett

länderinriktning bör stämmaochomfattningtidsbegränsningar,kreditering,
nationelladedelskommavad EGEU kan attmedöverens att om,enas

förenligaskallutarbetasincitamentochbegränsningarstyrmedel, varasom
regelverk.med EGEU:s

påinriktningbörgenomförandeförutgångspunktEn gemensamt envara
imål saknas ännufastslagnaSådanaåtagande.kvantifieratharländer ettsom

utvecklastänkbarEnmottagarländerna. ansatsflertalet de tilltänkta somav
bedriver gemensamtvilkaländer medde12.4. därföravsnitti ärnedan att

medavtalbilateraltha ingåttuppbyggnadsfas börgenomförande under etten
utsläppen.begränsningkvantitativ ochSverige sådan avgemensamom en

någraochverksamhetensvenskanuvarande12.3 Den
andra länderiocherfarenheter system

skulleprojektverksamhetbedrivenhittillsavsnitt redovisarI detta som
liknandetilltänktaSverige ochgenomförande itillutvecklaskunna gemensamt

danskadetöversiktligtredovisasUSA. DärtillochNederländernaisystem
ärvissa draguppvisarenergiskatternedsättningför somsystemet somav

betydelse-denmedgenomförandeförjämförbara med gemensamtsysternett
fåtalEndastlandet.iåtgärder det ettfrågafulla skillnaden det äratt egnaom

genomförande.förinsatserframskridna planer på gemensamtländer har långt

erfarenheterl2.3.l Svenska

iSverigebedrivsidagprojektföljd detillUtsläppsminskningarna avsomav
depromilleenstakauppgå till någraeffekt räknatBaltikum till sinkan avgrovt

svenska utsläppen.
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De hittillsvarande insatserna har finansierats med de medel avsattessom av
riksdagen i samband med omläggningen energibeskattningen.av

Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, har regeringens uppdrag att
inom för de medlen genomföra miljöanpassade energieffektivise-avsattaramen
ringsprojekt prioritetmed för uppvärmningssektorn i Baltikum och det
östeuropeiska närområdet, i första hand Polen, Kaliningrad och inorra
St. Petersburg-området. NUTEK:s startade 1993våren och f.n. är ettprogram
trettiotal projekt under genomförande. Utöver klimat- och miljöeffekter ställs
också krav på kostnadseffektivitet och medverkan dem äger anlägg-av som
ningarna. Projekten finansieras med lån till anläggningsägaren från NUTEK.
Lånen omfattar enbart utrustning och material. Urvalet projekt sker iav
samråd med energiministeriet eller imotsvarande mottagarland och medresp.
hänsyn till de insatsertagen görs eller planeras olika internationellasom av
organ.

Projekten läggs på normalt kommersiellt med anläggningsägarensättupp
beställare. Förutom finansieringen NUTEK tekniskt stöd under helasom ger

investeringsprocessen tills anläggningen färdig.är Konsulter arbetarsom
tillsammans med lokala projektledare utformar förfrågningsunderlag,
genomför anbudsutvärdering, biträder vid upphandling och försvarar
byggledning, kontroll, besiktning och uppföljning. Att anläggningsägaren
deltar i alla har visat sig viktig inlärningsprocess.moment Kostnadenvara en
för tekniskt bistånd är bidrag från NUTEK. Från svensk sida baseras valetett

anläggning i avgörande grad på de klimat- och miljömässiga effekterav som
ombyggnad medför. Beträffande dessa effekter har NUTEK redovisaten

uppgifter för konverteringsprojekt. Dessa baseras på de mätningar utgörsom
integrerad del projektarbetet projektuppföljningen.och Deen av

konverteringsprojekt hittills färdigställts eller underär genomförandesom
beräknas resultera i minskade koldioxidutsläpp 100.000med tonår ochca
minskade svavelutsläpp med 1.100drygt tonår.

Projekten följs utvärderingsgrupp är sakkunnigaav sammansatten som av
från tekniska högskolor och universitet i mottagarländerna. En ännu
opublicerad forskningsrapport NUTEK:s programuppläggning skiljerattanger
sig i flera avseenden från dem tillämpas andra stödgivare detnärt.ex.som av
gäller arbeta direkt med anläggningsägarna,att alltifrån framtagande av
offertunderlag till genomförande och övervakning arbetet. Vidare noterasav
korta genomförandetider.



1994:140SOU216 12Kapitel

för analyssekretariatettilluppdrag ut-1994 regeringen iI januari avgav
stödetsvenskautvärdering detgenomföraSAUvecklingssamarbete, att aven

Östeuropa. allaomfattaruppdragSAU:sCentral- ochtill och samarbetet med
ochändamålsenlighetvidvikt läggsvarvidled i stödverksamheten stor

slutrapportenligt uppdraget senastkostnadseffektivitet. SAU skall presentera
1994.1den december år

förhållanden ochtekniskafrämsthittills utförtsutvärderingDen avsersom
försärskild relevanshar gemensamttillräckligt aspekterbehandlar inte de som

ställerinteprojektverksamheteni sig naturligt dågenomförande. Detta är
vilketreferensbanorutarbetandetkreditering ellernågra krav på av

genomförande.kännetecknar gemensamt
emellertid visat det gårNUTEK:s projektverksamhet har attatt

Östeuropa.ochbaltiska ländernaprojektverksamhet i deframgångsrikt bedriva
ochutveckla kompetensklargjort behovetVerksamheten har också attav

mottagarländer.kapacitet i sådanainstitutionell

förslag i Nederländernal2.3.2 Utveckling och

kvittningssys-praktiskt utvecklatagit viktiga initiativ förNederländerna har att
tillämpahittills valtmetodgenomförande. Denoch attgemensamttem man

mellanöverenskommelserfrivilligautveckla bygger påoch överväger att
andra. Ettdenbranschorgan påprivata företag ochsidan ochpå denstaten ena

kraftbolagensinlettsverksamhetexempel denär avsom
SEP.samarbetsorganisation,

växthusgaserreduktioner utsläppenfrivilligaöverenskommelseEn avavom
tillstånd förprövningenmedträffades ursprungligen i samband nyttettav

från denutsläppensyfte kompenserakolkraftverk i Nederländerna. Med att
bildadeshållreduktioner påmotsvarandeanläggningenplanerade annatgenom

Foundation.Carbondioxide Emissions1990 FACE Absorbingår Forests
länderföretag i andramedi teckna kontraktFACE:s verksamhet består att

periodkoldioxidbinda överskogstillväxt kanför få till ståndatt avensomen
5040 årefter tillavverkas99 säkerställer den skogKontraktenår. att som

planteringar under denna period.medersätts nya
sina projektkriterier FACE tillämpar på är:De som

koldioxidassimilationentillDe skall nettobidragettge-
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Aktuella arealer måste bindakunna 5500än kg koldioxid hektar ochmer per-
år.
Projekten skall bidra till hållbar utveckling.en-

Därutöver kräver mottagarlandet ska ha skogslagstiftning ochattman en en
skogspolitik möjlighet konstatera verifierbara resultat. De lokalaattsom ger
företag söker samarbete med icke-statligaär organisationer kansom man som
genomföra storskaliga planteringsprojekt.

För projekt uppfyller dessa krav ingås 99avtal igäller år. I kon-som som
traktet bestäms den volym ska bindas under 99de kommande Omåren.som
det lokala företaget avverkar skogen innan periodens slut enligt avtaletär man
skyldig inom år plantera skog och 30 intäkternaatt avsätta % tilltre ettny av
konto för finansiera utökning den planteradeatt arealen. skogstillväx-Atten av

planerna kontrolleras årligen.ten Ettmotsvarar utvecklingsarbete förpågår att
möjliggöra kontroll satellitövervakning. FACE överväger fören genom

Öst-ochnärvarande också sig energiprojekt i Centraleuropa.att ta an
Trots anläggningen det kraftverkatt FACE:s verksamhetav som

ursprungligen avsåg balansera utsläppen från skrinlades har stiftelsenatt
fortsatt och utvecklat sin verksamhet.

sinI andra miljöpolitiska plan redovisade Nederländerna nyligen avsikten
pilotprojekt för vinna ytterligareatt starta erfarenheter föratt gemensamt

genomförande. Detta ske inom för pilotprogramettavses ramen som man
förordar partskonferensen bör besluta vid sitt första tillatt möte. Fram dessom

ytterligare definiera med beaktande deattavser man programmet av
synpunkter formuleras i pågående förhandlingar. Särskilt viktigt är attsom

aktörer utanför myndighetssfáren medan inledningsvisengagera staten
förutsätts ha främjande och stödjande funktion. Ett intressant förslag ien

är multilateralpröva instans till vilkenprogrammet skulle kunnaatt en man
betala bidrag svarande förhand faställd kostnad för utsläpps-mot en
reduktioner. Denna organisation skulle kunna bli embryo till framtidaett en
klareringsbörs för utsläppsändringar. Förslaget till program var sommaren
1994 föremål för remissbehandling.
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energiintensivförskattelättnaderfördanskaDet12.3.3 systemet
industri

harländerdenSverigeliksomDanmark tillhör ensomavgrupp
delför denkoldioxidskatten,effekterna avminskasyftekoldioxidskatt. I att av

andelrelativt högoch harkonkurrensutsattindustrin avärdanskaden ensom
skattelättnader.för1992 vissa formerenergi, infördes årförkostnadersina

vissaharskattereduktionenförreglernaeftersomredovisas härSystemet
med gemensamtutformingenför systemrelevanta ettäregenskaper avsom

falli dettadvs.krediteringen,Särskilt gäller dettagenomförande.
väsentligeffektivitet. Enåtgärdernaskontrollenskattelättnaden, och av

åtgärdernaturligtvis degenomförande är att somskillnad gemensamtgentemot
vidaresåledesochjuridiktiondansk utanunderi Danmarkvidtaskrediteras

för dansk tillsyn.föremålkan bli
påindustrierför deunderlättamodellen ärden danskaSyftet med som
debärasvårtkonkurrenssituation har attochenergiintensitetsingrund av

heltdärigenominnebärbeskattningen attytterligare kostnader utansom
energikostnader förlägreenergieffektivisering. Trotstillincitamentetavlägsna

åtgärder.tillstimulansfortsattdemvillföretagen engeman
danskadenmåsteskattelättnaderhållaföretag skall kunnaFör avenatt ett

företaget.förenergiplans.k.framgodkänd konsult arbetaEnergistyrelsen en
ochenergianvändningföretagetskartläggninginnehållerEnergiplanen aven

redovisar ochenergiintensiva. I planenverksamheter ärvilka mestsom
förvidtasskaochkaneffektiviseringsåtgärdervilkakonsultenutformar som

investeringar.framtidariktlinjer förHäri ingårerhållas.skattelättnad skaatt
återbetalningstid påinvesteringen harprojektdessa ärEtt påkrav att en

mindre två år.än
beviljasverksamhetenuppfylls kanenergiplanenvillkorOm alla

kommande åren.förskatteåterbäring de tre
ochförkostnadentillkoppladintestorlekSkatteåterbäringens är

dessatillblottföreskrivna åtgärderna attde i planenomfattningen utanav
vadtillIkonsulten.auktoriseradeden motsatsgenomförs och godkänns av

intealltsågenomförande ärbeträffandeförutsättsoftast gemensamtsom
minskadedenproportionellskattelättnadenkrediteringen mot--

direktdärför ingetfinnsutsläppsminskningen. Detellerenergiförbrukningen
referensbanagivenförhandpåbehov någon angeratt somangeav

sidan tillsammanså andraDetta innebäråtgärder.energianvändningen utan
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villkoretmed för återbetalningstiden oftadet kan bli frågaatt om en ren
överföring skattemedel belöning för åtgärder skulleav som som vara
företagsekonomiskt lönsamma redan sådan överföring. Denutan en svaga
kopplingen mellan åtgärdens effekt och dess ekonomiska innebärvärde alltså

vissagör ekonomiska effektivitetsförluster å andra sidanatt att attman men
till del kan avskriva de krav ställs på formulera referens-storman attsom en

utveckling. Ett betydande vilar här på tredje konsulten,part,ansvar som
formulerar vad rimligaär åtgärder, vilket kan innefatta exempelvissom
eventuellt redan planerade tillkännagivna åtgärder därtilloch harmen som

kontrollera effektueras.de likhetI med vad gäller vidatt att gemensamtsom
genomförande kan inte bortse från härigenomdet uppkommeratt ettman
incitament till strategiskt beteende och överdrift inte konsultens kontroll-om
funktion kompletteras med form tillsyn.annan av

1.2.3.4 Det amerikanska initiativet

I 1993oktober presenterade USAs president handlingsplan fören
klimatpolitiken The Climate Change Action Plan, vilken berörts iovan
kapitel I planen förslag till delprogram förpresenteras ett gemensamt
genomförande med frivilligt deltagande, U.S. Initiative Jointon
Implementation USIJI. Programmet syftar till påskynda utvecklingen ochatt

praktiska erfarenheter från projekt med aktörer i olika länder. Programmetge
är tänkt bidra med underlag inför framtida beslut regler för krediteringatt om

gemensamt-genomförande-projekt.av
Viktiga frågor USIJI syftar till bidra till på äratt attsom ge svar om

genomförande kan leda till varaktiga nettominskningar utsläppgemensamt av
växthusgaser inte skulle ha inträffat, hur projekten ska kunnaav som annars

verifieras och följas bland med avseende på läckageeffekter. Förutomannat att
USIJI ska till tekniköverföring skall projekten öka utvecklingsländernassporra
möjligheter använda förnybar energi på effektivt sätt.att ett

Programmet utgår från amerikanska företag har intresseatt ett eget attav
Visa klimatfrågorna på allvar och åtgärder vidtas för minskaatt tar att attman
effekterna från utsläpp klimatpåverkande Den kreditering kanav gaser. som
komma i fråga i förstaär hand kvittning frivilliga åtaganden inomgentemot

för handlingsprogrammet. Det däremot tills vidareär frågaöppenramen en
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nationellatill deavräkning i förhållandenationellnågongöraattavserom man
redovisats.målsättningar som

ochorganisationermyndigheter,för företag,ska öppetProgrammet vara
land.någotprojekt igenomföra annatamerikanska medborgare attavsersom

enskildaorganisationer ellermyndigheter,företag,kanMotparter vara
klimatkonventionen.ratificerathari ländermedborgare som

fattasiprojekt får deltavilkaBeslut programmet av ensomom
ministerier ocholikafrånbeståendeutvärderingskommitté representanterav

vidvägledningskall vidareUtvärderingskommitténmyndigheter. ge
projekten såutformningreferensutveckling ochfastställandet attavav

uppföljningtill nås.möjlighetmätbarhet och
bl.a.förslagetuppfylla enligt ärprojekten skakriterier att:De som

regering.mottagarlandetsProjektet skall accepterat avvara
värderingmöjliggöruppgifterinnehålla2. Projektbeskrivningen skall ensom

Dettaväxthusgaser.nettoeffekter från utsläppframtidaochnuvarande avav
medjämförsföljd projektutsläppsreduktionen tillinnebär ettatt av

projektet.situationutsläppen i utanen
skulleintereduktioner växthusgaserbidra tillProjektet skall annarssomav

blivit genomförda.
verifieringuppföljning ochförslaginnehålla4. Projektet skall av

kanlöpandevärderingarochattjämförelserreduktionerna sådant sättpå ett
fanns vid projektstarten.uppskattningargöras demot som

uppkommermiljöpåverkanpositiv negativellerMan skall somannanange
projektet.grundpå av

haråtgärdernaförsäkringarrimligatillhandahållaMan skall attom
bestående effekter.

kravuppfylla dedärmedframtiden ingå i ochförväntas i7. Projekteten som
databasenfrivilliga,för delta i den nationella,ställaskommer att somatt

Policy Act.sektion 1605 i energilagen Energyundersorterar
utvärderingskommittén.tillårlig skallEn rapport avges

projekt elleravsikt antaletvarken för begränsaMan har att gruppen av
klimatkonventionen.tillskall anslutnademottagarländer utöver att senare vara

kriterier hardetaljerade operationellaFrågan ytterligare och manmerom
formulerade villkorskjutit framför sig. Det bör attattnoteras avsersom man

projektvolymen.till dengradvis uppkomnakan komma att anpassas
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Begränsande villkor formuleraskan för projekt hanterlig.göra mängdenatt
Det amerikanska initiativet har uttalad avsikt stimulera inte blottattsom
amerikanska projekt framstegäven i det internationella arbetet medutan attt
formulera och tillämpa kriterier för genomförande. De slutgiltigagemensamt
reglernas fastställdes l juni 1994den förstaoch de projekten kan väntas
komma igång under andra halvåret 1994.

12.4 Tänkbara modeller för genomförande i Sverigegemensamt

I detta avsnitt viska mycket schematiskt redovisa några modeller för svenskt
genomförande. De är renodlade förenklingar belysagemensamt som avses

särdrag och möjligheter. I praktiken kan därför kombination vissaen av
element i modellerna lämplig. Modellerna skiljer sig bl.a. medåtvara
avseende på aktörer beställareär utförare gemensamtvem som resp. av
genomförande-projekt vilka drivkrafterna för projektenär verkställasamt att
och redovisa dem korrekt. Modellerna utvärderas kriterier såsomatt mot
förenlighet med utveckling överlåtbara utsläppsrätter, incitaments-moten
struktur, riskfördelning och kontrollerbarhet.

Modellerna schematiskaär och avsikten illustrera hurär att gemensamt
genomförande skulle kunna fungera i första hand i uppbyggnadsfasen men
även i fortvarighetstillstånd. En förutsättning för genomförandeett gemensamt
är särskilt i den första fasen bilateralt avtal mellan Sverige ochett mottagar-
landet. I fortvarighetstillståndet får mottagarlandet har antagitanta attman

kvantitativa mål åtagande klimatkonventionens Igentemotegna parter.som
övrigt modellerna fungera under förutsättningar och bakgrundantas som
angivits i avsnitt 12.2.

Några karaktäristika för varje för genomförande delsärsystem gemensamt
vilka aktörerna skall dels vilka områden de skall på och inte minstvara, agera
väsentligt vilka incitamenten De till ekonomiskaär. styrmedel står buds ärsom
och adminstrativa. I Sverige koldioxidutsläppär reglerade påverkadeoch av
såväl administrativa ekonomiska styrmedel. Våra modeller försom gemen-

genomförande bygger på dessa befintliga strukturer och tänktasamt är azt
gradvis kunna till de krav och omfattningden internationrllaanpassas som
åtaganden och utvecklingen i övrigt kommer ställa.att
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Mellanstatliga avtal12.4.1

genomförande9 dragit slutsatsenkapitel gemensamtVi tidigare ihar avatt
harländerpåinriktashand börförstakontrollskäl iocheffektivitets- som
flestai deidagsaknasåtagandenSådanaåtaganden.kvantifierade avnationella

mottagarländernaturligasigutgångspunkterfrån andrade länder ter somsom
genomförande.för gemensamt

avtalstatligtbilateraltsigtänkaperspektiv kankortare ettI attett man
utsläppsmålnationellakan ersättainvesterarlandmottagar-ochmellan som

Avtaletövrigakonventionens parter.redovisarmottagarlandet gentemot
medanåtagandeinvesterarlandoch gemensamtfördefinierar då mottagar-ett

övrigakonventionensvisavis parter.åtagandelandet harendast det ettsenare
Armex-l-iingårelleråtagandenkvantifieradehari fall bådaOckså det stater

projektnivågenomförande påönskvärtdetkan gemensamtattvaragruppen
möjliggöraförnivånstatligadenmed avtal påkompletteras att gemen-enett

tillsynpåkravtillgodoseochutvecklingen utsläppentolkning somavavsam
aktualiseras.kan

genomförande.form föri sig gemensamtmellanstatligt avtal kanEtt vara en
utvecklingsförloppdefinieraskanbegränsning utsläppen ettEn attgenomav

respektivekoldioxid med gemensamtutsläppenbeträffande utanav
blir detdelmottagarlandetsmottagarlandet. Förförgenomförande fastställs

understiger denutsläppeninnebärutvecklingsförloppfrågan attett somom
viss volym.medreferensbanan,utvecklingen,spontana en

sinaSverige kompenserarföljandeiskull detFör enkelhetens attantar
land.endastfrånutsläppsreduktioner ettköpöverskjutande utsläpp avgenom

understiga denmottagarlandets utsläpp ska spontanavolymDen som
jämförtvolymenöverskjutandeSverigefördå denutvecklingen med motsvarar

helt ellerskapasdettaklimatkonventionen. På sätt ettåtagandetmed gentemot
mottagarlandet.Sverige ochförutsläppsutrymmedelvis gemensamt

konkretamednödvändigtvis, kompletterasintebehöverAvtalet kan, men
tilllämnasutsläppsreduktionsmålen kan mottagar-Uppfyllandetprojekt. av

kanutsläppsbananavtaladeavvikelser från denEftersomregering.landets vara
förutseddatill ickehänföraseventuelltkontrollera ochberäkna,svåra att

meningskiljaktigheterförutseväderleksfluktuationer kanorsaker attt.ex man
påsärskiltproblem kandessaTrotsmellankan komma uppstålätt parterna.att

formförbättrats, dennakontrollmetoderna gemensamtsikt,längre när av
avtaletperpektiv begränsasutveckla. I kortaregenomförande värd ettattvar
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till utgöra substitut till långtgående från mottagarlandetsåtagandenatt ett mer
sida.

I det fall mottagarlandet har kvantitativt mål detta åtagandeärett ett
klimatkonventionens Har ingetmottagarlandet sådant åtag-gentemot parter.

ande har landet heller ingen kvantitativ förpliktelse dessa ävenpartergentemot
landet ingått avtal genomförande med Sverige. Däremotom gemensamtom

har landet förpliktelse rörande utsläppen koldioxid Sverige.gentemoten av
Sverige därmed klimatkonventionens för riskengentemot parter attsvarar

de sammanlagda utsläppen blir för innebärDetta emellertid intestora. att
Sverige måste förstå den ekonomiska risken förknippad uteblivnaär medsom
effekter genomförande. Avtalet mellan länderna kan reglera ochgemensamtav
fördela det ekonomiska risktagandet mellan länderna. Så kan exempelvis ske

resursöverföring till regeringmottagarlandets kopplas till detattgenom en
Överföringenmellanstatliga avtalet. skulle då kunna tillrelaterad volymenvara

reducerade koldioxidutsläpp. Ett sådant avtal kan öka mottagarlandets intresse
den tänkta utsläppsbegränsningen verkligen tillkommer stånd.attav

Det behövs kontroll verksamheten möjlighet sanktion frånoch tillen av en
svensk sida i detta fall. formEn sanktion mjukare återbetalningär änav som
skulle kunna bestå i avtalet sägs med kort varsel och överenskomnaatt attupp
framtida resursöverföringar uteblir.

Med tanke på genomförande med säkerhet kommeratt gemensamt att
omfatta länder bristandemed institutionell kapacitet, för Sveriges kanskedel
främst de f.d. planekonomierna, finns det behov kapacitetdennaett attav
byggs så tillfredsställande kontroll förkan erhållas. Resurserna dettaattupp en
kan regleras avtalet mellan länderna.genom

Sammanfattningsvis kan konstatera bilateralt staligt avtal i sig kanatt ett
formutgöra för genomförande. Under uppbyggnadsfas ärgemensamten en

avtalet närmast övergripande förutsättning och komplement till gemensamten
genomförande på lägre nivå. Avtal förbehövs möjliggöra övervakningatt av
utsläppsutveckling och tillsyn konkreta projekt. Avtalets omfattning ochav
innehåll varierakan beroende på förhållandena i mottagarlandet också påmen
hur de modeller redovisas nedan kan komma utformas tillämpas.ochattsom
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upphandlingsystemstatligtutveckling12.4.2 En ettav

utveckling dagens systemmodellbakom ärTanken denna somatt avengenom
genomförande att12.2 åstadkommaavsnittbeskrivits i gemensamt genomovan

vilkamedi länderutomlandsutsläppenbegränsningarupphandlarstaten av
eller andraföretagupphandlasProjekten kanslutits.avtal harbilaterala av

avsnittet äriredan attalternativEttgenomförande antytts ovanparter. som
regering.mottagarlandetsreduktioner direktupphandlarstaten av

Modellens struktur

förvägenmottagarlandet öppnarSverige ochmellanfrån avtalVi utgår att ett
möjlighettillsynsmyndighetsvensk attgenomförande ochgemensamt ger

12.2.A i figurillustrerasi mottagarlandet. Dettaverksamhetkontrollera av
upphandlamedförsesetableras ochUpphandlingsråd attEtt resurser

delegationlitentänktB. Rådetgenomförande ärgemensamt gruppensom -
verk-löpandeför denkanslimindrekommitté medeller ett svararsom-

samheten.
beställar- ochmellanskillnadenrenodlamodellsyfte med denna ärEtt att

möjlighetförväsentligrenodling ärgenomförandefunktionen. En sådan att ge
förgällervadlikhet medIutvärdering resultaten. t.ex.till kontroll och somav

avgörande. Ivansklig ochbåderesultatvärderingenutvecklingsbistånd är
utesluterintevilketfristående,gjortsUpphandlingsrådetdärförmodellen har

myndighet.befintligtill någoneventuellt ansluter detinledningsvisatt man
utförarfunktion.särskilja beställar- ochVäsentligt dockär att

myndighetergenomförandekan köpaUpphandlingsrädet gemensamt av
viss andelvitänkerinledningsskedeenskilda företag. Ieller attett avenoss

till detta ärNUTEK. Skälet attkanaliserasUpphandlingsrådets genomresurser
förvärvatsharden kompetensstabilitet ochvisshärigenom säkerställs somen

tillverksamhetunder hittillsvarande tas vara.

59 förKommittén analysbistånd, betänkandeutvärderingAnalys ochSe avt.ex. avav
problematik belyses.1994:12, där dennautvecklingssamarbeteSOU:
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Figur 12.I statligEtt med upphandlingsystem

Sverige MottagarlandA
Regering: .. .. ... . . . Regering

6 a

Upphandlingsrádj 5

2 3
5 1och5

MottagandeMyndighet. lm l företag
Företag 4

Utgångspunkten är företag och andra på kommersiell basis utformar ochatt
offererar lämpliga projekt 1.

Projektförslag lämnas till Upphandlingsrådet har värdera dessaattsom
2. Värderingen projekten sker i samråd med erforderlig expertis.av
Väsentliga kriterier projektetär kan förväntas bidra till utsläppenatt att av
koldioxid reduceras och projekten kontrollerbara.äratt

Ser Upphandlingsrádet positivt på det föreslagna projektet tecknas avtal
mellan Upphandlingsrádet och den genomförande 3. Härigenomparten
överförs till den genomförande Avtalet försätterresurser parten. ramarna
projektavtalen mellan genomförarna och företag i mottagarlandet.

Den genomförande aktören tecknar kontrakt med aktören i mottagarlandet,
överförs och projektet genomförs 4.pengar

Den genomförande inhämtar information projektetsparten om
genomförande och utfall och till Upphandlingsrådet 5. Pårapporterar samma
sätt det mottagande företaget till mottagarlandets regering.rapporterar
Upphandlingsrâdet resultatet sin samlade tillverksamhetrapporterar av
regeringen.
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riskerfördelningochIncitament av

saknatidsperpektivet antasi det kortareåtminstonemottagarlandetEftersom
ochmåluppfyllelseför lågriskenfalleravtaletåtagande utöverkvantitativt

riskensekonomiskaDenSverige.påförväntatutsläpp ändärmed högre
berördademellanavtaletavtalet ochmellanstatligadetbestämsfördelning av

företagen.
ellerregeringmottagarlandetsorsakadmåluppfyllelse ärbristandeOm av

sanktionsmöjlighetEnåterbetalning. somkrävabli svårtkan detföretag, att
resursöverföringar.framtidaavbrotttill buds ärstår ett av

ochregeringmottagarlandetiochföretagengenomförande parternaDe
vadutsläppsminskning änresulterande sompåskina störreviljakanföretag en

tillmöjligheterkrävsmåluppfyllelsesäkerställaFörfallet.faktiskt är att
tjänadåverksamhet kanstatligparallell somsanktioner. Enkontroll och

verksamhet.företagensenskildadevärderaförmåttstockochreferens att
utsläpps-sidanvidkanskattefmansieras,verksamheten omGenom att

svårareärDettabeaktas.biståndskaraktärandra målreduktioner även t.ex.av
sådanaintefinansieringenförsjälvaföretagenuppnå när omsvararatt

specificeras.uttryckligenbivillkor

transaktionskostnaderKontroll- och

kontrollbehövsdiskuterarvi här avsådantidetuppenbart systemDet är ettatt
enbartföretagensvenskaDeåtaganden.sinauppfyller -somberörda parteratt

intresseradenödvändigtvis attinteochkommersiella skäl avengageradeär av
genomföraintressen änandra attkvittingsmöjlighet-saknarnågonerhålla

-företagetochMottagarlandetfinns.marginalerdeerhållaochprojekten som
Härigenomnås.måletplanenligt ochlöper attprojektetintressebådahar attav

föroreningar änandrautsläppochdriftkostnadersåväl företagetskan av
minska.koldioxid komma att

i dennalågaförhållandevisblikanföretagetgenomförandeför detRiskerna
i förstadetmottagarlandet äritillhänförasVid fel kanmodell. partersom

företaget,enskildainte detåterbetalning,får sökasvenskahand den staten som
projektet.konkretagenomföra detblirfrämstuppgift attvars

eftersomförhållandevis lågatordeinformationskostnadernaochSök- vara
inriktade påföretagspecialiseradefinnasuppståkommaförutsättsdet att

reduktionsprojekt.
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Transaktionskostnaderna projekt kan hållas låga statligattper genom en
aktör kan standardisera avtalen.

På längre sikt kan sigtänka kontrollfunktionen överlåtes på någonattman
myndighet i mottagarlandet. På kortare sikt framstår det önskvärt attsom
svenska myndigheter involveras i detta arbete särskilt mottagarlandetnär

erforderligsaknar kapacitet och kompetens.

Kommentar

Vi nämnde denna modell i princip utformaskan till modell därattovan en
Sverige köper utsläppsbegrånsningar direkt mottagarlandct och detta självtav
upphandlar gemensamt-genomförandeprojekt i enlighet med iresonemanget
avsnitt I2.4.1. I fallså Sverigeavstår i viss frånmån möjligheten följa ochatt
kontrollera verksamheten förstahandsinformation på projektnivå. Igenom
stället erhålls information hur bilateralt statligt genomförandegemensamtom
kan fungera.

Ur svensk synvinkel det iär denna imodell princip vilkenegalt åtgärd det
mottagande landets regering vidtar för begränsa utsläppen i enlighet medatt
avtalet mellan länderna. Svenska myndigheter eller företag likhetkan i med
situationen i dag bistå mottagarlandets regering med identifiering och
genomförande projekt. Mottagarlandet fritt väljaär medel för uppnåatt attav
reduktionen. Om avtalad utsläppsreduktion kommer till stånd kan Sverige
enligt avtalet kräva återbetalning alternativt framtida resursöverföringenatt
avbryts.

Modellen uppvisar likheter med för överlåtbara utsläppsrätter påett system
nationell nivå och skulle kunna förstadiumutgöra till handel.sådanett en

12.4.3 Gemensamt genomförande koncessionsvillkorsom

Utredningen skall enligt sina direktiv belysa möjligheten åtgärder iatt
anslutning till prövning enligt miljöskyddslagen kan växlas investeringar imot
utsläppsreducerande åtgärder i andra länder.

Tillståndspliktiga anläggningar i miljöskyddsförordningen. Föranges
energianläggningar går vid effektgränsen överstiger 10 MW. Dessaen som
anläggningar i dag för del de totala utsläppen i Sverige ochstorsvarar en av
återfinns främst inom kraft-, värme- och industrisektorerna. Utsläpp av
koldioxid har tidigare inte beaktats vid prövning enligt miljöskyddslagen.
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1988 årsemellertidskullebedömningbiobränslekommissionensEnligt t.ex.
villkorprövning. Någraför sådangrundkunna utgörafrån riksdagenuttalande

iförekommitinteemellertid hittillskoldioxidutsläpp harbegränsning avom
exempel pådock attfinnsDetmiljöskyddslagen.enligtmeddelatstillstånd som

flerabeslut. Iinfördiskussioneniförekommitkoldioxid harutsläpp av
koldioxidutsläppvillkor förkrav påflygplatser harprövningar rörande t.ex.

framförtskravkraftvärmeanläggningar harrörandeärendennågraframförts. I
biobränslen.användningvissfrån remissinstanser avom

tilllämnatnyligen harregeringenmiljöbalkpropositionI den somom
utövarför denmöjlighet199495:10 finns angivetriksdagen prop. somen

någonmedverksamhetmiljöfarlig gemensamteller utöva annanattattavser
ellermänniskorförolägenhetermotverkaförebygga ellerförvidta åtgärder att

Ärendet innehållertillståndbeslutfårmiljö. avgöras somomgenom
uttryckligen ärinteDet nämnsför verksamheterna.villkor mengemensamma

Sverige.iutövasverksamhetervillkorsjälvklart att somavsergemensamma
användasskall kunnamiljöskyddsprövningensvenskadenFrågan är omnu

Koncessions-skulle skeklimatpolitiken. Dettai attredskap genomsom
ställertillståndvid givandetkoldioxid ochbeaktar utsläppnämnden avav

tilltillståndsgivningenkopplaEttutsläppsvolymen. sättvillkor rörande att
förkoncessionföretag sökersvensktgenomförande närär enettattgemensamt

iutsläppenhållavalsituation:införföretageti Sverige ställs attverksamhet en
länder.i andraåtgärdergenomföranivå ellerSverige inom given atten
kraftproduk-svenskaexempelvis dentillämpas närModellen skulle kunna

tillståndspliktigabefintligaEmellertid kantionen behöver byggas ut.
befintligomfattakanvarför modellen ävenomprövasverksamheter komma att

vissaieller,Naturvårdsverketsomprövning kan skesådanverksamhet. En
uppkommit någonverksamheteninitiativ detfall, länsstyrelsens genomom

iförhållandenaellertillätsverksamheteninte förutsågs närolägenhet omsom
växthuseffektensinsiktenökadeväsentligt. Denomgivningen har ändrats om

enligtomprövningförgrundklimatkonventionen kanbetydelse och envara
kvalificeradeföretagbegränsa antaletFördessa bestämmelser. att voresom

10 MW kunnaeffektgräns ängenomförande skulle högreför gemensamt en
pågränsmedföretagen visarregistreradeStudier detillämpas. att enav

därmedochanläggningarnaallra50-100 fångas de störstaMWmellan en
fåanläggningar kommertredjedelar. Dessa atttvådrygtdel utsläppenstor av

i börjanoch1990-taletomprövade slutetkoncessionsvillkorsina mot avav
decennium.nästa
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Enligt miljöbalkspropositionen föreslås befintliga koncessionsvillkor kanatt
omprövas på initiativ bl.a. det tillståndspliktiga företaget, tillsynsmyndig-av
heten och Naturvårdsverket.

Tänkbart förfarande vid tillslândsprövning

Grundläggande för denna modell miljöskyddslagstiftningenär etablerasatt som
verktyg i klimatpolitiken.ett
Ett avtal mellan Sverige och mottagarlandet är nödvändigt för möjliggöraatt

för den svenska tillståndsmyndigheten ställa sådana villkor för svenskaatt
företag aktiviteter utanför landetsatt gränser kan inbegripas. På definie-så sätt

det mellanstatliga avtalet laglig möjlighet förrar genomförandegemensamten
koncessionsvillkor och särskilt tillsyn kan igenom utövas mottagarlandet.att

Avtalet bör också innehålla klausul resursöverföring till mottagarlandeten om
utöver vad själva projektinvesteringarna för utveckla tillsynssom ges av att
och redovisningskapaciteten.

Ett hypotetiskt illustrerarexempel hur åtgärder enligt miljöskyddslagen
skulle kunna växlas utsläppsreducerande projekt i andra länder:mot

När svenskt företag ansöker tillstånd förett miljöfarlig verksamhet,om en
exempelvis kraftproduktion i Sverige, kan företaget välja mellan att
använda biobränsle i Sverige eller använda fossilt bränsle iatt ett
kombination med viss utsläppsreduktion uppnåsatt gemensamten genom
genomförande.

Denna valsituation det svenska företaget anledning söka efterger att
lämpliga projekt i mottagarlandet. Identifiering och utformning projektav
kan utföras helt det svenska företaget. Man kan också sigtänka någonattav

på sig funktionen informera lämpligatar projekt, exempelvisattannan om
mottagarlandets regering eller någon fristående organisation.

Finner det företagetsvenska den reduktion koldioxidutsläppen,att av som
Koncessionsnämnden kan förväntas kräva, möjligär klara till lägreatt en
kostnad åtgärder i land de kostnaderän förknippadeett ärannatgenom som
med de åtgärder aktualiseras, formulerar företaget ojekt-som annars en p
ansökan lämnas till Koncessionsnämnden. Nämnden granslsom ir om
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förväntadochländernamellanavtaletmedförenligtprojektet är
spridningseffekterochläckage-utsläppen,begränsning m.m.av

KoncessionsnämndenmeddelarkriteriergivnauppfyllaprojektetBedöms4.
tillårligen,löpande,resultat t.ex.Projektetstillstånd. rapporteras

iregeringarnatillvillkorgivnamedenlighet samtitillståndsmyndigheten
länderna.de båda

riskfördelningochincitament av

fördrivkraftharföretagetsvenskahuvudsak detimodell detär enI denna som
fårföretagetsvenskadetDet ärenligt planerna.genomförs somprojektetatt

utsläppsreduktion.förväntaduppnårinteprojektetkonsekvensernabära attav
kansanktionerSådanasanktioner.företagetriskerarinte villkoretUppfylls

uppfattadärförkanFöretagetvitesföreläggande.tillstånd ellert.ex. vara
eftersomåtagande,riskabeltförhållandevisgenomförande ettgemensamt som

utanför dessdelvis kan sägasmottagarlandetihändelseutvecklingen vara
Omavtal.detaljeradeochtydligareducerasrisk kanDennakontroll. genom
helakanvillkorenuppfyllainte kanföretagetfinnertillståndsmyndigheten att

då kommavillkor kan attgälla. Nyaupphöraverksamhetenförtillståndet att
innebärinte baravilketSverige,iverksamhetföretagets enställas på

företagetocksåenergifossil attanvändning utanjämfört medmerkostnad av
inedlagdainvesteringar är mottagar-deavkastninginte får någon somav

påverkasekonomiska attiriskfördelning kan termer genomlandet. Denna
företagen.berördademellanåterbetalning slutsochangåendeavtal ansvar

enligtgenomförandeintresseocksåharmottagarlandet ettiFöretaget av
följdtillbränslekostnaderlägrevinstersådana ärExempel på avplan.

förbränning.effektivare
deprojekten nårintresseocksåharsvenska attDen staten av

uteblir bärsutsläppsreduktionenförRiskenbegränsningsmål attsatts upp.som
svenskaden staten.av

genomförs främstprojektetintresseregering harMottagarlandets attav
ocksåprojektetetståndtillresursöverföring kommereftersom mengenomen

skapandetbränsle,importminskadfördelar;erhåller andradärför avatt man
koldioxid, vilket kanandra änämnenutsläppoch lägrearbetstillfällen avav

mottagarlandet.imiljösituationenförbättra



SOU 1994: 140 Kapitel 12 231

Kontroll- och transaktionskostnader

Detta alternativ kräver åtminstone för kontroll berördasystem attsamma av
uppfyller sina åtaganden iparter modellen med statlig upphandling.som

Genom låta svensk tillsynsmyndighet ha möjlighetatt kontrolleraatt
verksamheten i mottagarlandet skulle kunna försäkra sig de ställdaattman om
villkoren efterlevs och uppnå tillräcklig grad rättsäkerhet för företagen.en av
En sådan möjlighet sig nödvändig det gällernär genomförande iter gemensamt
länder där den institutionella kapaciteten är låg och där erforderlig kompetens
och utrustning saknas.

Kostnaden för kontroll projektens utfall kan förväntas bli relativt hög.av
Särskilt gäller detta i länder med bristande institutionell kapacitet och där
kunskap utsläppens storlek i utgångsläget kan saknas.om

Gemensamt genomförandeprojekt inom för denna modell ärramen
behäftade med relativt höga sök- och informationskostnader. Här detär
enskilda företag söker åtgärder och i mottagarlandet.motpartersom upp
Speciellt gäller detta i inledande skede.ett

Till viss del kan dessa kostnader begränsas central aktörattgenom en
förmedlar information. Vidare kan det mellanstatliga avtalet innehålla skydd
för utländska investeringar eller falla under redan befintliga
investeringsskyddsavtal. I takt med kontrollapparat byggs iatt en upp
mottagarlandet och utsläppskontroll blir naturlig del dessa ländersen mer av
administration kan kostnaderna förknippade med kontroll och
statistikförsörjning projekt förväntas minska.per

Kommentar

Ett med genomförande enligtsystem denna modell skullegemensamt med
avseende incitamentetpå till förhållandena i andra länder närmastom ser
kunna jämföras med den försöksverksamhet huvudsakligen frivillig karaktärav

inletts och är under utveckling i Nederländerna och USA.som
De försöksprojekt där pågår inriktadeär på skogsvård och kansom

möjligen sägas föregripa reglerade det slag vi skisserat försystemmer av ovan
svensk räkning.

Båda dessa länder saknar effektivt styrande koldioxidskatt varfören
administrativa regleringar kan sig alternativ för skapa incitamentte ett attsom
för företag till genomförande.gemensamt
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administrativtmiljöskyddslagenenligttillståndsprövning ettSverigeI är
miljöfarliglokaliseringenomfattningen ochregleramedel avsett att av

regleringgällersärskilt detfördelaktig närprövning ärverksamhet. Denna av
ellerdyrbarasigstyrmedel kanekonomiskadärutsläppsförhållanden, telokala

dockkoldioxidutsläpp äreffekterna utanlokalaDekomplicerade.onödigt av
komplementstyrning kan utgöraadministrativhindrarintevilketintresse, att

utsläpp.för sådanautsläppsbeskattning ocksåtillalternativeller
tolkas såskälighetsprincip kan attvilar påMiljöskyddslagstiftningen somen

miljöstörningar. Detundvikaskäligt förvad ärskall betalaföretagen attsom
liggamodellen förutsättsiincitament,ekonomiskadetobserverasbör att som

genomförandeviljagrund för företagets gemensamttill att acceptera som
skälighetsprincipen.förinomtillgodosesmåstekoncessionsvillkor, ramen

tänkashand röraförstafår ivi diskuterathärdet slagKoncessionsvillkor av
alltså intekoldioxidskatt ochmedinte belastasverksamheterde somensom

klimatpåverkan.kostnader förinbegriperenergisinpris förbetalar ett som
flygtrafik.utrikeselproduktionsanläggningar ochSådana verksamheter är t.ex.

Även bränsleanvändning beskattas ärenergianläggningarandra vars
nytillkommandefalldetfjärrvärmeverk. Ikoncessionspliktiga attt.ex.

skullekoldioxidskattmedskulle belastaselproduktionfossilbaserad manen
fossilbaseradbefintligomfattatilltillämpningenbegränsaendast kunna att

produktion.
koldioxidskatteromfattasverksamhetkoncessionspliktig ävende fallI av

ekonomiskainriktadedirektprövanaturligtvis övervägakan att merman
genomförandevidtaföretagenstimuleraincitament för gemensamtattatt

åtgärder.
koldioxid-medbelagdf.n.elproduktionför ärFossilbränsleanvändningen

koncessionsvillkortillämpakategori skulle kunnadennavarför förskatt man
fossilbaseradtillkommandeutsläpp frånkompenseramedel t.ex.attettsom

transaktions-frånbortserländer. Omandraåtgärder imedelproduktion man
ibaltiskai dereduktionskostnader staternatordekontrollkostnaderoch t.ex.

konkurrenskraftigasigkunnautgångspunkterfrån företagensallmänhet te
199293:179 skattenföreslagnaklimatpropositionen prop.ijämfört med den

koldioxid.8på örekg
tillanslutningimöjligheten åtgärderbelysaendastuppgiftVår är attatt

investeingar i utsläppps-växlasmiljöskyddslagen kanprövning enligt mot
enligtskallMiljöskyddslagstiftningenandra länder.ireducerande åtgärder

aktuella området.bl.a härförändras på detpropositionregeringens
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Förutsättningarna för viktig aktörsgrupp i denna modell kraftproducenternaen
är vidare stadda i snabb förändring den pågående avregleringen ochgenom
internationaliseringen den europeiska och nordiska kraftindustrin. Likvälav

vi sedan erfarenhet förändringarnaattanser lagstiftningen på dettaman, av av
område vad företaggäller inom landet vunnits, kan utreda förutsättningarna för
de regler här så de eventuellt kanantytts, i iatt anspråksom tas ett senare
skede när investeringsbeslut aktualiseras inom kraftsektorn traditionelltsom
haft förhållandevis lång framförhållning detnär gäller kapacitetsutbyggnad.

Den administrativa tillståndsgivningen innebär medger bl.a.process som att
lämpliga kvalificerande trösklar kan försättas vilka anläggningarföretag

skall kunna erhålla genomförandesom villkor. En lägsta effektgemensamt på
100 MW skullet.ex. begränsa antalet möjliga anläggningar väsentligt. Genom

effektgränseratt för anläggningar vilkas utsläpp skulle kunnaanpassa
balanseras genomförandeprojekt kangemensamt omfattningenav och taktenav
i stegvis utveckling detta instrument erhållas.en av

12.4.4 Skatteåterbetalningsmodellen

Gemensamt genomförande kopplatär till kreditering i någon form d.v.s.en ett
incitament. Vi övergår i denna modell till betrakta möjlighetenatt attav ge
företagen ekonomiskt incitament,ett nämligen återbetalning inbetaldav
koldioxidskatt.

.Den bärande tanken i denna modell är svenska energi- och koldioxid-att
skatteskyldiga möjlighet kvitta del energi- eller koldioxidskattenattges en av

genomförandemot i Sverigegemensamt godkända länder med vilka vi harav
avtal med. I dag uppgår antalet energiskatteskyldiga företag till 1 100 st.ca.
skatteskyldiga och intäkterna koldioxidskatter till 16 miljarder kronor.av ca.
De företag betalar in de största beloppen i huvudsakär oljebolag. Genomsom

inledningsvis ställaatt villkor på inbetalt belopp kan omfattningen projekt-av
verksamheten regleras till den omfattning lämpligär för utvärderingsom av
pilotprojekt.°° iLiksom den föregående modellen kan detskall under-man,
strykas, vidga omfattningen verksamheten besluta förändraattav attgenom
stipulerade villkor vilkaför skall kunna komma i fråga för återbetalning.som

60 Villkor angåendelägsta inbetalda belopp för återbetalning förekommer idag
energiskatteområdet.
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omfattningenreglera attexempelviskonkretisera: kanFör Man genomatt
koldioxid-ikronormiljardminstinbetalatföreskriva endast företagatt ensom
projektnaturligtvis derasgivetåterbetalning,sig attkvalificera förskatt kan

Återbetalningen inbetald skattdelvidare t.ex.kan utgörablir godkända. aven
änpositivt incitamentfor företagenmåstetiondel ett meratt gemenen

genomförande.projektetskostnaden förmotsvara
Sverigeitill utsläppenbidrarför deincitamentSystemet genomsomger

utsläppdessaeffekternafossilbränsleanvändning reducera gemen-genomatt av
genomförande.samt

inklusiveSverigeiutsläppförorsakarinnebär deModellen att som
koldioxid-högregenomförande. Jutransportsektorn betalar gemensamt

enligtgenomförandeförblirdesto gemensamtskatterna är större utrymmet
ochutsläppsnivåersvenskamellanetableraskopplingmodell. En direktdenna

sänkamarginellt kunnaskulleoljebranscheniSvenska företagprojekt.antal
länder.i andragenomföra åtgärderbensinpriset attt.ex. genom

organisatoriska strukturModellens

definierarAvtaletA.mottagarlandet upprättasSverige ochAvtal mellan en
tillsynsmyndighet rättsvenskgenomförande ochmöjlighet för gemensamt ger

mottagarlandet.ikontrollera verksamhetatt
existerandeeventuellt vid någonGranskningsråd,Vidare upprättas ett

forprojektföreslagnagodkännaochuppgift bedömamyndighet, med att
B.genomförandegemensamt
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Figur 12.2 Skattedterbetalningsmødellen

Sverige Mottagarland
ä Regering . .. .. Regering

6 B

5
4Granskningsrådl

2 och 4 5

lFofemgu Mottagande
företag3

Med möjlighet till skatteåterbetalning svenska företag gemensamten ser
genomförande möjlighet sinasänka kostnader och sökerattsom en upp
tänkbara projekt för detta 1. Företagen utformar projektansökanen som
lämnas in till Granskningsrådet. Granskningsrådet värderar projekten och
fattar beslut utifrån kriterier i tidigare 2.modeller Givet ettsamma som
godkännande från Granskningsrådet påbörjas projektet det svenskaattgenom
företaget överför till det mottagande företaget 3. Projektetsresurser
utveckling och utfall till Granskningsrådet och till regeringen irapporteras
mottagarlandet 4.

Givet projektet löper enligt planerna och reduktionatt atten av
koldioxidutsläppen kan säkerställas Granskningsrådet klartecken förger
skatteâterbetalning till det svenska företaget 5. Pengar överförs från
Riksskatteverket till det svenska företaget. Givetvis betalas inte hela beloppet

på gång återbetalasut i takt projektetsmed målsättningar realiserasutan atten
och vidmakthålls.

Granskningsrâdet tillårligen den svenska regeringen resultatetrapporterar
sin verksamhet 6. Häri ingår utvärdering den samladeav en av

verksamhetens måluppfyllelse.



1994:140SOU12236 Kapitel

riskerfördelningochincitament av

beträffarvadriskenSverige förmodeller stårredovisadelikhet med tidigareI
Sverigedetsammadock inteDetta är attutsläppsmålen.uppfyllandet somav

ekonomiska risken.för hela densvarar
iriskannorlunda ännågotmodelli dennalöperföretagenDe svenska en

intemisslyckasdeåtgärderfinansierarDe gerkoncessionsmodellen. omsom
iföretagmed annatetträttsprocessalternativt kräver ettavkastningnågon en

förinommodelli dennafallerland. Ansvaret staten ramengenemot
benägenhetenpåverkapositivt kan att tamöjligenvilketskattelagstiftningen,

tillkommersvenska företagFörgenomförande.risken med gemensamt
goodwill-värde.eventuelltdessutom ett

påverkarkoldioxidreduktionentillavdraget knytsvilketDet påsätt
koldioxidreducerad gör attkgutgåravdragbeteende. Ettföretagens persom

påeffektenåtgärdskostnadensåvälbeaktarvinstmaximeraförföretaget somatt
kostnaderpå debaserasavdragsrättföretagetsdärIutsläppen. ett system
annorlunda.beteende någotblir företagensåtgärdenföretaget uppbär genom

minimireduktionvissbehöverendastGivet åtgärden avatt ge en
utsträckning fokuseraimöjlighet störreföretagetfårkoldioxidutsläppen att en

utsläppen.effekten påmindre påmånmotsvarandeoch iåtgärdskostnadenpå
ledadetta kanlågt ställt kanutsläppsreduktion äruppnåddOm minimikravet på

blir högre.koldioxidkgåtgärdskostnadentill att per
Sverigeiföretagmodell ärdennakan även attinvändningEn motresassom

ändååtgärdergenomföraland kan komma överensmottagandeoch att somom
viss deltillförfarande kanför sådantRiskenstånd.ha kommit tillskulle ett

utför.Granskningsrådetprojektgallring föreslagnadenmötas somavgenom
högkostnadsåtgärdertillåterGranskningsrådet endastalternativEtt är attatt

tidigareläggningrejälinnebärabedömaskanåtgärdereller endastatt ensom
genomförande.godtasgenomförandejämfört med spontantett gemensamsom

drivkraft förföretagensemellertid delHärigenom mister en avman
just dessadessutomförsöksfasen detI ärgenomförande.gemensamt

dereferensbanor ärmöjligheter konstrueraochöverdrifttilltendenser att som
få ökad kunskapundersöka ochväsentliga inslagen att om.

behörigmedGranskningsrådet i samrådalternativ ärtänkbartEtt attannat
mellan.väljaföretagen kanprojektlista påexpertis upprättar somen
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Kontroll- och transaktionskostnader

Kontrollapparaten i principär densamma i tidigare redovisade modeller. Isom
det fall skattemyndigheterna ställer högrelägre krav tillsynsmyndigheternaän
på miljöområdet kan detta naturligtvis återverka även på detta fält.

Transaktionskostnaderna kan förväntas lägre i denna modell iänvara
koncessionsmodellen, vilket återspeglar det här frågaär slagatt ett annatom

och risk. Dessutom får denna modell förmodasav ansvar störregenerera en
volym genomförande och verksamhetengemensamt varaktig.att ses som mer

Kommentar

Detta har potential. Utsläppsreduktionersystem utanför landetsstor gränseren
får värde för svenska företag. Såett modellen är konstruerad kommersom
företagen eftersträva finna projektatt maximeraratt som
avdragsmöjligheterna. Inledningsvis kan avdrag ske basispå av
reduktionskostnader. Sedan erfarenheter vunnits kan sedan avdragen göras
direkt proportionella utsläppsminskningen.mot

Särskilt detär värt kan innefatta iatt notera transportsektornatt man
politiken i Sverige för betydande del utsläppen medansom svarar en av

genomförande i den hittillsvarandegemensamt diskussionen främst knutits till
kraftsektorns utsläpp.

Kriterier för deltagande i detta i minsta inbetaldasystem termer av
skattebelopp och högsta återbetalbara andel får utformas med beaktande denav
volym på verksamheten är önskvärd.som

Vi får med detta något i utsträckning liknarsystem utvecklatstor ettsom
för genomförande.system Systemet förenligtär medgemensamt en

utvecklingslinje i riktning handel med överlåtbara utsläppstillstånd.mot en
I denna modell liksom delvis i koncessionsmodellenäven finansieras

genomförande huvudsakligengemensamt aktörer i Sverige släpper utav som
koldioxid och betalar skatt för detta. Ytterst belastas dock statsbudgeten
eftersom företagen medges återbetalning del inbetalda skatter.av en av
Elproduktionssektorn betalar idag ingen skatt och faller därför utanför
systemet.
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klareringsanstaltEn12.4.5

house,clearingkalladeflera såellermodell bygger på enDenna ettatt
klareringsanstalt behöverLänderetableras.finns ellereller börs, som

finansieravillskål gemensamtandraelleravdragsrätter för utsläpp av
siniklareringsanstalt tursådanagenomförande kan köpa somenav

kostnadseffektivt sätt.möjligtlångtsåprojekt påinitierarupphandlar eller ett
förinstitutionermarknadsorienteradesådanaföreslogsRiokonferensenInför

Norge.länder bl.a.radutsläppsreduktioner av en

strukturorganisatoriskaModellens

fördelvis redanmodellför denna ärförutsättningarnaorganisatoriskaDe
klareringsanstalt.fungeraskulle kunnaGEFmiljöfondhanden. FN:s ensom

ochGEFexisterandetill detnödvändigtvis knytasintedockbehöverBörsen nu
klimatkonventionentill denheller kopplasinteresursöverföringen som

II-länder.Annexföreskriver för s.k.
förmöjlighetformellmodellenantagligenförutsättersiktPå längre en

utsläppsreduktioner.sigtillgodoräknaköparlandet att
besitterföretagochmyndigheterregeringar,medsina kontakter enGenom

lämpliga gemensamtmöjliga ochkunskapomfattandeklareringsanstalt omen
reglerkontrakt,Stordriften medger1.världen attgenomförande-projekt över

standardiseras.kanetc
klareringsanstaltentillöverförandra länderSverige ochGenom att resurser

genomföras iåtgärderutsläppsreducerande2 ytterligarekan
tillkopplasbehöverResursöverföringen kan3.mottagarländerna men

projekt.specifika



SOU 1994:140 Kapitel 12 239

Figur 12.3 klareringsanstaltxmødell.En

MottagariandSverige
RegeringRegering

ä

Klarerings
anstalt
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X Mottagande
företag
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Den begränsning koldioxidutsläpp de upphandlade projekten bedömsav ge
bokförs hos klareringsanstalten 4. Den samlade reduktionen erhållssom
fördelas i form kreditering koldioxidutsläpp på de länder har harav av som
överfört till 5.anstalten Krediteringen baserar sig på storleken påresurser av
respektive lands bidrag till klareringsanstaltens verksamhet. Man kan tänka sig

mottagarlandet få tillgodoräknaatt sig delar den uppnåddaav
utsläppsreduktionen. Finansiärernas kreditering understiger då den totala
utsläppsminskningen.

incitament och fördelning riskav

En möjlighet till kreditering uppnådda begränsningar utsläppenav av ger
Sverige incitament till finansiera klareringsanstaltens verksamhet. Den riskatt
Sverige påförs i denna modell mindreär i tidigareän modeller, eftersom det
får förutsättas klareringsanstalt betydelse endast kan drivasatt dessen av om
verksamhet internationelltär förankrad.

Den risk Sverige ändå möter förknippadär svårighetenmed i förvägatt
kvantifiera projektens effekter på utsläppen. Denna risk kan fördelas mellan
Sverige och klareringsanstalten. Risken kan också poolas samtligaöver
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sannoliktdetförvärvats ärerfarenhet attkunskap ochsiktprojekt. På när
reducerasätti efterhandBetalning är attminskar. annatdenna osäkerhet ett

köparländerna.förrisken
utsläppsbegränsningartillhandahållaincitamentKlareringsanstalten har att

köparländerna övergertänkbartdetfall ärkostnader. Itill låga attannat
förvärvarsjälvaeller deför någontill förmånklareringsanstalten attannan

mottagarländerna.meddirekt kontaktutsläppsbegränsningar i

transakrionskostnaderKontroll- och

i dennarelativt lågatransaktionskostnadernakontroll- ochSveriges del ärFör
följaochkontrolleraharklareringsanstaltenärju ansvaret attmodell, det som

anspråk.istordriftsfördelarkancentrala aktörerfåtalprojekten. En eller taett
utformninginformation,gällerfinns vadstordriftsfördelarUttalade av

utveckladVidare kanuppföljning.ochkontrollprojektkriterier samt en
kanprojektKostnadernaprojekten uppnås.hanteringprofessionell perav

modeller.andralägre iförväntas ändärmed vara
medadministrationtungroddaktörer kancentralaNackdelar med envara

dettaVidareförhållanden.ändradeanpassningsförmåga tillbristande ger
mindre problemblirmonopsonilösningar. Dettilltendenser ettsystem senare

vidgenomförandebedrivakanoch företagenskilda länder gemensamtom
klareringsanstalter.centralasidan av

förbörsutvecklas tillkunnadettaperspektivet skulledet längreI system en
utsläppsrätter.

Kommentar

gällermålsättning detlångtgående näralternativ tillSverige skulleFör ett en
tillbetydandeöverföranationella utsläpp kunna att resurser envara
klimatområdet.ambition påuppvisa högpå dettaklareringsanstalt och sätt en

utsläppende globalaeffekt påförfarande skulle störresådantGenom avett en
landet.inomåtgärderpolitik inriktad påmedjämförtkoldioxid uppnås en

konkurrenskraftindustrinssvenskaeffekter dennegativaSamtidigt skulle de
förKontroll ochSverige kunna begränsas.sysselsättning ioch ansvar

till detsvenska planetnationellalyfts från detharresultatredovisning m.m
uppföljningnationellomfattandevarför behovetinternationella, en merav

försvinner.
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överväganden,12.4.6. sammanfattning och slutsatser

Oundgängligen kommer genomförande i inledande fasgemensamt fåatten
karaktär försöksverksamhet sig detta fastslås formellt eller ej.av vare
Klimatkonventionen dock sådant genomförandeatt deläranger gemensamt en

konventionen.av
I detta avsnitt ska vi några slutsatser Sverigespresentera strategi förom

genomförande. Till börjagemensamt med redovisar någraatt överväganden
rörande modellernas tillämpning i svensk klimatpolitik. Särskilt vitar upp
möjligheterna använda miljöskyddslagstiftningenatt medel förett attsom
stimulera till genomförande.gemensamt

Vi har i det föregående givit schematisk beskrivning någraen av
möjligheter byggaatt svenskt förett genomförande.systemupp gemensamt
Vår uppfattning är sådan uppbyggnadatt måste ske i internationellten
samarbete och med beaktande utvecklingen detnär gäller åtagandenav av
klimatkonventionens Såväl när det gäller de fortsattaparter.
klimatförhandlingarna beträffande EGzsEUzs klimatpolitik kriterierärsom
och villkor alltjämt under diskussion. Mot denna bakgrund finns anledning att
avvakta med preciserade analyser hur förmer ett system gemensamtav
genomförande skall En försöksvis och stegvisut. uppbyggnadse av
verksamheten kan emellertid utgöra bidrag till effektiv global politik ochett en
därtill erfarenheter frågannär sedan med tiden får växande betydelsege för
Sverige, särskilt vid kärnkraftsavveckling.en

Vi skall här översiktligt konfrontera de olika modellerna och deras
egenskaper varandra och även relatera dem tillmot de utgångspunkter som
tidigare angivits. Vi kan klareringsanstalt och bilateraltnotera statligtatt avtal
är modeller inte egentligen fordrar än förs tillöversom attmer resurser
anstalten respektive mottagarlandet, därefter ombesörjer och försom ansvarar

utsläppsreduktioneratt kommer till stånd. Dessa modeller kännetecknas av
centralt statligt beslutsfattande och verksamheten kan finansieras över
budgeten. De kan naturligtvis i föroch sig kopplas till olika nationella
incitament-, kreditering- eller finansieringsformer och därmed anknytas till
tillståndsprövning eller skatteåterbetalning. En öronmärkning exempelvisav
koldioxidskatten är effektivitetsskäl dock knappast motiverad. Medarav en
statlig resursöverföring redan pågår kan klareringssystem sannoliktett byggas

först långt fram i tiden. Från nationellaupp utgångspunkter kan dess ansatser
Överföringsig attraktivate dessa skäl. risk, kontroll och innebärav av ansvar
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utvecklingsvägmöjligfinansiering. Entillsvenska insatsen begränsasdenatt
nationellt förhandexempelvis efter bygger systemär ettatt staten upp

tillefterfrågeöverskottkanaliserarmellanhandochutsläppsrätter ensom
klareringsanstalt.internationell

inbegriperupphandlingsmodellernaochskatteåterbetalnings-Koncessions-,
ellerföretag, kommunerEnskilda aktörer,beslutsfattande.decentraliseratett

krediteringformerhålla någonföri modellermyndigheter dessa att avagerar
Enutsläpp.reduceramedersättning för tillsammanseller motparternaatt

främja effektiviten attväsentlig avsikt med dessa är attansatser genom
utförare ochbeställare ochmellanmotsatsförhållandeinbyggtkonstruera ett

till hosupphovincitamentenvilketsamtidigt söka erfarenhet gergensvarav
ochmellanmellanhänderrollenfår härföretagen. Dessa statenav

statligtmed centraltmed modellernajämförelsemottagarlandet. I
effektiva närmindreochriskablamöjligenbeslutsfattande dessaär system mer

decentraliseratutsläppsminskningar. Ettfaktiskasäkerställadet gäller att
resursutnyttjande.effektivttillupphovbeslutsfattande i allmänhet ettgeanses

jämfört medutsläppsreduktionerfrågangällerNär det enom
riskochkontrollkostnader förviss dettareferensutveckling i månmotvägs av

strategiskt beteende.olika slagför av
decentraliseradeskildamellan deeffektivitenrangordninginbördesEn av

förväntasmöjligenkanTransaktionskostnademavansklig göra.är attsystem
övrigamedräknarkoncessionsvillkorssystemethögre i attbli något manom

marknad ellervaraktigtillutvecklasi längden kan komma attsystem en
graderolikaurskiljakani vad månaspekt på dettaindustri. En är manannan

miljösidan,tillsynsmyndighetema påmellaneffektivitet i tillsynenav
synpunktföretagetsUpphandlingsrådet. Fråndet s.k.skatteförvaltningen eller

detinnebärdenkoncessionsmodellen ärantagligen konstateraskan att som
indirektellerdirektvarkendärtill detrisktagandet och ärstörsta system som

företaget.kostnaden bärsdärfinansieras staten utan avav
fördel medansigutgångspunktfrånFinansieringen kan testatens som en
företagetavhållande förvite kan verkaåläggas betala attrisken för att t.ex.

med villkorfå koncessionutnyttja möjligheten gemensamtatt om
centraliserade ärför degenomförande. Gemensamt attansatserna

bildenkostnadernedlagdafrämjas lågakostnadseffektiviteten attmengenom
centraliseradedereduktionstal. Föröverdrivnaskymmas ansatsernakan av

nivå.risk till högreförskjuts denna ensenare
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Om vi för ögonblick diskuterarett tillämplighet tidenöver kanansatsernas
vi frånutgå det på kort sikt frågaäratt initiera stegvisattom en
försöksverksamhet. På grundval erfarenheter kan denna byggas iav utvunna
takt med åtaganden fördjupasatt och internationelladet regelverket
formaliseras.

Det är viktigt vinna erfarenheter just beträffandeatt omfattning och allvar i
de tillämpningsproblem ofrånkomligen förenadeär medsom gemensamt
genomförande. Detta talar för något de decentraliseradeatt medsystemenav
sina avsiktligt konstruerade inneboende motsatsförhållanden bör prövas.

Av dessa förutsätter koncessions- och skatteåterbetalningssystemen
förändringar i lagstiftningen. Detta utesluter inte frivilliga gemensamt
genomförande projekt motsvarande det amerikanska initiativet. Inför den
utbyggnad kraft kan komma ske kan det motiveratav utredany attsom attvara
hur miljöskyddslagen skulle behöva ändras för skulle kunna införaatt man en
koncessionsmodell. Då skapas beredskap möjligoch framförhållning samtidigt

kan tillgodogöra sig erfarenheter desom bestämmelserna iman av nya
förslaget till miljöbalk riksdagen kan komma fatta beslut Desom att om.
centraliserade innebär frånhänderansatserna sig riskernaatt staten ocksåmen
erfarenheter och information. Ett klareringssystem bör för bli tillräckligtatt
omfattande och varierat byggas på multilateral basis.upp

Sådana har föreslagits i nordiskaansatser sammanhang och antyds även
möjligt element i denett nederländskasom strategi refereratssom ovan.

Bilaterala avtal med bindande åtaganden kan svåra åstadkomma såattvara
länge inte omfattningen är så betydande avvikelserna inte inomatt ryms
felmarginalen. En möjlig väg detta dilemma mindreär sektorsvisa ellerattur
geografiskt begränsade bubblor etableras i mottagarlandet.

Energiöverenskommelsen

Energiöverenskommelsen är utgångspunkt för utredningen. Av de modelleren
här diskuteras innebär samtliga isom överordnat perspektiv lyfterett att man

på locket och därmed möjliggör användning fossil kraft och möjligheteren av
bibehålla internationelltatt konkurrenskraftiga elpriser. Förutsättningar för

utbyggnad förnybara energislag kan förändras inågot det längreav
perspektivet. Inom det vidgade flexibel klimatpolitikutrymme som en mer
möjliggör kommer dock denna utbyggnad i enlighet medatt
överenskommelsen bestämmas vadatt ekonomiskt försvarbart.är Deav som
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skatteåterbetalnings-incitamentsystem redovisas i respektivesom
marginellt påverka energisystemetskoncessionsmodellen mycketkan

omvandling i perspektivet.det korta
bedömningenligtDe ingrepp fordras i skattebestämmelserna är vårsom

påkoncessionslagstiftningen, där kravenförutsätts ibegränsade deänmer som
ochsiktinternationellt högre. På längreoch återförsäkringar sättsrättssäkerhet

etableratkvantitativa åtagandet ochunder förutsättning det bindande ettav
förändras. En löpandebestämmelser behövaregelverk kan miljöbalkensäven

gradvisinom landetavvägning ske mellan åtgärderkan då också genom-
vidgatmålsättningkoldioxidskatter och beroende påskärpta energi- och ett

för genomförande.utrymme gemensamt
ochväxande svårigheterEfter stigande koldioxidskatter återspeglarhand

ökade kostnader för minska utsläppen.att
förvid andelSamtidigt redan konstantmedger sådana ökande skatter en-

inomåterbetalning åtgärder utomlands kanallt kostsammaatt rymmasmer-
stegvis intro-innebärden givna för Sammanfattningsvisavdrag. enramen

avvikelse från energiöverens-duktion här redovisade ingensystemav
skattesysteminledningsvis marginell påverkan påkommelsen och endasten

och konkurrenssituationen på energiområdet.

E GE U

EGEU börNär anpassning till förhållandena inomdet gäller attnoteras
kan kommaunionengemenskapensträvandena stabilisera utsläppen för helaatt

vissa ochför länderfördelas ökatländervis på lämnarsätt utrymmeatt ett som
förutsättning förfördelning nödvändigminskat för andra. En sådan ärett en

tillräckligtintegenomförande mellan medlemsländerna. Det ärgemensamt
etablerarför unionen inte samtidigtmed tak ettett gemensamt manom

företagensreglerarregelverk och styrmedelgemensamt somgemensamma
EG ställt sigutsläpp inom Det skall också konstaterassådan atten ram.

vissa villkor.positivt till stegvis utveckling, förbunden meden
dekoldioxidskatter EGjämförelse befintliga föreslagna ärI med och inom

förhållandevisvilket försvenska skatterna tämligen höga, lämnar utrymme
skatteåterbetalningsmodellen. Enligt denavdrag enligt s.k.stora

utforma1994:7 Sverigemiljökonsekvensutredningen SOU står det fritt att
bedömningSverige.koncessionsvillkor för verksamhet i Sammantaget vårär

EG:sinom förde redovisade modellerna regler.att ramenryms
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Miljöbalken villkoroch åtgärder utomlandsom

En kommande miljöbalk öppnar möjligheter för flera företag samarbetaatt om
milj öskyddsåtgärder på sätt tidigare.än Regeringen har nyligenett lagtannat
fram proposition 199495:10 sådan 13balk. Enligt 22kap. § ien om en
balkförslaget får villkor i tillståndsbeslut utformas så, två eller fleraett att
företag åläggs utföra miljöåtgärder Det gälleratt åtgärdergemensamt. som
dessa företag kommer överens vidta för förebygga eller motverkaatt attom
likartade olägenheter deras anläggningar till.upphovsom ger

Sådana villkor får enligt det angivna lagrummet i miljöbalks-gemensamma
förslaget ställas, möjligheterna uppfylla miljökvalitetsnormer ökarattom

sådana insatser eller fördelar från hälso- och miljö-genom gemensamma om
synpunkt uppnås på något sätt.annat

Två eller flera företag skall således kunna förplikta sig tillsammansatt svara
för exempelvis gränsvärde föratt utsläpp till luft inte överskrids.ett

Tanken väcktes Miljöskyddskommittén i dess huvudbetänkande SOUav
1993:27 Miljöbalk. Regeringen uttalar i propositionen 155s. detta böratt
kunna fungera, det finnsnär klart angivna mål för hur miljön i det berörda
området skall kunna förbättras och någon form utvecklad planering för hurav
påverkan på miljön skall kunna minskas. Regeringen uttalar vidare förslagetatt
bör kunna fungera instrument för företagens miljöarbetegöraett attsom mer
kostnadseffektivt.

Villkor detta slag blir inte straffrättsligt sanktionerade. Om de inteav
efterlevs kan dock tillsynsmyndigheten utfärda föreläggande vid vite se
angiven 337.prop. s.

miljöbalksarbetetI förutsätts de företag samverkaratt som om en
utsläppsgräns befinner sig inom landets Mengränser. med endast några tillägg
till börl.agtexten det gå öppna möjlighet för svenska företagatt samverkaatt

företag imed Baltikum ocht.ex. Polen på sätt.samma
lagregleringEn detta bör lämpligen, i likhet med den återgivnaav ovan

regeln i förslaget till miljöbalk, rikta sig till de myndigheter frågorprövarsom
tillstånd miljöfarligtill verksamhet. Det bör bestämmelseom vara en som

öppnar möjlighet för dessa myndigheter i tillståndsbeslut föreskriva detatt att
Företag prövningen gäller skall vidta åtgärder vid miljöfarlig anlägg-som en
ning i land i stället för i denett anläggningen.annat egna
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sigsjälvt åtar attfall företaget prövasgivetvis ske i debör endastDetta som
förutsättningar förföljandeövrigt börslag. Ividta åtgärder detta varaav

handen:

regional ellermiljöstörning äråtgärderskall frågaDet mot somenomvara
global.

vidtas skall än2. störreEffekten de åtgärder resursersammaomvarasomav
anläggningen.dentill miljöförbättringar påanvändes egna

skallliggerandra anläggningeni vilket den3. Sverige och det landMellan
andratillsynen denreglerar hur överfinnas giltigt avtalett som

anläggningen skall bedrivas.

v;dtas,åtgärder skallvilkatillståndsbeslutet4. I skall varsomangesnoga
åtgärderna.skall uppnås medskall ske och vilken effektdetta som

ivunnitserfarenhetföreslå sedan någonsammanfattningsvisVi vill att, av
genomförsutredningförändringar,proposition föreslagnaregeringens omen

för svenskamöjlighetmiljöbalken öppnarmöjligheten tillägg igörsatt ett som
villkorland uppfyllaföretag iföretag i samverkan med ettett annatatt om

utsläppsbegränsning.

genomförandemedtill inriktning arbetetEtt förslag gemensamtav

tidigare,1995 skall, nämntsårförsta partskonferensenDen äger somrumsom
kriterier ochutarbetagenomförande ochbl.a. behandla frågan gemensamtom

för tillämpning.riktlinjer
utarbetas.genomförande böromgärdarEtt robust regelverk gemensamtsom

karaktäriserarde särdragdärför väsentligt erfarenheterDet är att somav
viktigt ärSärskiltförsöksfas.sådanerhållas igenomförande kangemensamt en

beteende,strategisktincitament tillför ochfå kunskap detatt utrymmeom
regelsystemolikareferensutveckling,exempelvis vid fastställandet somav

medför.
blirgenomförandeviktigtSveriges del kan detFör att gemensamt envara

del uthållig klimatpolitik.i effektiv ochen
Projekten hartid.bedrivits under korthar endastNUTEK:s verksamhet

Enuppmärksarrhet.internationellframgångsrika ochvarit omvittnat rönt
genomförts.harutvärdering från tekniska utgångspunkter
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En fristående Östeuropautvärdering dagens verksamhet i Baltikum ochav
bör genomföras. Utvärderingen bör i högre grad de tidigare fokuseraän på
aspekter viktigaär perspektivet uppbyggnad försom ur ett systemom en av

genomförande. Utvärderingengemensamt bör frånutgå den aktuella
diskussionen kring kreditering och kriterier omfatta NUTEK:s,samt

ÄvenBITS:s och SNV:s verksamhet. relevanta delar SIDA:sav
biståndsverksamhet bör studeras. SIDA:s miljökonsekvensutredningar bör
kompletteras med bedömningar projektens verkningar klimatet.påav

Vital information försöka fångaatt utvärdering hurärgenom
incitamenten slår och vilken barriär transaktionskostnaderna Syftetutgör. är
alltså inte enbart åtgärder i andraatt länder minska utsläppenattgenom av
koldioxid. Ett viktigt syfte är hämta in informationannat kan liggaatt som
till grund för för genomförande.ett system gemensamt

Parallellt med utvärderingen fortgår projektverksamheten.
ÖsteuropaDagens verksamhet i Baltikum och bör utvecklas i riktning

verksamhetmot liknar genomförande. Nären gemensamtsom mer man
Östeuropaprogrammetutformar det fortsatta Baltikum- och mäste störreen

del insatserna föravsättas utföra förplaneringatt denav en noggrann av
utvärdering nödvändigär för möjliggöra genomförandeattsom gemensamt
i pilotfas. De metoder då utvecklastillämpas ska igrundasen som
sedvanlig teori för resurshushållning.

Verksamheten bör inriktas projektpå kan framtida underlag försom ge
kreditering. Referensutvecklingen skall utvecklas i varje enskilt fall och
läckageeffekter studeras.

Vår belysning åtgärder enligt miljöskyddslagen leder till slutsatsen viav att
bedömer möjligheten utnyttja koncessionslagstiftningatt god. Införsom en
eventuell utbyggnad kraftsystemet bör förutsättningarna för lagstiftningav
utredas.

4. På grundval utvärdering klimatpolitiskt relevanta insatser iav en av
Östeuropa kan vidareutveckla den verksamhet bedrivsman som av
NUTEK.

En sådan vidareutveckling bör avvakta utfallet den förstaav
partskonferensen och de beslut fattasdär rörande kriterier försom
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huruppdragfaller utanför vårtgenomförande. Det attgemensamt ange
organisationen för verksamheten skall ut.se

utförareåtskillnad bör mellanvill tydlig görasVi dock framhålla att en
villkorfunktion ochtransaktionsbeteende,beställare för kunskapoch att om

Även resultatvärderingenskall erhållas.genomförandeför gemensamt
vidgasbörProjektverksamhetenförfarande.underlättas sådantettgenom

omfatta skogsprojekt.till ävenatt

avtalbilateralaeftersträvavidareutveckling börsamband med dennaI man
utsläppsmål. Ifördelademed mottagarländerna gemensamma menom

vilkaomförhandlingar iavtaleten förutskickas återkommande
rörandeutvecklingtill konventionenskompensationsvillkoren anpassas

Principenkriterier striktare utsläppsåtaganden. böroch attvara
bör medgeåtaganden. Avtaletmottagarlandet skall sig kvantitativapåta

i projekten från tillsynsmyndighet.insyn svensk
tillräckligtinteföretagsnivåden mån genomförande på ärI gemensamt

bilateralt avtaladedenomfattande för sammanlagda reduktioner skall nåatt
direktutsläppsbegränsningarkan den svenska köpavolymen staten av

mottagarlandet.
för byggadel resursöverföringen mellan ländernaEn avsätts att uppav

institutionella delkapaciteten i mottagarlandet. Enden annan av
begränsningför denresursöverföringen flytande och betalningär motsvarar

regering.utsläppen upphandlas mottagarlandetsav som av
och därmedinstitutionella kapacitetMed tiden då mottagarlandets

genomförande projekt börökarförmåga följa och kontrollera gemensamtatt
köpresursöverföringendelstörre motsvaras av avaven

regering.utsläppsminskningar från mottagarlandets

medvidare utvecklasSkatteåterbetalningsmodellen bör studeras och
förstdock sedangenomföras bilaterala avtal slutitsinriktning på sedanatt -

fattat kriterier.partskonferensen beslut om
tillämpas för begränsad delInledningsvis skulle modellen gruppenaven

i företagensföretag. Syftet vinna kunskap kraftenskattskyldiga dåär att om
innebär.möjlighet till skatteåterbetalning, modellenpå den somgensvar

till förutseddOmfattningen kan sedanprogrammet anpassasav
situationen.internationellaerfarenheter denutsläppsutveckling, ochvunna
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Avslutningsvis skall återigen betona utveckling klimatpolitikenatt en av
måste ske i internationellt samspel och möjligheter till samarbete bör tillatt tas

Ett exempel är värt nämna det förslagetär nederländskavara. att ettsom om
multilateralt klareringsiiistitut. Möjligheterna till nordiskt samarbete på detta
område studeras iockså det nordiska ministerrådet.

Formerna för svenskt får således till internationelladeett system anpassas
förutsättningarna och åtagandenas omfattning.

Den stegvisa tillgodoses i de här redovisade främstansatsen systemen
omfattningen verksamheten kontinuerligtatt skulle kunnagenom av anpassas

efter vad är lämpligt från klimatpolitiska och andra mål och betingelser.som

Ekonomiska konsekvenser

De kostnader kräver finansiering via statbudgeten förutsätts kunnasom
inrymmas inom för 500de miljoner kronor förhar insatseravsattsramen som
rörande förnybar energi prop l99293zl79 Av de modellermm som
diskuterats är alternativen klareringsanstalt, bilateralt statligt avtal ochovan
statlig upphandling sådana är tänkta finansieras direkt budgeten.överattsom

De sistnämndatvå kan framväxa den verksamhet bedrivsur som nu av
NUTEK och de motiveras den internationella utvecklingenges resurser som av
på klimatområdet och andra prioriteringar.

Även skatteåterbetalningsmodellen får naturligtvis namnetsom anger
budgetkonsekvenser. Omfattningen dessa kan regleras begränsandeav genom
villkor för vilka företag får delta och den inbetaldandel skatt skallsom av som
kunna återbetalas.

I koncessionsmodellen kan den ekonomiska bördan komma bärasatt av
koncessionsinnehavaren, inte närmare utredning visar ekonomiskaävenattom

Ävenincitament måste tillfogas denna modell. här kan verksamhetens
omfattning och eventuella budgetpåverkan regleras lämpligt utformadegenom
villkor. Givet Sverige håller fast vidatt riksdagens uttalade mål kan betydande
samhällsekonomiska kostnadsbesparingar i längre perspektiv överväga deett
statsfinansiella kostnaderna. På lång sikt skall också framhållas förutsätter
dessa modeller bindande åtaganden Finansieringengörs. övergår då frånatt att

idag ha huvudsakligen biståndskaraktär till bli förbetalningen tjänst:som att en
utslä.ppsreduktion. Om sådana åtaganden inte kommer till stånd faller också
incitamenten eventuellt finansieringenoch också för dessa modeller bort.
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13 Internationella betingelser och inriktning
för genomförandegemensamt

I detta kapitel redovisas skilda delar utredningens uppdrag rörande vårtre av
samverkan med andra länder. Inledningsvis uppmärksammas i avsnittet 13.1
vad sker inom den Europeiska Gemenskapen vilken betydelse EES-samtsom
avtalet eller svenskt medlemskap får i dessa frågor. Framställningen iett

13.1.4avsnitt bygger delvis miljökonsekvensutredningenspå den sk
betänkande SOU 1994:7.

I avsnittet 13.2 diskuterar vi i korthet möjligheten och lämpligheten attav
Sverige tillgodoräknasöker sig utsläppsminskningar i anknytning till
biståndsamarbetet med utvecklingsländerna.

Avslutningsvis vi i 13.3avsnittet några utgångspunkter kriterierochanger
för vilka länder Sverige bör inrikta gemensamt-genomförande-projekt på.

13.1 Hur medlemskap i EUEG påverkar förett utrymmet
svensk politik det gällernär gränsöverskridande
luftföroreningar

Miljöpolitiken inte hade någon framträdande roll i EG:s tidiga historiasom
korn i förgrunden 1980-talet,under inkorporerades i den s.k. enhetsakten 1986
och i Maastrichtfördraget 1992.år I början den främsta drivkraftensenare var
i EG:s strävanden områdetpå harmonisering regelverk undanröjaatt genom av
handelshinder. Efter hand har emellertid strävandena höja ambitionsnivån iatt
miljöpolitiken kommit i förgrunden.

Kommissionen har sedan åttiotalets eftersträvatslut samordningökaden
mellan energi- miljöpolitik.och Klimatfrågan naturligtvisär i dettacentral
sammanhang. I s.k. kommunikation till ministerrådet 1990år pekadeen
kommissionen på behovet integrera miljöaspekter i energipolitiken ochattav
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miljöminsterrådsmöteenergi- ochkombineratförstaägdeår ettsenare samma
stabiliseraskoldioxid skulleutsläppEG:s totaladåMan beslutade att avrum.

2000.vid 1990 nivåårs år
påfördelasEGEU hur målet skallinomdiskussion förtsSenare har en

Stabilisering skallmedel sådanmed vilkanationella delmål samt en
åstadkommas.

Irland,utgångspunkt varitfördelning harfråganI bördornas attenom
sinaökatillåtassärställning ochGrekland skulleSpanien, Portugal och ges en

övriganivåekonomiskatillför kunna kommautsläpp att somsammaupp
långtgåendesigländerna åtaandraSamtidigt skulle demedlemsländer. mer

1990. Dennaförhållande tillisina utsläppmålsättningar och reducera
ländernas Man harpositioner.förkännetecknandealltjämtutgångspunkt är

fördelninginbördesbeslut någonformelltemellertid fattat någotinteännu om
medlemsländerna emellan.utsläppsförändringarav

åtagandenasrörandenationella intressenskildaMedlemsstaterna har
ochenergisystemens strukturbakgrundfördelning kan mot avsessom

SpanienochStorbritannienTyskland,exempelvissammansättning. flera fallI
subventioneradinhemsk ochdelar baserad påtillenergiförsörjningenär stora

ifrämstbränslekol medkolproduktion. Genom ersättaatt gas som
utsläppenhalverakostnaderländerelproduktionen i dessakan utan storaman

nationellareduktionproportionellkanenergienhet. sådana länderFör avenper
andelländer med störreacceptabel förutsläpp än t.ex.vara mer

reduktionskostnader.jämförelsevis högreoch därförkärnkraftproducerad
utsläpphela GemenskapensStabiliseringDet har beräknats att aven
Stabiliseringbilligaremångdubbelt änblirobunden nationella gränser avenav

sig.förnationella utsläppenoch devart ett av

klimatkonventioneni13. l EG partsom

klimatkonventionen.ratificeratorganisation harEG regionaladen endaär som
22.2 22.3. Dessaartikelkonventionens ochredovisas iInnebörden dettaav

översättning:artiklar i officiell svensklyder

Community:forlimitation theReaching C02-emission5 SeBarrett S., agreementa
cost-effectiveness.implications for equity and
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Varje organisation för regional ekonomisk integration blir ipartsom
konventionen någon dess medlemsstater skall bundenärattutan partav vara

alla förpliktelser under konventionen. Om för organisationsådanav en en
eller flera medlemsstaterdess iär konventionen, skall organisationenpartav
och dess medlemsstater besluta sitt respektive för uppfyllandetom ansvar av
sina förpliktelser under konventionen. I sådana fall skall organisationen och
medlemsstaterna inte tillåtas samtidigt sinautöva rättigheter under kon-att
ventionen.

Organisationer för regional ekonomisk integration skall i sina instrument
avseende ratificering, godtagande, godkännande anslutningeller uppge
omfattningen sin behörighet vad gäller de frågor reglerasav som av
konventionen. Dessa organisationer skall informeraockså depositarien, som
i sin skall informera varje väsentlig förändring omfatt-tur parterna, om av
ningen deras behörighet.av

Innebörden dessa artiklar det eftersomär alla EG-medlemmar ratificeratattav
konventionen faller det EGpå och dess medlemsstater fördela föratt ansvar
uppfyllandet sina förpliktelser.av

Beträffande 22.3 har för omfattningen sin behörighet vidattman uppge av
Åtagandetratificeringen deklarerat begränsaatt: att antropogena

koldioxidutsläpp i enlighet med konventionens fjärde artikel 4.2 skall
uppfyllas Gemenskapen helhet åtgärder Gemenskapen ochav som genom av
dess medlemsstater, inom för sin respektive kompetens. 61ramen

I detta yttrande bekräftar Gemenskapen och dess medlemsstater därtill ånyo
målsättningen från ministerrådets beslut 1990 2000stabilisera utsläppen åratt
på 1990 nivåårs för Gemenskapen helhet.som

Deklarationen hänvisar till respektive kompetens.parters

57 versionI engelsk heter det:
The EconomicEuropean Community andits MembersStatesdeclare commitmentthat the

limit anthropogenic emissionsC02 Article 42 of the willto Convention besetout
ñilñlled the Community whole though action the Community itsand Memberasa
States,within the respective each.ofCompetence
In this theperspective, Community itsand Member Statesreañirm the objectives insetout
the Council conclusionsof 29 October and particular1990, the objective of oilizationst
of C02 emissions 2000 level the Community1990 whole.at asa
The European Community and its Member States elaborating coherentstrategyare a
order attain this objective.to
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deladkompetensen ärområde därmiljöpolitikeninternationella ärDen ett
förkriterierangivitharMinisterrådet130r 4.artikelMaastrichtavtaletsenligt

åtgärdervidgällakantillämplig. Dettasubsidaritetsprincipen inte är t.ex.när
harförhållandenluftföroreningar och andragränsöverskridande sommot

tillräckligt föremellertid intekriteriumDetta är attinternationella aspekter.
kanåtgärdernationellaeftersomGemenskapenförexklusiv kompetensetablera

EG:shellerskäl inteärungefärtillfredställande. Av sammavara
åtgärder påmotiveragrund förtillräckligstabiliseringsmål i sig att

gemenskapsnivå.
130 heter:r där deti artikelDelad kompetens anges

ochskall Gemenskapenkompetensområdensina respektiveInom
behörigamedland ochmed tredjesamarbetamedlemsstaterna

frånsamarbetevillkoren förorganisationer. De närmareinternationella
ochGemenskapenavtal mellanförbli föremålsida kanGemenskapens

artikelingås enligtfram ochförhandlasskalltredje avtalenberörda parter;
228.

behörighetmedlemsstaternaspå attskall inte inverkaFöregående stycke
avtal.internationellaingåochi internationellaförhandla attorgan

forgrundenAETK-målet äri det s.k.formuleringar jämte domenDessa
konventioner. Deninternationellarörandeinom EG i frågorkompetensdelning

befogen-exklusivaellerlångtgåendekommissionen mycketgesenare synes
medlemsstaternaskan vidgasföreträda medlemsländerna,heter utanatt som

påhar bl.a.ifrågasatts. Manvikt harAETK-deklarationensmedgivande.
därområdemiljöfrågorangivit130 uttryckligenartikelgrundval ettatt somav

begränsade.befogenheter ärkommissionensvarfördelad kompetensdet råder
otydligaförhållandevisvarit delad. Denpraktiken hittills kompetensenI har

medlemsstater.EG och dessfördel förtillkompetensfördelningen kan vara
Iblandfordrar.situationentill vadsitt agerandemöjligtdetDen gör att anpassa

ibland får störreochaktörsamladkan uppträda mangemensamsom enman
sig.förmedlemsstaterna talarinflytande att vargenom

miljö. SOUl994:7.EG-konsekvensutredningenmiljön. Betänkande53 ochSeEU, EES av
Bilaga sid 337.3
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13.1.2 EG:s klimatstrategi

I 1992maj presenterade EG-kommissionen strategi för denuppnåatten
beslutade målsättningen kombination åtgärder, dels insatser inomgenom en av
energiområdet dels skatter.

Klimatstrategin kom omfatta följande inslag.att

SAVE hushållningsprogram för utarbetandeett standardert.ex. av normer,-
m.m.

ALTERNER är på EG:s för introduktion förnybaranamnet program av-
energislag främst biomassa, vindkraft och solvärme.

Kombinerade energi- och koldioxidskatter baserade på kol- och-
Ävenenergiinnehåll i fossila bränslen. och kärnkraft föreslagitsharvatten-

komma skattebelastas.att

Ett övergripande övervaknings- och registreringsprogram för-
koldioxidutsläpp inom EG-ländema.

Efter hand kom strategin i beslut ramdirektiv variatt utmynna om
befogenheter och fördesmål till nationelladen nivån samtidigt densom
finansiella för beskars. Förslaget till direktivramen programmen om en
koldioxid-energiskatt innehåller villkorsbestämmelse innebär atten som
skatten införs först när andra OECD-länder genomför motsvarande åtgärder.
Hittills har EG:s ministerråd inte slutgiltigt tagit ställning till förslaget om
koldioxidenergiskatt

EG:s övervakningsystem

Det övervakningssystem EG-länderna har till syfte säkraenats att attsom om
EG:s målsättning uppnås, nationella utformas och utvärderasatt samtprogram
utsläppen registreras och övervakas.

Systemet ansluter i huvudsak eller kompletterar den rapportering som
förutsätts enligt klimatkonventionen. Det kan observeras redovisningarnaatt

bruttoutsläpp hänsyn till koldioxidassimilering i biomassa. Genomutanavser
EES-avtalet har Sverige möjlighet frivilligt ansluta sig tillatt programmet.
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nationellaUtvärdering insatserav

politiknationell1994 sin utvärderingredovisatEG-kommissionen har våren av
enligt övervakningssystemet.

sig i skilda skedenbefinnermedlemsstaternaMan konstaterar att av
Danmarkfullständigaländer hagenomförande. Endast två program:nuanges

åtagitTyskland och LuxemburgBelgien,Utöver dessa haroch Nederländerna.
Tysklandkvantifierat mål förutsläppen. Avsaknadensig reduceraatt angesav

uppnås.huruvida EG:s mål kanbedömaKommissionen det svårtgöra attav
sannolikt.dock mindreDetta bedöms som

genomförandeEG och13. l gemensamt

förhållandevisvaritgenomförande harEG:s hållning rörande gemensamt
positiv riktning.efter utvecklats i alltmerrestriktiv hand enmen

med9 enighet åtgärderinför INCI positionspapper attett omanger man
integenomförande vilket däremotklassificerasandra gemensamtparter som

inom EG räknaseftersom åtgärderprojekt två medlemsstatergäller mellan
återfinns iaktuella åtaganden dvs. denationella. Numotsvarande somsom -

genomförande.tillämpning4.2 uppfyllasartikel bör gemensamtutan av-
volymmässigträknadeangiven andel åtgärdernaEn betydande och av --

inte tillgodosesnationellt territorium ochEG skall vidtas på genomanser
inledsprojekthindra sådanagenomförande. Dessa bör dock attgemensamt

åtaganden.nettotillskott till tidigarereduktionerna bör dåredan utgöranu, men
medverkande UndergodkännasGemensamt genomförande bör stater.av

till1994 sig positivaugusti också ställtförhandlingarna i Geneve i har enman
avsnitt 12.4.skisseras ii linje med denförsöksversamhet som

Åtgärder uppfattning, inteenligt EG:sEG skall, åtminstoneinom egen
utformas ochkriterier kommeromfattas debetraktas och attsomsom av

genomförande.införas för gemensamt
gällerEG:s uttalade kvantitativa mål detuppfyllande närEtt av

fulltklimatkonventionen emellertid likaunder kanutsläppsreduktioner
möjlighetutrymme öka sinavissa länderexempelvis innebära attatt ges

självpåtagnaminskar. I det fall medlemsländernasutsläpp andramot att
EG:s mål måsteotillräckliga för tillsammans uppnåmålsättningar är att

förutsättningske. En ärform fördelning åtagandenuppenbarligen någon avav
åtaganden ochfördelninginom EG kan fatta beslutdå att om en avman
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styrmedel, vilket sannolikt skulle kräva enhällighet. fördelningEn sådan av
åtaganden skulle i sin kunna ligga till grund för genomförande-tur gemensamt
projekt mellan länder inom Gemenskapen. Den skulle också kunna vidgas till

omfatta även svenska utsläpp antingen inomatt för eventuelltettramen
medlemskap eller med utgångspunkt i den principöverenskommelse som
träffats mellan EG och EPTA.

13.1.4 Vilken betydelse får EG-medlemskap för Sverigeett

Ett framtida medlemsskap i EU kommer få betydelse i flera avseenden föratt
svensk miljöpolitik. Den centrala frågeställningen naturligtvis Sverigesrör
möjlighet föra miljöpolitik med utgångspunkt i nationella prioriteringaratt en
och med hög ambitionsnivå. En viktig aspekt hur medlemsskapär etten annan
påverkar Sveriges agerande i internationellaandra i klimat-t.ex.organ,
konventionen och förhandlingar för lösa regionala miljöproblem. Bådaatt
frågeställningarna har tidigare berörts i EG-konsekvensutredningen Miljö
SOU 1994:7.

Innan vi går in dessa frågorpå skall vi mycket kortfattat redovisa miljö-
konsekvensutredningens bedömningar hur svenskt medlemskap påverkarett
utsläppsutvecklingen möjligheternaoch använda här aktuella styrmedel.att

Utsläppsutveckling

När det gäller utsläppen miljökonsekvensutredningengör bedömningen att ett
EGEU-medlemskap upphov till ökad ekonomisk tillväxt, sini turger som
medför koldioxidutsläppen 2blir 5 högre i falletän med enbart EES-att ton-
anslutning. Utredningen arbetade med långtgående förenklingar och redovisade

osäkerhetsintervall 20ett på procent.

Hur påverkas tillämpningen styrmedelav

EG:s klimatstrategi ansluter tillväl de energipolitiska i Sverige.programmen
Sverige har beslutat under EES-avtalet möjligt deltagandesöka iatt snarast
SAVE, Alterner- Thermieprogrammen.och

Skatter och miljöavgzyier. Beslut i skattefrågor kräver enhällighet inom
EGEU. Gemensamma regler har införts bara fåtal områden.ett
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samtidigtmiljöavgifterför nationellaregler lämnarEG:s utrymmestort
införa skildamedgivande kanEGEU:sSverige intedeinnebär utanatt

för olika verksamheter.skattenivåer
kvalificeradmedfastställaskandifferentierade skatterMiljöavgifter och
enskildafrihetvilken100a-beslut. Frågansk artikelmajoritet omgenom
förföremålområdeninom ärgå längremedlemsländer har gemensamatt som

svårbedömd.avgiftsbestämmelsema ärreglering av
EG alltjämt. Detinomdiskussionenkoldioxidskatt fortgårdet gällerNär

ochinfört sådana skatterländerde attSverige ärkan ettattnoteras somav
EGinomde diskuterasväsentligtligger översvenska skattenivånden somsom

svenskaanpassning nedåt deharmonisering dvs.miniminivåer. Enutgör av
målsättning förnuvarandeförenlig medinteberäknasskatterna vara

aktuellaskattenivåer äruttalat. Deriksdagenutsläppsutvecklingen somsom
ochutsläppEG-ländernasstabiliseratillräckliga förEG inte hellerärinom att

stabilisera svenska utsläpp.tillräckliga förmindrealltså än attvore
område detdirektiv på detta ärEtt viktigtRegleringar. storaom

obligatoriskaförnivånfråganförbränningsanläggningar. gäller bl.a.Det om
bästabaserade påförbränningsanläggningarförutsläppsnormer stora

enligtviminimidirektivdirektiv,BAT. Detta ärtillgängliga teknik ettsom
1994-1995.revideras inom kortfölja, skallEES-avtalet tvingadeär att

Miljökonsekvensutredningenkoncessionsprövning bedömerdet gällerNär
ivillkorenfrihet själva bestämmaanslutningsform harvi attstoroavsettatt

enligtSverige börkoncessionsprövning företag.samband med av
frihet i tillståndenbedömning ha fullmiljökonsekvensutredningens att

koldioxid.utsläppvillkor beträffande företagensföreskriva av

tillklimatpolitikförapåverkas möjlighetervåra gemensamtHur samtatt
genomförande

idénklimatpolitiken har variti den svenskautmärkande drag ettEtt om
koldioxid. Dennaför utsläppenbubblaeuropeiskt mål ellergemensamt av

1991 energipolitikeni trepartiuppgörelsen samtbetonades starktinriktning om
Åtgärder klimatpåverkan1992932179i propositionenäven mot m.m.senare

påutformasklimatåtgärderna måsteligger pådenna inrikting kravenBakom att
tillpositiva resultatmöjligafå till ståndkostnadseffektivt för störstasätt attett

naturligt sökadärfördel det ettkan För svensk äravsättas. attde resurser som
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nära samarbete med andra europeiska länder frågan medlemsskap iovsett om
EU.

De diskussioner i fiera år blandpågått medlemsländernasom nu om en
klimatpolitik har visat detta är område där EU-ländernagemensam att harett

vitt skilda förutsättningar och ståndpunkter.
Man har bl.a. diskuterat intern kvotering koldioxidutsläppen inomen av ramen
for Stabilisering, hittills ha fattat något beslut. I det fallutan atten gemensam
varken kvotering utsläppen eller tillräckligt hög koldioxidskatt kanen av en
etableras kan EG få problem med uppfylla sitt mål.att gemensamma

Den ursprungliga målsättningen strategi för stabiliseraattom en gemensam
koldioxidutsläppen till 2000år 1990på års nivå har visat sig svår att
genomföra. Bakom detta ligger flera orsaker, Storbritanniens motståndt.ex.

koldioxidenergiskatt på EU-nivåmot och de allmänt utbredda farhågornaen
utslagning energiintensiv industri liksom vissa länders krav påom av att

övergångsvis bli undantagna från skatten. Den ståndpunkten är svår attsenare
förena med kravet klimatpolitiken bör utformas på kostnadseffektivtatt ett sätt.
I takt med fler och fler undantag och Övergångsbestämmelser tillfogatsatt till
förslaget skatt bleknar motivet använda skattenattom en gemensam ettsom
kostnadseffektivt styrmedel. EG-kommissionen har samtidigt försökt förstärka
motivet för koldioxidskatt förespråka skatteväxling, dvsatten genom atten
samtidigt minska skatter på arbete kapitaloch i medlemsländerna. dettaPå sätt
har klimatpolitiken också fått koppling till EU:s sysselsättnings- ochen
arbetsmarknadspolitik.

Den framtida klimatpolitiken inom EU sålundaär till fortfarandedelarstora
öppen fråga. En utökning antalet medlemsländer från 12 16till kommeren av

förmodligen innebära frågans komplexitet ökar ytterligare,att att men
samtidigt antalet förespråkare för harmoniserad koldioxidskattatt ökar.en
Fortfarande återstår dock vad detta kan innebära för frågan helhet.att se som
Ju längre beslut dröjer politik klimatområdetett påom en gemensam mer
sannolikt kommer länderna genomföra nationell klimatpolitik medatt en
huvudsakligen nationella prioriteringar.

Sedan klimatkonventionens tillkomst 1992år har redan förändringarstora
skett vad gäller EU-ländernas samlade agerande i klimatfrågan. Den tidigare
fokuseringen på åtgärder för begränsa koldioxidutsläpp finns inte längreatt
kvar. EU har därför på tid signärmat övriga OECD-länder när detsenare
gäller på åtgärderna bör omfatta alla växthusgaser.attsynen
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Även förändrats. Trotsgenomförande harpå attgemensamtsynen
möjligheten sättasjälv frågandrev gemensamtGemenskapen att upp enom

negativ till begreppetinledningsvis mycketklimatkonventionenimål var man
Gemenskapensgjordes påuttalandegenomförande. Av degemensamt som

länder främst sättför andragenomförande attsågs ettvägnar gemensamt som
förverkligakonventionen. Svårighetenåtaganden underkommandeförsvaga att

till påsannolikt starkt bidragitstrategi gemensamthar att synengemensamen
radikalt förändrats.genomförande nu

hittillsutsläppsreduktionerfördelningdenbakgrundMot somavav
miljökonsekvensutredningen,Sverige, enligtinom EG kandiskuterats manom

sigförhandlamedlem få svårtkvotering,inom EG på prövar attnytt somen
Behovetkärnkraftens avveckling.förnationell kvottill utrymme avsom geren

bindande.åtminstone kvoten ärgenomförande ökar dågemensamt om
2000 Sverigessikt till börkort årkanTill detta sägas att

Härtill kommersammanhang.problem i dettautsläppsutveckling inte utgöra ett
medgevilket skulle kunnaenhälliga beslut,påkallatorde kommafrågan attatt

handlingsutrymme.visst
behörigatredje land ochsamarbete medgäller avtalNär det om

för:nämligen enhällighet bl.a. krävasorganisationer kaninternationella
mellan olikamedlemsstats valväsentligt påverkaråtgärder ensom

energiförsörjning. Sehos dessoch den allmänna strukturenenergikällor
sådanamöjligt Sverige iförefaller det alltsånedan. Formelltvidare att

medslagenhällighet i rådsbeslut dettakunna krävaförhandlingar skulle av
energisystemet.till omställningenhänvisning av

kommavi vid medlemskap kanMiljökonsekvensutredningen attatt ettanser
medlemsländernaskommissionens enskildaoch deberoendebli något mera av

genomförande äntillgripa någon formvillmedgivande gemensamtavom
frågan näri första hand kan komma röradettaäven att manomomannars

till tanken påinte avvisandeEGEU allsutnyttja denna utväg. ärskall få
stegvisförordar liksom andragenomförande partergemensamt enmen

eftervillkoren preciseras hand.introduktion och att
förutsättningarna förmiljökonsekvensutredningen kanEnligt gemensamt

Östeuropa i EES-bättrei bedömas någotgenomförande med länder vara
EGEU. Anledningenalternativ där utanföroch står heltalternativet det att

godkännande från EU:s sida.inte beroendei fallenvi de är ettav
det första det intedenna bedömning. För ärInvändningar kan motresas

slag.godkännande fordras för bilateralt avtal dettaostridigt EG:s ettatt av
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EG:sminskar naturligtvis möjligheter påverkaFör det andra våra att
hållning utanför EGgenomförande i fall Sverige står högsttill detgemensamt

uppfattninginställning i Gemenskapen enligt vårväsentligt. En positiv är
genomförande mednärmast betrakta förutsättning för att gemensamtatt som en

fallkreditering sikt intresse för svenskt vidkommande. I fårpå skall ha annat
förutsättningar för kreditering kommer saknasräkna med attatt attman

eftersom inställning får Därför måste möjlighetenEG:s mycket betydelse.stor
eventuella restriktionerpåverka EG:s hållning balanseras den risk föratt mot
genomförandeeller inställning beträffandeåterhållsam gemensamt ettsomen
uttryckt: I fall EGsvenskt medlemskap eventuellt skulle innebära. Enkelt det

ställer sig genomförande bör Sverige kunna erhållapositivt till gemensamt
godkännande i det fall EG ställer sig avvisande tilloch gemensamt
genomförande inställning till kreditering kommakan också dess att vara
återhållsam. mindre intressefall blir genomförande förI så gemensamt av
Sverige.

praxis det gällerUtfallet givetvis beroende hur utvecklas närär av
kompetensfördelning. villkor EGbör understrykas deDet även att som
förespråkar tidpunkt,för genomförande med avseende pågemensamt
omfattning naturligtvis kan komma påverka handlingsutrymmet ochattm.m.
intresset genomförande.för gemensamt

centraleuropeiska länderna sökerFör del vill vi understrykavår också att
blir definierasmedlemskap i EG. Om eller dessa länder medlemmarnär en

helt ellersituation. med genomförandeFördelarna gemensamtett enny
bubbla framstår mycket betydande.inom således utvidgade EGdet som

Hur EG-medlemskap handlingsutrymme internationell klimat-påverkar vårt i
och försurningspolitik

Gemenskapens i Artikel 130rinternationella förhandlingar reglerasagerande i
4 i 13.1.1. Enligt bestämmelseMaastrichtfördraget se kapitel denna råder
delad VarGemenskapen och medlemsländerna. gränsen gårkompetens mellan

kompliceradmellan Gemenskapens kompetens och medlemsländernas är en
frågeställning. kompetensfördelningen lösts från fallI praktiken har frågan om
till Gemenskapenfall internationella förhandlingar. vissa sammanhang hari I

föri andra har medlemsländerna .iandlatför alla medlemsländerna ochagerat
självständigt.
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därsamfállt de områdenpåGemenskapen kanDet innebär t.ex. att agera
följerpositioner dettahar intressen ochmedlemsländerna oavsett avomsamma

medlemssländemasdärkompetensfördelningsprincipema. I frågor
förformella möjligheterisär finns samtidigtgår starkt detståndpunkter rent

iuppträdandeindividuella medlemsländer blockera ett gemensamtatt
228 skall rådet228. Enligt artikelartikelförhandlingar enligtinternationella

eller medförhandla med andrakommissionenbemyndiga stateratt
dockmajoritet,kvalificeradorganisationer. Beslut skall medinternationella tas
ikommissionenmed enighet förmed beslut måsteundantaget atttasatt ge

reglerför EU-internakrävs enighetförhandla avtal där detuppdrag attatt om
enighet1305 2 Maastrichtfördraget krävsartikel iskall kunna Enligtantas.
mellanvalpåverkar medlemsstatsväsentligtför beslut om åtgärder ensom

.dess energiförsörjningstrukturen hosolika energikällor och den allmänna
till energisektornkopplingarstarkaåtgärder på miljöområdet harFör som

påförhandlingsmandatbeslutfrångå enhälligatorde det svårt att omvara
exempelvis klimat- försurningområdet.och

rådet,svavelprotokollInför slutförhandlingarna ettett nytt genomgavom
kommissionen i228,1993 artikelnovember dvs. helt i enlighet medbeslut i

de områdenförhandlingarna påGemenskapens delta iuppdrag på vägnaratt
betydde dettapraktikenGemenskapens kompetensområde. Ifaller inomsom

förhandlingarnavidrepresenteradinte kommissionen fannsdock än attmer
EG-direktivet utsläpptillreferenser i avtalstexten gjordesoch deatt omsom

viddirektkunde sakgranskasfrån förbränningsanläggningarstora
EU-land sinfördeÖvriga förhandlingsfrågorförhandlingsbordet. I alla resp.

svavelprotokollet, meddettalan. Den specifika uppläggningen av nyaegen
deltagande länderna,dedifferentierade utsläppsreduktioner för och ettvart av

Gemenskapen änsig inte position frånförutsatte i heller någon samlad annat
protokolletinnanutsläppstakställningstagande till ländernasett summan av

slutgiltigt undertecknades.
tillämpningståndöverhuvud få tillförutsättningrna förEn att taget avenav

klimatkonventionen Gemenskapen ellergenomförande i är attgemensamt
Som EUmajoritet stöder detta. medlem iåtminstone EU-ländernaaven

utformningenkommer Sverige självfallet kunna påverkaatt gemensamav en
frågan sig omöjligt- i konventionenEU-position i eller detta visar attom-

positionerlikartadetillsammans med de EU-länder har somagera som
Sverige.
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rimligtomständigheteralladet underBeträffande nationella åtaganden är att
sistahai fortsättningen kommerförmoda EGEU:s medlemsländer även attatt

ordet.

biståndsinsatsersig effekterna13.2 tillgodoräknaAtt av

möjligheterna föroch bedömaenligt sina direktiv analyseraUtredaren bör
anknytning tillutsläppsminskningar iSverige sigtillgodoräknaatt

biståndsamarbetet utvecklingsländernamed
biståndsamarbetetanknytning tillutsläppsminskningar iVår tolkning är att

svenskatill följdveriñerbara reduktionerochberäknade avavser
direkta insatserresultatkanbiståndsinsatser. Utsläppsminskningarna tavvara

förbättradindirekta effekterenergieffektivisering eller t.ex.avex mer
imedhushållningförbättradförvaltningskapacitet bidrar till resurserensom

har närmarefinns naturligtvis ocksåallmänhet. Mellanformer ensom
eller skogsvård.anknytning till energihushållning

initieradenödvändigtvisinteSådana projekt kan behöver avvaramen
vidunderlättasannolikt skulleklimat- eller dettamiljöskäl, även enom

kommande kreditering.eventuellt

Bistånd

totaltför tillvia SIDA uppgårkanaliserasDagens svenska miljöbistånd casom
uppgårmiljöbiståndetsärskilda500 miljoner kronor insatserna för detvarav

13.1. Härtillfigur260 framgårtill miljoner fördelningenkronor avca
delarna imiljöinriktadeinsatser SwedeCorp.kommer BITS och Deav

biståndsmålet,uppfylla det s.k. femtebiståndet har målsättning attsom
riks-miljön,hushållningframsynt ochmed naturresurser somomomsorg

biståndet skabeslutade 1988. fyra biståndsmâlendagen övrigaDe attangerom
ekonomisk ochutjämning,socialbidra ekonomisk ochresurstillväxt,till

samhällsutveckling.demokratisksjälvständighetpolitisk samt en

Även utanförfallerdetta sammanhangÖstbiståndet visst intressei54 kan has.k.det ramenmen
redovisasi kapitel 12och defor vårt verksamhet ägeruppdrag. NUTEKzs resonemangsom

dock tillämplighetviss
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budgetåretmiljöområdet underpåföreslagna insatserSIDA13.J FördelningenFigur av :s
199394.

Metodutveckling.

Moderna sektorn

Hälsovård

organisationerInt.

mångfaldBiologisk

Marin miljö

Skog

Jordbruk

Vatten

Naturresurshållning

Ensk.0rganisationer

informationUtbildn.

Miljöplanering

Miljoner kronor

miljöinriktning hittills bedrivits finnsbiståndsverksamhet medFrån den som
beträffandeväxthusproblematiken, främstanknytning tillmederfarenhet

angåendeInternationellt diskussionenelproduktion. harskogsplantering och
kringi Sverige kretsati högre gradgenomförande långt ängemensamt

sinaSverige kan med kunskaper påskogsplanteringskogsvård, storamm.
koldioxidassimilation.till ökadbidraområdedetta en

visar det möjligt uppnå resultat,verksamheten ärhittillsvarandeDen attatt
dettill effekterna inhemska åtgärder närobetydliga i förhållandeinte är avsom

koldioxidreduktion.gäller
1960-inleddes underinslag i biståndsamarbetetSkogsplantering ettsom

hunnit inriktas brännvedsbristenverksamheten både påSedan hardesstalet.
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och l980taletunder på åtgärder avskogningen och skövlingenmotsenare av
främst regnskog i utvecklingsländerna. Betydande svårigheter föreligger när
det gäller bedöma såväl faktisk framtida koldioxidassimilationatt isom
skogsprojekt.

Resultaten bland amerikanska och nederländska projektannat antyderav att
kostnaderna för förstärka koldioxidassimilationen i biomassaatt kan vara
relativt låga i utvecklingsländer. Planteringsprojekt inom för denramen
svenska biståndsverksamheten tyder dock på betydligt högre kostnader. Studier
visar det är regel undantagän officiellatt statlig statistik överskattarattsnarare
både areal och tillväxt hos planteringar. falll där det finns material för
jämförelser ligger ofta tillväxten under 50 % vad den sägs skaav som vara.
Avvikelserna bero på statistiken i vissa fall baseras på planeratt och inteanges
faktiska planteringar ioch andra fall lokalbefolkningen inteatt iengagerats

Äganderättsfrågorprojekten för sköta planteringarna.att kan också innebära
problem.

Möjligheter och svårigheter bedöma klimatverkningarnaatt andra slagav av
insatser har diskuterats i kapitelovan

För erhålla bild biståndsinsatsernas miljökonsekvenseratt genomfören av
SIDA miljökonsekvensbeskrivningar olika projekt. Miljöprofiler utformasav
också för varje biståndsland.

Mot bakgrund behovet projekt reducerar utsläppatt eller ökarav av som
bindningen klimatpåverkande kan komma förstärkas börattav gaser
miljökonsekvensbeskrivningar innehålla information möjligheter attom
reducera och motverka effekterna växthusgaserna. vissaI fall skulle detav
kunna tänkas mätningar och beräkningar genomfördes i enlighetatt med
tänkbara eller fastställda kriterier för genomförande. Sådanagemensamt
beräkningar är värdefulla för bedöma hur genomförandeatt kangemensamt
komma utvecklas. Regeringen utfärdaatt särskilda riktlinjer hurattavser om
klimataspekterna skall beaktas i det svenska biståndet.

Klimatkonventionen och biståndet

Frågan tillgodoräknandesvenskt biståndsinsatserett sönderfaller i tvåom av
delfrågor. Vilka deär formella möjligheterna tillgodoräkna sig insatser iatt

Ärutvecklingsländerna det lämpligt dettagöraatt
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förefallerför krediteringformKonventionen inte någon menanger
i för sådanthinderformella vägenemellertid inte heller någrasätta ett

förfarande.
framhållit dediskussioneninternationellaFlera länder har i den att resurser

skallgenomförandekanaliseras viakommer gemensamtatt varasom
utvecklings-resursöverföringen tilltillnettotillskottadditionella dvs utgöra

Även sådan uppfattning.Sverige uttrycktländerna. har en
till GEFmiljöinriktning intar bidragvåraNär det gäller bistånd med en

särställning:

klimatkonventionenenligtde åtagandeär ett-
multilateralade är-

bliskulle kunnaklimatförändringardelvis projektde inriktas på mot som-
likartadeuppvisar alltsågenomförande ochaktuella för gemensamt

och mätproblem.åtgärdskostnader, implementerings-

kontraGEF:s rolldärför intresse påDet kan närmareatt envara seav
genomförande-internationellomfattandeutvecklad och kanske gemensamt

projektverksamhet.
tillkommandeutvecklingsländerstäckaIndustriländerna skall via GEF bl.a.

växthuseffekten.bidrar till minskaför genomföra projektkostnader attatt som
skallVadkoncessionella villkor.skDetta skall ske gåvor eller på somgenom

bl.a. INC.diskussion inomföremål förtillkommande kostnadmed äravses
GEF inte påtillämpas inomde kriterier kommerDet uppenbartär attatt som

genomförande.tillämpas förlång sikt bör avvika från dem på gemensamtsom
medantagligen räknafår nämligenI längre perspektiv attett resurs-man

viapåfyllnad GEF eller insatserflödet och avvägningen mellan gemensamtav
effektivitetsöverväganden. Förbetingasgenomförande kan komma att av

betydelsefulltblireduktionseffekten insatt kronagivarländerna torde ettper
kostnadseffektivitetssynpunktkriterium för insatsernas fördelning. Från global

för mätning kontroll blirdet därför vikt insatsernaär stor att mm.av
resursöverföringssystemen.likformiga för alternativade båda
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Bör Sverige tillgodoräkna sänkökandesig eller utsläppsminskande effekter av
bistånd

I strikt krediteringssystem förefallerett det problematiskt tillgodomer attmer
räkna sig biståndsinsatser somju då upphör just bistånd: detta igälleratt vara
synnerhet mottagarlandet har kvantitativt åtagande. Möjligen kundeettom en
partiell kreditering dvs delar på utsläppsminskningen ländernaatt emellanman

framkomlig I klimatkonventionenväg. finns finansiellt åtagandevara en ett att
hjälpa utvecklingsländer och även östländer uppfylla sina åtaganden. Dessaatt
åtaganden är dock i första hand hand medel få utvecklingsländernaett ett att att
delta i konventionen.

En slutsats torde det aktuella biståndet även det ökadattvara nu om ges en
klimatinriktning knappast kan läggas till grund för svenska tillgodohavanden

kvitta utsläppsökningaratt eftersom biståndet främst motiveratmot är andraav
skäl rimligenoch bör betraktas tillhörigt referensalternativet. Dessasom
insatser utgör alltså inte tillskott till åtgärder växthuseffekten. Härtillmot
kommer kanske tilltron till genomförande effektivtatt ochgemensamt ettsom
rättvist instrument skulle kunna minska bland utvecklingsländerna biståndetom
blev grund för tillgodoräknande ökade svenska utsläpp växthusgaser.mot av
På längre sikt eller redovisning blir aktuell kanseparat övervägaom man om
inte delar biståndsbudgeten kan överföras till klimatinriktade iåtgärderav
utvecklingsländerna, har sådana egenskaper de uppfylleräven övrigaattsom
biståndsmål.

13.3 Vilka länder skall Sverige inrikta sig på

Gemensamt genomförande kan i inledande fas komma bli tämligenatten av
begränsad omfattning. Mot denna bakgrund viktigt syfte ärsamt att ett att
vinna erfarenheter för framtiden kan inriktaöverväga projekten påattman
olika insatser i flera länder. I det löpandetyper ingårav programmetnu
Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

I det fall fortsatt verksamhet skulle förutsätta bilateralaatt statliga avtalen
kan villighet ingå sådana avtalmotpartens utgöra begränsande faktor.att en
Nödvändigheten sådana bilaterala överenskommelser oftaär ettav
återkommande i den internationella debatten kringargument gemensamt
genomförande och är även förutsättning i de modeller redovisas ien som
utredningen för svensk tillämpning. Detta krav kan inledningsvis utgöra en
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administrativaeftersom denländerinrikta sig fåtalpåanledning ettatt
tillförhållandeonödigt ikan blitill projektenöverbyggnaden storannars

omfattning.projektens
Sverige harländer med vilkainrikta sig påutgångspunkt dåärEn att

imottagarländer mångaärinvesteringsskyddsavtal. De länder ärsom nu
genomförande:lämpliga för svensktavseenden gemensamt

med Dekulturell samhörighethargeografiskt närbelägna ochDe är oss.en
avgörandedenreduktionkostnader vilket ärvidare lågauppvisar

intressant.genomförande skallvaraförutsättningen för att gemensamt
förinte obegränsad. Utrymmetinsatserför fortsattaPotentialen är stor men

koldioxid10 örekg kankostnader underåtgärder tillutsläppsreducerande
huvudsakligen i Estland, och10 miljoner i Baltikum,tilluppskattas tonca

100 i Ryssland.omkring miljoner ton
delvismed Sverigeuppvisar vidaremottagarländernanuvarandeDe
innebäri sammanhangförhållanden, vilket dettaklimatiska attgemensamma

utbyggdasåledes vällikartade. länder haruppvärmningsbehoven Dessaär
Åtgärdsbehovet ärbiobränslepotential.betydandeoch ävenfjärrvärmenät en en

områden svenskainom vilkauppvärmnings- och bostadsektoremainomstort
konkurrenskraftiga tekniskaerbjudaerfarenhet och kanföretag har stor

lösningar.
otillräcklig institutionellnaturligtvisförutsättningarBristande utgör

marknadsekonomier.föga utveckladekapacitet och
tillförlitligaför genomförandetbetydande hinderbristerDessa är av

kalkyler.utvärderingar och
Östersjön effekterkoldioxidreducerandehari länderna utöverInsatser runt

utgångspunktförsurande Från dennaför utsläppenbetydelseockså gaser.av
länderna södernedfallsfördelningen i Sverigebeaktande ärioch omav

Östersjön iviktigare de öst.än
innebär för vissasvavelutsläppenreduktionmervärdeDet en avsom

i förstadock begränsat och kanskekoldioxidutsläppsreducerande åtgärder är
iåtgärderför genomföravästländer gårflerahand intressant attsammanom

Polen.t.ex.
Även kapablautgångspunkter och förekomstenfrån institutionella av

Tjeckien och isärskilt Polen ochadministrativa sidan kanpå denmotparter
i fråga.Baltikum kommahandandra
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Dessa länder ocksåär de kommit längst i anpassningen tillsom en
marknadsekonomi och internationellt orienterade bränslepriser, vilka viktigaär
kriterier i detta sammanhang.

En vägledning beträffande urval länder utanför denna krets kanav vara en
fokusering på länder vilkamed Sverige har fungerande investeringsskyddsavtal

Ävendå kan kompletteras. länder med vilka Sverige har bedrivitsom ett
framgångsrikt biståndsarbete skulle kunna komma ifråga. Av särskilt intresse
är projekt för beskogning och skogsvård. På dessa områden har Sverige stor
erfarenhet. Konventionen biologiskt mångfald och uttalandet skogenom om
bör beaktas.då Man skulle kanske då komma rikta sig till länder utanföratt
Annex-1-gruppen och bilateralt statligt avtal skulle då kunnaett kompliceras av

mottagarlandet skulleatt tveka ikläda sig någon form kvantitativaatt av
åtaganden. Icke desto mindre bör i försöksstadium söka vinnaettman
erfarenheter även genomförande utanför Annex l-kretsengemensamtav men
villkoren kan då behöva mindregöras strikta för den skull efter påutan att ge
kraven på kontrollerbarhet.

Om genomförande i någon form skall bligemensamt betydelsefulltett
element i svensk klimatpolitik så måste horisonten efter vidgas,hand eftersom
potentialen i Baltikum är begränsad. Detta betydert.ex. inte vi frångåratt
principen kvantitativa åtaganden böratt villkor förom ett gemensamtvara
genomförande. I försöksfas behöver vi utveckla erfarenheter från skildaen
länderkategorier enstaka projekt. Det bör då uttalas inga anspråk pågenom att
kreditering frångörs svensk sida.

13.4 Slutsatser i sammanfattning

EGzs klimatstrategi behöver utvecklas och medlemsländerna verkställa
planerade åtgärder för Gemenskapens mål skall kunna EGatt upnås. attanser
den politik hittills beslutats inte tillräckligär för Gemenskapens målsom att -

Stabilisering utsläppen 2000år skall uppnåsen av att gemensamtmen-
genomförande inte bör tilllämpas på nuvarande åtaganden enligt klimat-
konventionen. övrigtI intar positiv hållning till gemensamtman en
genomförande och stöder tanken på forsöksfas.en

Gränserna mellan EG:s och medlemsländernas kompetens detnär gäller
internationella miljöavtal inteär oomtvistade, EG ingår i svavel- ochpartsom
klimatkonventionema. I praktiken har hittills tillämpat delad kompetensman en
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Maastrichtavtaletförhandlingspositioner. Ifomulerarfrån fall till falldär man
befogenheterGemenskapensfalla underinternationella miljöavtal kanattanges

åtgärderfrågormajoritet. För rörkvalificeradfattas medbeslut somsomom
denochenergikällormellan olikavalpåverkar medlemsstatsväsentligt en

påkallas.enhälliga beslutenergiförsörjning kanstrukturen hos dessallmänna
försvårai sig behöverEG-medlemskap intebedömning därförrimligEn är att

kårnkrafts-ochkoldioxidutsläppreducerademålmotsättningen mellan enom
avveckling.

berördel projektbetydandetillSvenskt bistånd utgörs somaven
Sverige harskogsprojekt därfrågaFrämst detklimatfrågan. är storom

projekt börsinautför förSIDAmiljökonsekvensanalyserI deerfarenhet. som
tilltillskottkunskapsuppbyggnaden ochiutsläppskalkyler ingå led ettettsom

klimatprojekt.för framtidaunderlag
utvecklings-sig effektertillgodoräknaSverige inte börVi att avanser

intesikt kan övervägaPå längrei klimatsammanhang.biståndet att omman
klimatförändringaråtgärderinriktas pådelvis i högre grad kanbiståndet mot

uppfyller övriga biståndsmål.som
projektverksamhet påinriktamed börSverige till börjaVi attattanser

harländergenomförande;länder förutsättningar förmed t.ex.gemensamt som
energiområdet kanspeciella kunnande påinstitutionell kapacitet och där vårt

kriteriumnaturligtvis låga ochtillvara; kostnaderna bör annatetttagas vara
missriktadeavvecklinginriktad påprissättning energi är avsomavvara en

betyderförsta handvärldsmarknadsnivå. Itilloch anpassningsubventioner en
Östersjön iPotentialenfortsatt aktuella.och ärdetta länder söder österatt om

meddrivasobegränsad. Försöksprojekt kan ävendessa länder är stor men
biståndsländerFöreträdesvis då svenskaAnnex-l-kretsen. börutanförländer

bedriver bistånd inomframgångvilka Sverige medländer medeller t.ex
ifråga.skogssektorn komma
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14 Slutsatser och förslag

I detta kapitel sammanställer våra slutsatser och förslag. Utredningens
huvuduppgift är lämna förslag till hur Sverige tillsammans med andraatt
länder skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt klimatkonventionen och andra
miljökonventioner. Våra direkta förslag återfinns sammanfattade i punktform i
avsnitt 14.7.

Utredningen inriktatshar på på åtgärder främstväxthusgaser,att motse
Åtgärderkoldioxid, och i viss mån svavelföroreningar. dessa utsläpp ärmot

från ekonomiska respektive miljömässiga utgångspunkter viktigastede från
svenskt perspektiv. Sverige har de decennierna reducerat utsläppensenaste av
dessa med 40 respektive 80 Våra slutsatser möjligheterdelsrörprocent.gaser
för genomförande i allmänhet och dels tillämpning forgemensamt svensken
del. Förslagen berör dels vår hållning i internationellt samarbete, dels vad som
kan och bör inomgöras landet.

14.1 Internationellt samarbete

Sverige har på många områden inom miljöpolitiken haft rollen föregångareav
och detta är ambitionen klimatområdet.även på Eftersom våra utsläpp totalt

har endast marginell effekt klimatetsett på kan våra insatser bl.a. bestå i att
verka för effektiva styrmedel i ändamålsenlig arbetsfördelning i densamt att en
internationella forskningsvärlden utveckla tekniska och ekonomiskt hållbara
alternativ till de fossila bränslen idag för huvudparten världenssom svarar av
energiförsörjning. Här har de svenska erfarenheterna från de energipolitiska
satsningarna betydelse. Tekniska lösningar och metoder för ändrastor att
inriktningen till ökad användning icke fossila energislag kan utnyttjas ien av

internationellt samarbete.ett
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påeffektertill sinabedömasklimatomrâdet skainominsatserAlla svenska
svenskaåtagandma. Deinternationellaregelverket och deinternationelladet

betydelse.sekundärklimatgasema äreffekterna på utsläppendirekta avav
svenskaavviker denkoldioxidreduktion utsläppdet gällerNär avav

14.1figurframgårinom OECDgenomsnittetutvecklingen från avsom

IndexOECD-länderna.ochförSverigeUtsldppsutvecklingjör koldioxid i14.1Figur
1970 100
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-oizcn4095--
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och1993 OECD1993 och NUTEKOutlook, ParisWorldKällor EnergyIEA,
1993.Environmental Data

uppvisarOECD-området för utsläppeninomutvecklingengenomsnittligaDen
stabiliseradesdecennierna ochdeökningstakt underminskande senasteen

ökafortsättadock enligtförutsätts1980-talet. attUtsläppenunder prognosen
vidtas.inte motåtgärderom

kraftigt sedanminskatsvenska utsläppenbild har detill dennaI kontrast
åtgärderinga ytterligareförutsättningunderberäknas,sjuttiotalet attavmen

Sverige harkämkraftsavvecklingen inleds.igenöka närvidtas, komma att
sååtminstone gångerdock ärcapitaförhållandevis låga utsläpp sexsomper - ökaUtsläppenBNP-enhet. väntas-ochutvecklingsländernashöga persom

svensk del skulle utsläpps-decennierna. Förkommandedekraftigt under
dessainnevånare undereller antaltill BNPreduktionsåtaganden knötssom

åtaganden.växande ekonomiskaförutsättningar innebära
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Om inte ytterligare motåtgärder insätts skulle dagens utsläppsvolymer
nästan fördubblas inom tjugoårsperiod.en

Vår ländervisa genomgång miljö- och klimatpolitik visar Sverigeattav
ligger väl framme, särskilt detnär gäller åtgärder har genomförts. Densom
svenska målformuleringen en nationell strategi böratt attvara
koldioxidutsläppen från fossila bränslen stabiliseras i enlighet med
klimatkonventionen till 1990 års nivå 2000,år för därefter minska sig iatt ter
perspektiv figur 14.1 ambitiös.av

Vår översikt aktuella klimatpolitiska strävanden i industri- och östländerav
pekar på i flertalet fall har givit uttryck föratt ambitiösa mål medan deman
medel anvisats i många fall otillräckliga.är Stor vikt läggs påsom att genom
frivilliga avtal, information och regleringar åstadkomma minskningar av
utsläppen. Koldioxidskatter förekommer endast i några enstaka fall och system
med överlåtbara utsläppsrätter inte alls. Det kan konstateras att
industriländerna positiva tillär möjligheterna till genomförandeatt gemensamt
bör främjas diskussion pågår detnär gäller kriterier.takt ochattmen
Utvecklingsländerna intar avvaktande hållning till gemensamten
genomförande och har i allmänhet betonat behoven resursöverföring ochav

för ekonomiskutrymme utveckling.

14.2 Betingelser för genomförandegemensamt

Den bild utsläppsutvecklingen i figuren 14.1 antyderav attsom ges ovan
intresset för genomförande inslag i svensk klimatpolitikgemensamt ettsom
kan bli framöver. Utöver utsläppsutvecklingenstort betingas intressedetta
främst två faktorer skillnader i åtgärdskostnader länderna emellan ochav -
förekomsten bindande kvantitativa åtaganden.av - -

Kostnadsskillnaderna måste tillräckligt för kunna motiverastora att attvara
åtgärder görs utomlands i stället för på hemmaplan. Bindande åtaganden i
utsläppsreduktionstermer förutsättningär för något skall ske utöver vadatten

kan åstadkommas frivilliga insatser och bistånd.som genom
Om inteåtaganden direkt i i kvantitativa formerresurstermer utananges -

utsläppsmål behövs det drivkraft för insatser, nämligenen gemensamma-
nationell kreditering. En sådan kreditering för genomförande kangemensamt
tänkas bli tillämpad antingen det nationella eller internationelladet planet.
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14.2.1 Kostnader

kostnadseffektivitet, dvsmekanism för ökadgenomförandeGemensamt är en
sänkökandemöjligaskall fåför varje given insatt krona störstaför att man

utsläppsminskande effekt.eller
förbegreppkostnadseffektivitet därför centralaBegreppet kostnader och är

vadföreligger beträffandeBetydande skillnadergenomförande.gemensamt
lämpligadärför verksamhetensåtgärder i skilda länder kostar ocholika om

belopp kaninriktning och omfattning. Beräkningar visar dock att stora sparas
omfördelning och insatser. En aktuell rapport somresursergenom av

finnsvisar det i Kinaför miljöprogram UNEPutarbetats FN:s t.ex. att en
ackumuleradinnebärandepotential för förbättringmycket stor pannor enav
6 kgundermiljard till kostnad örereduktion utsläppen med ton perenav en

koldioxid.
alternativSärskilt skogsplantering med äretttasom som

kanprojektlåga. sådanaåtgärdskostnaderna i utvecklingsländerna mycket För
ändrarkostnadsuppskattningar mångdubblas dettaaktuella utan att

emellertidkostnadseffektivitet. Detrangordningen mellan projekt vad gäller är
till lokalaviktigt i fall projekt aktualiseras hänsyndet sådana stor tasatt

jordbruk ellerarealer förförhållanden och alternativt utnyttjande av
tillgodose de kravboskapsskötsel. För skogsprojekt gäller det också att som

genomförandebevarandet biologiskt mångfald ställer. I de fall gemensamtav
effekteninnebär tillspillogiven urskog bevaras kan gemensamtatt avannars

genomförande bli positiv.
nyttjas,metodenKostnadsuppskattningar i hög grad beroendeär somav

uttryckkommit till närförklarar del skilda uppfattningarvilket de somen av
kostnadsuppskattninggenomförande. Varjegäller fördet utrymmet gemensamt

nödvändighet frånmedförenad med brister och varje modell utgårär
befarasKostnadsuppskattningar kan allmäntförenklande antaganden. sett

tillanpassningar ändradeförenad medunderskatta den resursâtgång årsom
från världensförhållanden i verkligheten. utfasning fossila bränslenEn av

för rika och fattigaenergiförsörjning med bibehållen ekonomisk tillväxt de
beräkningarländerna framstår krävande uppgift och de görssom nusom en

insatser komma behövas.endast ungefär hur kankan attstora somange
ochinriktningför politikensMakroekonomiska modeller kan vägledningge
medförenadebedömningar samhällsekonomiska kostnaderde ärsomgrova av

pågenomförande dock kostnaderöverordnade vägval. För ärgemensamt
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projektnivå de främst skall användas i jämförelse mellan länderna. Desom en
projekterfarenheter vi redovisade i det föregående uppvisar även desom
mycket spännvidd för kostnader för insatser i skilda länder, betingadestor av
olika beräkningsmetoder, diskonteringsatser och andra förutsättningar.

En viktig fråga, när det gäller reduktionskostnader, bristande anpassningär
till världsmarknadspriser på energi.

Den subventionerade prissättning förekommer i utvecklingsländer ochsom
även Kina och Ryssland skulle den upphörde verksamt bidra tillom en
omfattande reduktion utsläppen. En beräkning avskaffadeattav anger
subventioner skulle innebära utsläppsminskning 10%.på För industri-en
länderna skulle det löna sig betala för sådant avskaffandet.o.m. att ett av
subventionerM Sådan insatser sig dock tvivelaktiga frånter gemensamt-
genomförande-synpunkt de skulle innebära anspråk på krediteringattom
gjordes for dem.

Kostnaderna för åtgärder i Sverige har beräknats med utgångspunkt dels i
olika modeller, dels projektnivåpå inom energisektorn, dvs konvertering av
befintliga anläggningar eller uppbyggnad anläggningar drivna vindav nya av
eller biobränslen. En övergång till biobränsle i befintliga anläggningar ger en
merkostnad 20-40på örekg koldioxid beroende vilka investeringarca av som
behöver göras. För anläggningar blir merkostnaden högre 40-70 örekgnya
koldioxid.

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen det kostnadsmässigt finnsatt en
betydande potential för genomförande med deltagande,svensktgemensamt
bl.a. på svenska inomåtgärder kraftsektorn i första hand ärom man ser som
den blir aktuell. En slutsats betydande effektivitetsvinsterär kanattsom annan
uppnås avveckling subventioner.genom av

l4.2.2 Kvantitativa åtaganden

En effektiv internationell klimatpolitik behöver varken förenad medvara
internationella eller nationella kvantitativa åtaganden. En likformig beskattning

utsläpp kostnadseffektiv och decentraliserad anpassningt.ex.av ger en av
utsläppen fördelning på länder återspeglar kostnadsskillnader änvars snarare

65 För det s.k. ILUMEX-projektet i Mexico variationsvidd mellan och0 25Lex.anges en
koldioxidöre per

56 Seappendix till kapitel
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kani kvantitativaåtagandennationella delmål. Om termerparternas anges
och därmedökad effektivitettillgenomförande väggemensamt merenvara en

klimatpolitik.uthållig
möjligtförutsättning det skallgenomförandeGemensamt har attatt varsom

krediteringför någoni utsläppstermerfördela vinsten åtgärderna räknat attav
kvantifieratformnågonkreditering i sin förutsätterskall kunna ske. En tur av

räknasreduktioner utomlandsKrediteringen uppnåddaåtagande. motatt avav
Konventionensdrivkraften i sådantökningar utsläpp är ett system. nuegna av

fall deenskilt land. I detför någotgällande målsättning inte bindandeär
målbindandeotillräckliga kan ochnuvarande åtagandena befinns mernyavara

för debetydelseformuleras. målformulering harHur sådan görs storen
fördelning.svenska åtgärdernas omfattning och

nationellbyggas påkreditering i Första stadium kommaEn kan attett upp
till fusk ochincitamentetnivå. proportion dess ekonomiska värdeI till växer

ochregelverk för tillsynöverdrift och därför behovet utvecklatockså ettav
kontroll.

14.2.3 Allvarliga tillämpningsproblem

genomförande har kännedomI princip förutsätts vid gemensamt att omman
avseende påhur utvecklingen sig utan projektet medskulle gestalta

i jämförelseReduktionseffekten alltså bedömasutsläppsutvecklingen. måste
utsläppsutvecklingenreferensbana skulle skett medmed vaden som anger som

referensscenarier medprojektet inte genomfördes. Sådana måsteom
nödvändighet hypotetiska.bli

vadsvårigheterna kontrollerbart mått på dåatt ettange
tillliksom incitamentetutsläppsminskningen faktiskt blir uppenbaraär

i referensscenariet fåröverdrifter. utsläppsutvecklingGenom ha ettatt storen
till lågakan i anspråkland tillgång till reduktionsutrymme tasett stort som

huvudkostnader. Genom avstå från avverka skog över tagetattatt en som
sigtillskansainte varit avverkning referensfallet kanaktuell för mottagaren

allvarligaoch investeraren för utsläppsökning. Detutrymmeresurser ges
båda harproblem tillkommer inte bara denhär är parteratt utanenasom

fingera utsläppsreduktionen.incitament överdriva elleratt t.0.m.
Båda alltså sammanfallande intressehar storaatt rapporteraparter av

För andrautsläppsminskningar, vilket naturligtvis kontrollproblemen.ökar
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styrmedel utsläppsrätter uppstår ömsesidig kontroll mellant.ex. köpare ochen
säljare har intressen i transaktionen.motsattasom

En fråga s.k.är läckage, dvs. olja eller kolattannan som genom
effektivisering kraftverk blir över i stället via marknadent.ex. ettav
kommer få avsättning på något ihåll världen och därföratt upphovannat ge
till utsläpp där i stället. Beroende på hur marknaden på sådanareagerar
efterfrågeförändringar erhålls större eller mindre motriktade effekter på
utsläppen. I allmänhet kan de dock betraktas mindre betydelsefullasom
åtminstone projekten marginella.är skiljerDe sig inte i princip från pris-om
och inkomsteffekter inhemska reduktioner i Sverige.t.ex.av

14.3 Riktlinjer och principer för genomförandegemensamt

Problemen med referensbana och läckage viktiga invändningarär ickemot ett
kontrollerat utnyttjande eller bruk genomförande. I tillgemensamt motsatsav
vad falletär med utsläppsrätter och skatter relaterarsom gemensamt
genomförande inte till de faktiska utsläppens utveckling till tänktutan en
minskning jämfört med det hypotetiska referensfallet. Det denna tänktaär
minskning läggs till förgrund kreditering och därmed möjligheteröppnassom
för överdrifter och dubbelräkningar. En tillämpning gemensamtav
genomförande blir därför betingad kontrollmöjligheterna. Fastställandetav av
nationella utsläppsmål kan i den mån de betraktas bindande underlättasom
kontrollen och innebäraäven första med utsläppsrätter.ett steg mot ett system

Inför första partskonferensen skall viktiga allmänna principer för en
tillämpning genomförande formuleras för detgemensamt attav gemensamma
genomförandet skall leda till avsedda resultat och bidra till minskaatt
växthuseffekten.

Viktiga principer bör främjas enligt uppfattning:är vårsom
Att genomförande delär konventionen.gemensamt en av-

Att genomförande i första inriktashand på länder med uttaladgemensamt-
kvantitativ målsättning begränsa sina utsläpp och vilkas ekonomieratt
utvecklas i riktning marknadsekonomisk prissättning på energi.mot en
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lagåtagandenkvantifierade har övergenomförande i länder medGemensamt
sådanasaknarfungera i länderväsentligt utsikter änstörre att som

uttaladbindande. Enåtagandenavilar på ärbegränsningar. Denna slutsats att
förviktig förutsättningkvantitativ målsättning såledesär gemensamten

nödvändigtAnnex-1-gruppen varkentill ärgenomförande. Tillhörighet ettnu
angåendeutfästelsernationellatillräckligt för sådanakriteriumeller att

infrias.föreligga ellerutsläppsutveckling skall

omfattningenbegränsning gemensamtformell volymmässigAtt någon avav-
iverksamhetenskede kommerinledandegenomförande inte bör ske. I ett

erfarenheternafårbegränsad. I skedefall helstvilket ettatt senaresom vara
bestämma.

pånivånationellske på såvälgenomförande bör kunnaAtt gemensamt som-
kunnaocksåenskilda projektinriktas påföretagsnivå, dvs. inte enbart utan

åtgärderutsläppreducerandebilaterala nationella avtalformske i omav
tak.under ett gemensamt

bidrapositivtmiljömål och dessutomandrainte skall motverkaAtt insatserna-
för värdlandet.utvecklingsmåltill andra

kreditering skall tidsbegränsad.Att vara-
kostnader och vinsterpåprioritera åtgärder och delautsläppsbegränsandeAttw

överenskommelser.enligtverksamheten parternas egnaav

och utvecklingRättvisa

föreligger mellanegentlig motsättninguppfattning ingen gemensamtVår är att
blikangenomförandeklimatpolitik. Gemensamtgenomförande rättvisoch en

tillfrån industriländerför resursöverföringytterligare instrumentett en
redovisningökad rättvisa. Enutvecklingsländer bidra till öppenoch samt

kunnabör verksamtsocial utveckling på det lokala planetkriterier för
informations-ellerbristande jämlikhet, övermaktundanröja de problem som
skall bekostai första handvâlla. Rättviseaspektenkan rörövertag somvem

inte genomföras.de böråtgärder, var
betraktarRättviseaspekten uppfattas olika beroende påkan manom

gjort mycket på hemma-redan hargenomförande ländergemensamt somav
åtgärdervidtagit betydelsefullaländer inte någraplan ännueller motsom

Även faktiskkontrollen det ärklimatförändringar sinainom gränser. attav
trovärdigheten ochpåverkanettominskningar utsläppen kanfråga avom
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därmed på vad rättvist.är För genomförande skallatt gemensamtsynen som
effektivt och därmed befodra rättvisa fordras det inte kan smitavara att man

undan med fiktiva utsläppsminskningar.

Teknisk utveckling

Gemensamt genomförande kan bidra till omfattande teknikspridningen som
enligt vår bedömning än väl motverkar effekterna på världensmer
koldioxidutsläpp eventuellt minskat omvandlingstryck i Sverige.ettav
Teknikutveckling forskningoch viktigaär komponenter i svensk klimatstrategi
och bör i första hand stimuleras med de riktade insatser vi i dag har.

Gemensamt genomförande kontra Sverige.insatser i

Det är enligt vår uppfattning inte önskvärt eller motiverat fastställaatt att
någon viss andel insatserna bör ske inom investerarlandet, eller attav
introducera dubbla åtaganden innanför och utanför landets I sågränser. fall
måste hänsyn till utgångsläget på hemmaplan. Omfattningentas nödvändigaav
åtgärder på hemmaplan bör i skenet vad har gjort t.ex. iuttrycktses av man

utsläppcapitatermer eller reduktion BNP-enhet under förfluten tid ochav per
kostnaderna för vidta ytterligare åtgärder. Från renodlatatt ett
effektivitetsperspektiv bör Sveriges bidrag till den globala klimatpolitiska
satsningen ske där det effekt.störst Politiken kan därför komma inriktasattger
på åtgärder utanför landets gränser. Mot bakgrund de under dettaav
decennium gällande målsättningarna och trovärdighetsaspekteräven kan det
dock ifrågasättas inte åtgärderna kommer genomföras påmerparten attom av
hemmaplan. Under förhandlingarna med förbereda det första harpartsmötetatt
framkommit förslag förordar först 1990skall nå nivåårs förstochattsom man
därefter kunna åberopa genomförande.gemensamt

Sådana är bakgrundansatser svenska vidtagna reduktionermot attav
föredra även de med förutsedda förhållanden på energi- ochom nu
klimatpolitiska fältet fram till sekelskiftet inte torde någon allvarligutgöra
inskränkning. Som framgår diagrammet nedan kan dock kostnaderna ökaav
snabbt efter sekelskiftet. Utrymmet för genomförande betingatärgemensamt

flera förhållanden; bl.a. riksdagens målsättning i klimatfrågan, ekonomiskav
tillväxttakt, kärnkraftens framtida utveckling och möjligheterna importeraatt
fossilfri el. I det fall det nuvarande klimatpolitiska målet upprätthålls
uppkommer inom de lOnärmaste 15 åren reduktionsbehov på kanskeett upp-
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utsläppsvenskadagenssjättedel10 miljoner dvs, motsvarandetill ton en av
bildenkärnkraften förändraravvecklingenligt NUTEK:s En avprognos.

i figur14.2. Räkneexempletfigurredovisningen idrastiskt vilket framgår av
och målet ärkärnkraftsavveckling inleds14.2 bygger på attattatt en

frånutgår1990 heldragna kurvanårs nivå. Denstabilisera utsläppen på en
40 kgmotsvarande öreSverige och utlandetkostnadsskillnad mellan per

25kostnadsskillnad på örepåkurvan baseraskoldioxid. Den streckade peren
koldioxid.kg

uppnågenomförandeförkostnadsbesparingvid14.2 PotentiellFigur attgemensamt
990 års utsläppsvolymstabilisering till I

Miljarder kronor
40

30 --

20

10-

energikoldioxidskatterdagensexemplet bl.a. bygger påbör betonasDet att
ocksåkostnadsutvecklingen. Noteraförutsättningar beträffandeoch enkla att

Stabilisering utsläppen,för potentialberäkningenutgångspunkten är nettoav
denna.1990 reduktion under Snivå inteefter avdrag, till års och alltså en

genomförande ärpotential förFaktorer kan påverka denna gemensamtsom
frånkonkurrenskontrollkostnaderprojekt, transaktions- ochutbud samtav

i andraåtgärdskostnaderdock påandra länder. Modellkalkyler pekar att
vilket kan sättaberäknas bli lägre de svenska,industriländer än antas

genomförande.förför deras betalningsviljanmotsvarande gränser gemensamt
i kapitelFörutsättningarna redovisas närmare ovan
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Den internationella utvecklingen

Frågan formerna förutsättningarnaoch för kreditering vidom gemensamt
genomförande ihar förhandlingarna endast varit till förberedandeuppe en
diskussion kriterier för genomförande, vilka länder skallgemensamtom som

kvalificerade vilken omfattning genomförande skall hasamtvara gemensamt
och från och med tillämpningnär skall kunna ske.

Inför denna situation har ökande antal länder uttalat bör prövaett att man
sig fram och införa genomförande med stegvisgemensamt ansats.en

Under inledande fas kan på det nationella planet olika utformas försystemen
kreditering och beräkning utsläppseffekter för skilda slag åtgärder.av av

Regelverket eller i den inledande fasen anvisningarna för hur gemensamt
genomförande skall bedrivas bör dock inte bli så restriktiv så alla initiativ påatt
området omintetgörs. En balans måste mellan de kommersiellaupprättas
incitament vikti drivkraft för genomförande ochgemensamtsom avses vara en g
krav kontrollpå uppgivna utsläppsreduktioner faktiskt uppnås. talarDettaattav
för redan i inledningsfasen inriktar verksamheten projektatt på befinnerman som
sig på den säkra sidan dvs. sådana inte kan ifrågasättas med avseende påsom
sina effekter och därtill uppfyller kravet på nettotillskott till utsläpps-att ge
minskningar de referensbanan.utöver som ges av

De kostnadsfördelar i modellberäkningar kan beräknas jämförelsersom genom
alternativa nationella begränsningar eller genomförande förutsätterav gemensamt

bindande åtaganden.
I den verklighetengrå de nationella åtagandena inte strikt bindandeär ännu

och krediteringar har infonnell karaktär. Kostnadsfördelen minskar möjligenen
därför i verkligheten, där såväl regelverket dess efterlevnad kan bli mindresom
strikt.

Mot denna bakgrund återstår gradvis utveckling incitament isystemet.en av
den första försöksfasen kan då kreditering på det nationella planet och ettvara
informellt erkännande insatserna det internationella.påav

I det längre perspektivet genomförande alternativär gemensamt ett som
jämfört med situation genomförande har avsevärda fördelarutan gemensamten
givit de tillämpningsproblem angivits kan bemästrasatt och attsom man genom

tillsyn förhindrar missbruk och det gäller informationöveruttag nären noggrann
och finansiella resurser.

Gemensamt genomförande kan dock vid jämförelse med förett systernen
överlåtbara internationelltutsläppsrätter eller skattesystem endastett ses som en
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tilljämförelsevis högatransaktionskostnadema blirövergångslösning eftersom
övervakninggenomförande ochföljd kraven identifieringpå gemensamtav av

projekt.redovisning tusentalsoch av
bidragenomförande kan kommaframgårMed detta attgemensamtsynsätt att

olikaförenatill det lättare gåroch dessutomlångtgående åtagandentill attattmer
fördelning insatsernaföreställningar hur rättvis ut.seravom en

i den svenskagenomförande14.4 Gemensamt

klimatstrategin

internationelltförför klimatpolitik verkaUtgångspunkter svensk är att sam-
vi aspekter på utåt-Sedan berörtordnade åtgärder klimatförändringar.mot

tillviövergårdärför hållbara avtalinsatser syftar till effektiva ochriktade som
uppgifttillämpning. Utredningensgenomförande i svenskpå gemensamtatt se

vilka förutsättningarvarit undersöka och underhar gemensamtatt om
politik.genomförande i sådankan delvara en en

Långsiktig inriktning

internationelltklimatpolitik fordraruppfattning effektivVår är attatt en
vårEnligti länderkrets.verkande ekonomiska styrmedel introduceras störreen

eller utsläppsrätteruppfattning bör Sverige för koldioxidskatter ochverka stt
skulleinternationella klimatsamarbetet. Detintroduceras och utvecklas i det

annorlundainnebära utsläppsutvecklingen ländervis skulle komma ut.attatt se
harmoniseringsannolikt bli aktuellt vidSveriges del skulle lägre skatterFör en

utsläpp.industriländernas samladegick på stabilisera eller begränsaut attsom
överlåtbara attraktivt styrmedel föri teorin mycketutsläppsrätter är ett

innanklimatfrågan. fördelningsproblem emellertid lösasSvåra måste system
iproblemenetableras. Särskiltskatter eller utsläppsrätter kan ärmed stora

till marknads-utvecklingsländer befinner sig i övergångoch länder som en
ekonomi.

tillämpningmed allmänTrots de svårigheter förenadeär avensom
fördelaktiga framförkoldioxidskatter vi democh utsläppsrätter somser
instrument undergenomförande endast kan ettgemensamt ensom vara

övergångsperiod.
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Det kortare perspektivet

Gemensamt genomförande är fortfarande förfarandeoprövat i inter-ett nytt,
nationellt miljösamarbete. Såväl rättviseargument förbättradsom
teknikspridning talar emellertid för genomförande bör främjas.att gemensamt

Förståelsen för genomförande har efterökat hand. Möjlighetengemensamt
dess tillämpning framstår samtidigt avgörande för den ambitions-av attsom

nivå riksdagen beslutat skall kunna innehållas på längre sikt. Sverige kanom
ha mycket vinna på verka föratt genomförande bliratt att gemensamt ett
trovärdigt och tillförlitligt element i det internationella samarbetet.

Redan från början bör tämligen tydliga förutsättningar och kriterier bilda
ramverk för den svenska tillämpningen genomförande. Vi börgemensamtav
alltså bedriva projekt skulle klara kriterierstränga för kreditering ellersom om
när sådan eventuellt införs. Projektinriktningen bör också sådanen attvara
kontroll- och redovisningskostnader rimligutgör andel totalkostnaden.en av
Man bör i första hand på större och väldefinierade projekt inomsatsa
energiproduktions- distributionsområdet,och för vilka någorlunda trovärdigen
referensutveckling kan definieras.

Utredningen har kunnat konstatera det ramverk effektivatt som en
tillämpning genomförande förutsätter i de tidigaregemensamt öststaternaav
kräver effektiv administration på mottagarsidan uppbyggd.ännu ären som
Uppbyggnaden sådan går hand i hand med utvecklandetapparatav en av en
struktur för marknadsekonomi frioch prisbildning viktigären som en
förutsättning för kostnadseffektiv klimatpolitik. Det bör därför övervägasen

inte uppbyggnad institutioner och ekonomiskadministrativ utbildningom av
bör utgöra integrerad del svensk strategi fören gemensamtav en
genomförande. På liknande vis bör även de projekt genomförs isom
utvecklingsländer innehålla lokal utvecklingskomponent utöver denen som
kriterierna för genomförande i sig säkerställer. Mot bakgrundgemensamt av
de osäkra utsikterna rörande framtida krediteringsförfarande det rimligtärett

inledningsvis bär denatt riskstaten detta innebär.som
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försvensktutveckling gemensamt14.5 En ett programav
genomförande

genomförande-tilltänktabedrivs detprojekt idag gemensamtDe som
volymmässigt uppgåräknatSverige kankrediteringområdet grovtutan av--

hittillsvarandeutsläppen. Desvenskapromille deeller någratill någon av
sambandiriksdagenfinansierats de medelinsatserna har avsattes avsomav

energibeskattningen.omläggningenmed av
omfattaklimatpolitik kanutvecklaSverige skallföreslårVi att somen

12.kapitelistrategi utvecklasi sådanledgenomförande. Någragemensamt en
omfattningen bör avvägasi utvecklingen och mottaktenVi vill påminna attom

detutvecklingen närinternationelladenenergipolitik och delsdels svensk
klimatkonventionen.gäller

följande punkter:sammanfattas iStrategin sex

Östeuropai Baltikum ochverksamhetfristående utvärdering dagensEn av
påfokuseratidigaregrad dei högre änUtvärderingen börgenomföras.bör
föruppbyggnadperspektivetviktigaaspekter systemär ettavom enursom

aktuellafrån denbör utgåUtvärderingengenomförande.gemensamt
BITSomfatta NUTEK:s,kriterierkreditering ochdiskussionen kring samt

Även verksamhet börSIDA:sdelarrelevantaSNV:s verksamhetoch av
klimatpolitiken.utvecklingförerhålla underlaganalyseras för att av

medbör kompletterasfortgår ochprojektverksamheten2. nuvarandeDen
skogsprojekt.

bilateralagenomförande läggsutvecklingTill grund för gemensamtav
reglerar deinsyn ochtillgodoser behovstatliga avtal gemensammaavsom

kriterier forutveckling ochkonventionenstillAvtalenutsläppen. anpassas
kreditering.

principvi ikoncessionslagstiftning bedömerutnyttjaMöjligheten4. somatt
dockinnebärtillståndsprövningvidför skäliga insatsergod. Bl.a. kriterier

miljöbalkensbeaktandeske iutredas och detta börfrågan måste attatt av
europaperspektiv.iutformning och även ett
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På grundval utvärdering klimatpolitiskt relevanta insatser iav en av
Östeuropa och biståndsinsatseräven på skogsområdet kan man
vidareutveckla dagens modell. Syftet bör vinna erfarenheter ocksåattvara
rörande tillämpningsfrågor och särskilt kontroll- och incitamentsproblem.
Därför bör inom för det rimliga söka renodla aktörsrollernaman ramen
exempelvis upphandlingssystem.ettgenom

Skatteåterbetalningsmodellen, i vilken genomförandegemensamt ger
underlag för skatteåterbetalning, bör utredas vidare med inriktning på att
genomföras sedan bilaterala avtal slutits dock först sedan partskonferensen-
fattat beslut kriterier.om

Verksamhetens omfattning bör i den inledande fasen begränsad för bliattvara
hanterlig. Detta kan uppnås villkor för företagens deltagandeatt görsgenom
restriktiva. Ett viktigt syfte är vinna erfarenhet rörande funktionatt systemets
och aktörernas beteende. Dessa erfarenheter bör löpande föras vidare
internationellt och bör naturligtvis utnyttja möjligheter till internationelltman
samarbete i uppbyggnadsfasen detnär gäller utvärdering.t.ex.

Den utveckling för svenskt genomförande vi föreslårgemensamt stårsom
inte i konflikt med medlemskap i EG.ett

De kostnader kräver finansiering via statsbudgeten förutsätts i förstasom
hand kunna inrymmas inom för 500de miljoner kronor har avsattsramen som
för insatser rörande förnybar energi, energihushållning vissa stödåtgärdersamt

Östeuropa.i Baltikum och

14.6 Vilka länder

Vilka länder skall kunna samarbetspartner i genomförandegemensamtvara
Vår uppfattning är klimatkonventionen tillåter allaatt länder. Effektivitets- och
incitamentsskäl talar för Sverige bör förorda länder med kvantitativaatt att
åtaganden skall förstahandsaltemativet.vara

Kriterier bör ländervalet inteär blott denstyra omedelbarasom
spridningseffekten även existensen eller potentialenutan för hållbartett
ramverk och stabil regim. De bristsituationer föreligger ien som
utvecklingsländerna gör det kapitaltillskott kan kommaatt som genom

genomförande inte bör tillåtas snedvridagemensamt dessa länders ekonomier
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talar förLångsiktighetenprioriteringar.lokala attocheller interna
Etthållet.detutvecklas åråtminstonestabila ellerbörmottagarländerna vara

existensenochavtalstrohetländerval kankriterium för enavannat vara
ochkontrollöppenhet såvidarefordraskapacitet: det attinstitutionell en

åstadkomma.möjligtblirredovisning resultat attav
till lågaskereduktionen kansådantlandNaturligtvis ska valet attvaraav

Öststatema marknadsprisbildningbristandemed sinkankostnader. nu
skallmarknadsprisbildningefterprojekt. Strävanbilligatillhandahålla mycket

del utsläpps-projektkriterium. Till denuppfattningenligt vår ettvara
ingenbörvärldsmarknadsprisertillanpassningenföljdminskningar är en av

ifråga.kreditering komma
kanManutgångspunkter.svenskafrånLänderinriktningen kan också ses

Sverige harförutsättningaroch andratekniskasärskildasig vilkafrågasåledes
ochexempelvis kunskapHit hörsammanhang.i dettaär gynnsammasom

områden:följandeteknik på

energieffektiviseringo
energislag,förnybarao

vattenkrafto
skogsvård-

ochbostäderuppvärmninggällerdetsärskilda kunskaper närSverige har av
förslagVårt ärklimatförhållanden.subarktiska attbyggnader underandra nu

vunnit vissaNUTEKBaltikum därochPolenprioritera länder som
länderi ärpotentialen dessaframhållasbör ocksåerfarenheter. Det att

praktiskabegränsasländerkretsenfasen börinledandebegränsad. I den av
erfarenheterna.vidgakanskogsprojekttillkommaDock bör detskäl. som

biståndsverksamhettraditionellomfattandedetta områdehar inomSverige en
på.byggaatt

EGEUl4.6.1

EU-eventuelltpåverkashandlingsutrymmet kansvenska ettDen av
bl.a. harutvecklingunderklimatpolitikmedlemskap. EU:s är ännu

riktning.positivigenomförande utvecklatsuppfattningen gemensamtom
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De modeller vi diskuterat för svensk strategi inom fören ryms ramen
EGEU:s regelverk och förenligaär EG:smed nuvarande politik.

En förutsättningarna för överhuvud få till stånd tillämpningattav taget en
genomförande i klimatkonventionengemensamt Gemenskapenårav elleratt

åtminstone majoritet EU-ländema stöder detta. Som medlem i EUen av
kommer Sverige självfallet kunna påverka utformningenatt av en gemensam
EU-position i frågan eller detta visar sig omöjligt i konventionenattom- -

tillsammans med de EU-länder har likartade positioneragera som som
Sverige.

Beträffande nationella åtaganden är det under alla omständigheter rimligt att
förmoda EGEU:s medlemsländer i fortsättningenatt även kommer ha sistaatt
ordet.

14.6.2 Att tillgodoräkna sig effekter biståndetav

Utredningen har även på vi bör kunna tillgodoräknaatt svara om oss
utvecklingsbiståndet.

En del det svenska biståndet kan förmodas bidra till miljöförbättringarav
och även minskningar utsläpp växthusgaser eller ökningar sänkorna.av av av
Hit hör bl.a. insatser på skogs- energi- och transportområdet ävenmen
indirekta effekter kapacitetsuppbyggnad, utbildning i miljöekonomi ochav
effektivisering administration kan leda till förbättradantasav en
resurshushållning och därmed förbättrad energianvändning. Det ytterstaen
målet biståndetmed är åstadkomma varaktig och ekologiskt hållbaratt en
ekonomisk tillväxt biståndsländema. Denna tillväxt kan leda tillväntas ökade
utsläpp. Dock ligger det i förutsättningarna för klimatkonventionen att en
sådan tillväxt skall medges, den förutsattär för utvecklingsländerna skallatt
delta.

Man kan vidare konstatera till den del svenskt bistånd ökar sänkoratt nu
eller minska utsläpp kan detta uppfattas referenslinje för ifrågavarandesom en
utvecklingsekonomis utveckling, tillväxt och utsläpp.

Det aktuella svenska biståndet bör denna bakgrund inte grundutgöramot
för anspråk på tillgodoräkna sig utsläppsminskningar.att Man bör däremot
övervägas biståndet ökad inriktning klimatåtgärderatt dels därförge moten att
de kostnader utvecklingsländerna kan komma drabbas vidsom att av
klimatförändringar kan bli mycket dels därför sådan inriktning kanstora att en
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uttalatRiksdagen harnivå.hållas på högkanbiståndet fortsatttillbidra att en
fallskall I detbiståndsmyndigheten separatariktlinjer tillsådana ges.att

inte delarvidare övervägasalternativ kangångbartblirredovisningar avett om
iåtgärderklimatinriktadetillöverförasbiståndsbudgeten kan

uppfyller delarävenkaraktär desådanharutvecklingsländerna att avsom
biståndsmål.övriga

nyttiggöras ibistånd bör kunnatraditionelltErfarenheterna från
börprojektredovisningSIDA:sstruktur.harklimatsammanhang sammasom

kalkyl-uppbyggnadenutnyttjas iför kunnagöras attkunna transparent avmer
genomförande.förredovisningsmetoder gemensamtoch

Svavelutsläpp14.7

svavelprotokolletdetmålsättning,densvavelutsläpp ärgällerNär det nyasom
områdeSverige på dettauppfylld. hardel redantillSverige,för storanger

gränsvärdensåväldet gällerföregångslandinternationellt närvarit somett
oljeanvändningen harminskadestyrmedel. Denekonomiskaanvändningen av

medfallet ärkällor liksomfrån svenskautsläppenminskabidragit tillockså att
koldioxidutsläppen.

svavelprotøkolletgenomförande iGemensamt

möjlighetartikel attinnehållersvavelprotøkollet parternaDet som gerennya
vilka kangenomförande,förreglerprotokollet med gemensamtutvidga

Sverigeförprotokolletutsläppsnivåertill de parterna.relateras angersom
tillSverige längrei någotreduktioner utsläppdrivastället föriskulle att av-

dessaländer,åtgärder i andrautförakunnaförhållandevis kostnaderhöga om-
tredjeförnedfallssituationenpåverkaroch intekostsamma partmindreär

komplicerat nyttjandetvillkorsistaDetta gemensamtnegativt. av
inteföroreningar, där baraandrasvavel ochgenomförande för

föroreningarnasochkällans belägenhetocksåutsläppsvolymen utan
för verkningarna.betydelseharspridningsmönster

intedet i allmänhet lönsamtnationell nivåutsläppen på ärOm serman
andraividta åtgärderi Sverigenedfallet svavelreducera attsöka genomatt av

inte detutsläppsreduktionerför uppvägerKostnadsskillnadernaländer.
och söderfrån länderna österliten del utsläppenförhållandet endastatt en av
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Östersjön faller ned i Sverige, där de lika fullt förom betydande delsvarar en
det totala nedfallet.av
Det kan dock finnas utländska punktkällor bidrar med nedfall i Sverigesom

i sådan omfattning kostnaden m.h.t. till andelenatt falleren ned isom
Sverige för rökgasavsvavling där är mindre kostnadenän for minskaatt
nedfallet i Sverige svenska åtgärder. Om sådana kostnadseffektivagenom
åtgärder möjligaär bör genomförande kunna komma i fråga.gemensamt
Exempelvis kan flera investerarländer ihopgå för påskynda reduktioneratt av
utsläppen i Polen eller de baltiska länderna.t.ex. I de flesta fall kan man
förmoda det då inte skulle bli frågaatt kvitta ökade inhemska utsläppattom

mindre utländska. Gemensamtmot genomförande skulle i stället innebära en
nettominskning utsläppen totalt sett.av

De länder ansluter sig till svavelprotokollet åtar sig minska sinasom att
utsläpp väsentligt i förhållande till 1980 års nivå. Nedfallet i Sverige kan
därför, beroende bl.a. på hur protokollets innehåller sina åtaganden,parter i
framtiden komma i något högre grad härröra frånatt inhemska källor.

Detta betyder dock inte vidare kostnadsrelationenutan när detatt gäller
utsläppsreduktionen i Sverige och utlandet förskjuts. En sådan förskjutning kan
ske åtgärdskostnader i våra grannländer ökar följd redanom som en av
genomförda åtgärder.

Enkla kalkyler visar också det mervärde, kan denatt som ges
svavelutsläppsreduktion följer med koldioxidreduktioner i dessa länder, ärsom
försumbart från svenska utgångspunkter värderar minskat nedfall iom man
Sverige med utgångspunkt i nivån för den svenska svavelavgiften.

14.8 Våra ståndpunkter och förslag i korthet

Sverige bör verka för verkningsfulla ekonomiskaatt styrmedel gradvis införs-
i större länderkrets för klimatpolitikengöra effektiv och därfören att hållbar.
Gemensamt genomförande kan bli första på vägen sådanett steg mot en
politik. jämförelseI med skatter och utsläppsrätter har gemensamt
genomförande sannolikt ha högre sök-, transaktions- och kontrollkostnader.
Gemensamt genomförande kan därför knappast bli än utvecklingsstegettmer
i riktning tillämpning andra styrmedel.mot Potentiellaav
tillämpningsproblem framstår besvärliga, särskilt vad gällersom
incitamenten. En forsöksperiod behövs därför under vilken storleken och
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genomförandeförPotentialenundersöks. gemensamtproblemdessaarten av
ochbyggaskontrollapparatochregelverkochdå bedömaskan uppett en

kanåtaganden,bindande gemensamtsituation medisikt,utvecklas. På en
globaladenSverige. Utöverförbetydelsefullt attbli mycketgenomförande

genomförandeinnebär atteffektivpolitiken blir gemensamtmer
kan kommamiljardbelopp årligen att sparas.

kvantitativuttaladmedländerinriktas påbörgenomförandeGemensamt-
i riktningochutsläppsinamålsättning begränsa mot enatt

energi.prissättning påmarknadsekonomisk

pånivånationellsåvälske påkunnagenomförande börGemensamt som-
också kunnaprojektenskildainriktas påenbartföretagsnivå inte utand sv

åtgärderutsläppsreducerandeavtalnationellabilateralaske i form omav
tak.under gemensamtett

motverkaintemål,mottagarlandetsenlighet mediskallInsatserna vara-
landet.utvecklingsmål itill andrapositivt medverkamiljömål ochandra

Sverige harvilkaområden påbeaktande deske medLändervalet bör av-
energislag,energieffektivisering, förnybaraförutsättningar;särskilda

skogsvård.vattenkraft och

Polen. IBaltikum ochförsöksfas på etti förstainriktasLändervalet en-
omfattatill ävenvidgaskretsenangelägetskede det attär attsenare

utvecklingsländer.

anspråk påförgrundbör utgörabiståndet attaktuella svenskaDet-
utsläppsminskning.tillgodoräkna sig

förramverkkriterier bildaochförutsättningartydligabörjanfrån börRedan-
genomförande.tillämpningensvenskaden gemensamtav

isärdragenkunskapsökainriktas på ettFörsöksverksamheten bör att om
aktörsbeteende.ochfunktionvad gällergenomförandeför gemensamtsystem
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Möjligheterna utnyttja villkor vid koncessionsprövning medel iatt ettsom
klimatpolitiken bör prövas. En förutsättning är avtal med mottagarlandet.
Ytterligare utredning behövs.

Den nuvarande skatteñnansierade verksamheten inom klimatområdet bör-
fortsätta och utvecklas på sätt utredningen redovisar i 12.kapitelsom

Ett med skatteåterbetalning bör studerassystern närmare. Ett eventuellt-
försöksvis införande detta betingatär bl.a. utfalletsystemav av av
partskonferensen.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Kerstin Lövgrenav

Den omställning från fossila bränslen till förnybar energi behövs för attsom
begränsa risken för klimatförändringar är de största utmaningarna vien av
ställts inför i miljöarbetet. Den kommer kräva rikt varierad uppsättningatt en

styrmedel och finnsdet all anledning pröva olika instrument förav att
internationellt samarbete på konstruktivt Samtidigtsätt. måsteett man vara
tydlig i fråga de fördelar och nackdelar visst styrmedel kan ha vidom ettsom
olika utformning och under olika antaganden den internationellaom
utvecklingen.

Vilka länder skall kunna tillämpa genomförandegemensamt

Utredningen borde enligt min uppfattning tryckt på skillnaden mellan att
tillämpa genomförande i krets länder där allagemensamt länder haren av
utsläppsramar fastställda enligt internationellt avtal och tillämpa idetett att en
krets länder där bara vissa länderna har sådana utsläppsramar.av av

Förutsättningarna för genomförande är mycket bättre i detgemensamt
första fallet. De fastställda länderramarna definierar det utsläppsutrymme som
länderna tillsammans måste hålla sig inom. Internationellt behöver baraman
komma överens hur utsläppsåtaganden får föras mellanöver länderna. Detom
finns inte något behov på det internationella planet ställa detaljeradeattav upp
regler för de projekt ingår i genomförande. Det viktiga ärgemensamtsom att
den sammanlagda utsläppsramen för länderna klaras. Formerna för idetta kan
hög grad lämnas till de inblandade länderna. För utsläpp svavel, därsom
lokaliseringen utsläppskällan spelar roll, behövs dock reglerstorav som
skyddar tredje part.

Gemensamt genomförande mellan länder där bara har bindandeparten
åtaganden innebär helt andra problem. Det finns ingen sammanlagd
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genomñrandet. Detdetbedömavilken kanutsläppsram mot gemensammaman
baseline pågenomförande ettutvecklingengår inte gemensamtutanatt ange

detfastställadärför inteMan kanutsläppstak.för landetentydigt sätt omutan
följainteframgångsrikt ellervarit :ttgenomförande genomgemensamma

dekriterier förställamåsteManutsläppen.nationellautvecklingen de uppav
Uppfyllandetgenomförandet.iprojekt ingår detenskilda avgemensammasom

grundtillliggaskall kunnaprojektföravgörandekriterier blirsådana ettom
fastlandet medförutsläppsramkreditering i form störreför av en

blir änstörrefrån ländernautsläppenrisk förfinnsutsläppsåtagande. Det att
ellerenergieffektiviseringprojekt t.ex.Om vissaskulle ha blivit.eljestde

detgenomförande kanfinansierasbiobränslentillövergång gemensamtgenom
sådanagenomföraanledningmindrefinnermottagarlandetleda till attattt.ex.

utsläppengjort. Då ökarskulle hadetnationella medel änprojekt med annars
genomförande.situationenjämfört med gemensamtutan

förslagtydligtbakgrund borde lagtdennautredningen etttyckerJag motatt
klimatkon-undergenomförandeverka förSverige skall gemensamtattattom

Omutsläppsåtaganden.kvantitativafårtill de länderbegränsasventionen som
framstårutformas på sättgenomförande kan ett somgemensamt som

Östeuropa sådanmedfåroch iutvecklingsländerfördelaktigt i t.ex. enman
fastaländerför dessaincitamentockså ökade accepteraattansats

utsläppsåtaganden.

Åtgärder genomförandelandetgemensamtdeti egna

viss delnågonmotiverat krävainte ettdet ärUtredningen att attatt avmenar
Renodladehemmaplan.skall ske påutsläppsbegränsande insatserlands

ske där deinsatser börförenligt utredningeneffektivitetsskäl talar att ger
uppfattningenligt minäreffekt satsad krona. Dettastörst resonemangper

irsatsema.långsiktiga effekterviktigafrånalltför förenklat. Det bortser av
sinoftafungerari samhälleresursstarkaEkonomiskt ett genomgrupper -

Påför andratrendsättaresin livsstilkonsumtion och sammagrupper.som-
delar världenförebild i andraindustrialiserade västvärldendensätt utgör aven

iteknik ocksåUtvecklingenkonsumtion livsstil.gäller ochdet styrsnär av ny
Deländerna iväst.industrialiseradei degrad förhållandenamycket hög av

dir fårformulerasenergieffektivitetförenergiskatter, etc. somnormer
ochindustrianläggningars,för framtidaavgörande betydelse processers

hur mycketnaturligt frågandärförprestanda. Jag finner detprodukters att om
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skall göras på hemmaplan kommer i kommande förhandling och kansom upp
inte något fel med genomförande eventuelltatt omgärdas medgemensamtse
vissa krav på vad först skall igöras det landet. Om risken försom egna
klimatförändringar skall kunna avvärjas måste genomförandegemensamt
kombineras med kraftfulla åtgärder inom de rika industriländema.

Hur skall Sverige gå vidare

Den internationella diskussionen hur åtaganden under klimatkonventionenom
bäst skall utformas kan bli intensivväntas under de åren. Genomnärmaste att
EU inte kunnat energi-koldioxidskatten denär klimat-enas om gemensamma
politiken ofullständigännu och kommer utvecklas vidare.att

Det också viktigtär komma ihåg genomförande inteatt äratt gemensamt
den enda vägen åstadkomma kostnadseffektivitet i internationellaatt avtal.
Överenskommelser innebär länderna kommer vissaöverensattsom om
styrmedel t.ex. vissa miniminivåer på skatter avgifteroch eller vissa åtgärder
i trafiksektorn kan också tänkas. Det svavelprotokollet baserat påärnya
modellberäkningar kostnadseffektiva strategier för minska de europeiskaattav
svavelutsläppen. De nedskärningar kommit fördelar sig inteöverensman om
jämt mellan länderna. Förutom skillnader i åtgärdskostnader spelar
utsläppskällornas lokalisering i förhållande till känsliga områden roll för hur
mycket utsläppen skall reduceras.

De projekt på energiområdet NUTEK genomfört i Baltikum har gettsom
värdefulla erfarenheter. Det viktigt vidareär gå med denna projekt.att typ av
De kan utformas försöksprojekt för eventuellt framtidaett gemensamtsom
genomförande. Man kan olika för uppföljning ocht.ex. testa system
rapportering. Med hänsyn till de redovisade osäkerheterna utfalletnyss om av
det internationella arbetet tycker jag emellertid det är alldeles för tidigtatt att
utreda ändringar i svensk miljölagstiftning ieller svenska skatteregler för att
finansiera projekt i andra länder. Det också kompliceradär fråga atten
närmare utreda hur prövningen enligt miljöskyddslagen skulle kunna tillläggas

förgrund genomförande. I det miljöarbetetsvenska har hittillsgemensamt man
undvikit reglera energianvändning och energival för enskildaatt anläggningar

ioch stället litat till generellt verkande medel koldioxidskatt ocht.ex.
energiskatt. Det krävs således väsentligt ändrat försynsätt miljöskydds-ett att
prövningen skall kunna bli klimatpolitiskt verktyg. De rättsliga frågorna iett
förhållande till de utländska anläggningar där koldioxidutsläppen skulle
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iVillkorkomplicerade.ocksåanläggningar ärför i svenskai ställetreduceras
medavtalsåledesbehövsoch detkontrolleraskunnatillståndsbeslut måste

sanktioninspektion ochregelbundensäkrarmottagarlandet omsom
projektenfinansieringMed fortsatthållas.skulleöverenskommelsen inte urav

Östeuropa behållermedsamarbeteekonomiskttekniskt ochmedlen för man
kanförstsökas närlösningar börAndraframtiden.flexibilitet för man

ochglobaltspelagenomförande kommer attvilken rollöverblicka gemensamt
europeiskt.

identifieringroll vidbetydelsefullföretagenskildamöjligtDet är att enge
vidgenomförande ävenförprojektutformningoch gemensamtav

iprojektförmedeltilldelasNUTEKt.ex.skattefinansiering. Det somorgan
östeuropeiskaÖsteuropa svenska ocht.ex.enskilda företagkan uppmuntra

försöksprojekt förtillförslag gemensamtsamverkan lämnaföretag i att
upphandling frånförtill grundligga t.ex.förslag kangenomförande. Bra

sida.NUTEK:s
projekt skallhittillsvarandedeföreslårUtredningen typernaatt av

betonassammanhangeti detmåste attskogsprojekt. Detmedkompletteras
Skogsprojektroller.mångaskogenskolsänka bara ärrollskogens en avsom
miljöaspekter,försörjnings- ochviktigatill allahänsynmedläggasmåste upp

ochBaltikumsfinns ifalli mångavärdenbiologiskaunikaminst deinte som
skogslandskap.Polens

i formskegenomförande bör kunnaUtredningen gemensamt avattmenar
underåtgärderutsläppsreducerandeavtal ettnationellabilaterala gemen-om

skulle kunnapå dettaeftersom sätttilltalandeprincipiellttak. Idén är mansamt
finns mångaDetdockProblemenavtal. ärinternationellagå före stora.

sinamedPolen, allaochbaltiska ländernadeiutländska intressenter t.ex.
igenomförandetroligtfögaförefaller gemensamtspeciella krav. Det att en

NUTEK skulle kunnahittillsbedrivitsprojektmotsvarande deskala avsom
ocksåmål. Fråganklimatpolitiska äringripandemotivera länder sättaatt upp

ochåsikt bättreenligt minDetsuveränitetssynpunkt. ärkänslig från mer
projektbasisuppföljning påförsöksskede harealistiskt i detta somatt en

planeringerfarenheterolikaresultat ochfaktiskt uppnåddadokumenterar av
genomförande.och
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Särskilt yttrande Hans Nilssonav

De samarbetande länderna, med Sverige å sidan, kommer ha skildaattena
ambitioner vid bedömning lämpliga åtgärder och de kommer framför alltav att
ha väsentligt skilda förutsättningar i erfarenhet, institutionell struktur Dettaetc.
är förhållanden måste beaktas vid val samarbetsmodell.som av

I många fall finns direkt utvecklings- och utbildningsbehovett i det
mottagande landet för skall bliatt rätt avvägda och utnyttjade. Deresurserna
erforderliga institutionerna kreditfunktioner, marknadsprissättning, legala
instrument för lånesäkerhet, etc. behöver inte bara installeras spridasutan

praktisk tillämpning i anslutning till verkligagenom projekt. Detta i vissär
omfattning undersökande arbete därett resultatet idag inte kan förutses med
den precision traditionell affärsöverenskommelse kräver.en

Det därförär inte troligt enkla modeller medatt beställareutförare eller
med anbudskonkurrens fungerar så skisseras. Modellen med NUTEKsom som

operatör i konkurrens med andra företagen och med upphandlingsrådett
beställare är exempel på idealiseringsom ett inte beaktar sigsom vare

skillnaderna i förutsättningar mellan länderna eller myndigheters och företags
roller inom Sverige.

NUTEK är redan statlig myndighet på sätt det tänkta rådet,en samma som
vilket i detta fall två administrationer där det räckt med NUTEK harger en.
inget egenintresse delta gör det idagatt med direktutan uppdrag frånett
regeringen. Sålunda adderar den föreslagna lösningen bara nivå tillen en
redan idag fungerande funktion, samtidigt den bort drivkraften i dentarsom
fungerande organisationen.

Formerna för samverkan i genomförande behöver utvecklas.gemensamt
Andra länder har intressanta tillämpningar och erfarenheter samt
kompletterande Ett samnordiskt Clearinghouse Klareringsanstalt iresurser.
Östersjöområdet för forma metodik och genomföraatt åtgärder borde därför
övervägas. De specifikt svenska och nordiska insatsområdena för

Östersjöområdetklimatpåverkan bör beröra hela och främst avse
energieffektivisering, förnybar energi, skogsbruk relaterat till energi- ochsamt
klimatförhållanden.
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LevanderThomasochWeigeltUllayttrandeSärskilt av

jämförakartlägga ochvarituppgift harkommitténs attcentral delEn av
slutsatserandra länder. Deochi Sverigemiljöåtgärder somförkostnader

sinochunderbyggda taremellertid mycket svagtärkommittén presenterar
kostnads-hurkostnadsskillnader. Fråganschablonmässigautgångspunkt i

uppstårsituationoch denfaktorerinstitutionellapåverkas somskillnaderna av
projekt borde ha utrymmegettskonkurrerarindustriländer mermånganär om

mening.enligt vår
slagsolikavilkaskilja påkunnattydligt sättinte påKommittén har ett

medtaktsikt och ioch lång attkortpåbör görasöverväganden som
bedömasökthellerinteKommittén harutvecklas.klimatkonventionen

iklimatarbetetglobaladet stort.pågenomförandeeffekterna gemensamtav
andraiåtgärderfinansieramöjligheteralternativafram attUppgiften att ta

förmodellerbetänkandet. Deiöversiktligtmycketbehandlatsländer har
analyserade. Detofullständigtärgenomförande presenterasgemensamt som

miljöskyddslagstiftningenförändrakonsekvensernaframför allt attgäller av
vidtaföretagförincitament attskapai syfteskatteavdragtillämpa attoch att

länder.i andraklimatåtgärder
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Kommittédirektiv
ww

EES

Dir. 1993:34
Möjligheterna och formerna for ett gemensamt ge-
nomförande klimatkonventionen och vissa andraav
internationella miljökonventioner

Dir. 1993:34

Beslut vid regeringssammanträde 1993-03-18

Chefen för Miljö- och naturresursdepartcmcntet, statsrådet Johansson
anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredareatt tillkallas med uppgiften lämna förslagatt
hur Sverige kan samarbetaom med andra nationer för åtagan-uppfyllaatt

den enligt klimatkonventionen och vissa andra internationella miljökonven-
tioner.

Bakgrund

Det internationella miljösamarbetet har påtagligtökat under den senaste
20-årspcrioden. För svensk del det internationellaär miljösamarbetet sär-av
skilt vikt, eftersom Sverigesstor miljöproblem i betydande utsträckning för-
orsakas aktiviteter vårautanför Sverige måsteav gränser. också tillsammans
med andra länder söka bemästra de globala miljöproblemen på-dent.ex.
gående ultunningen det stratosfäriska ozonskiktet och risken för klimat-av
förändringar.

l samband med FN:s konferens miljö- och utveckling UNCED i Rioom
de Janeiro ijuni 1992 undertecknades ramkonvention klimatfrågan.ien
Konventionen innebär de industrialiseradeatt länderna förstaett stegsom
åtar sig årtill 2000 försöka stabiliseraatt utsläppen koldioxid och andraav
växthusgaser.

Klimatfrågan intar särställning bland miljöfrågorna och griperen allaöver
delar det moderna samhället i frånjordbruksproduktionalltav till högtekno-
logisk industri. Klimatförändringar orsakade människan riskerar all-av att
varligt förändra livsbetingelserna mångai delar världen t.ex. ut-av genom
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människor kan be-Hundratals miljonerbredd torka och översvämningar.
från områden. ekonomiska och sociala konsekven-Dehöva flytta drabbade

således avsevärda.förändringarnadc befarade klimat- ärserna av
årliga glo-deför klimatförändringar behöverförebygga riskernaFör att

SO-årsperiod.50-80% inom lminska medkoldioxidutsläppenbala storten
åtgärderna förebygganödvändiga föralla bedömningar visar de attattsett

i formekonomiska konsekvenser,klimatförändringar kommer t.ex.att av
energi-prisbildnittginternationell handel ochförutsättningar förändrade

tillväxt.området minskad ekonomiskliksom
åtgärderna klimatförändringarskallEnligt klimatkonventionen mot

I Artikel i kon-konventionens 4fleravidtaskunna parter.gemensamt av av
im-genomförande jointbestämmelsenventionen finns gemensamtettom

åtaganden. arti-li-ländernas specifikaanslutning tillplementation i samma
förkriterierskall utarbetapartskonfcrensenden första ettkel föreskrivs att

åtaganden.konventionensgenomförandegemensamt av
i klimatkon-tagits ingenomförande harBestämmelserna gemensamtom

åtgärds-tillmötesgå kostnadseffektivitet ikravenfrämst förventionen att
någonockså konventionens inteinnebärarbetet. Detta mot-parteratt ser

samordnade in-regionaltansträngningar ochnationellasättning mellan t.ex.
miljöproblem.för minska globalaattsatser

utsläpps-miljökonventionerinternationelladel deEn avserstor somav
förplikta sigskallalla länderprincipenbegränsningar har hittills byggt att

förhållande angivettillutsläppsminskning iviss procentuellvidta ettatt en
ländernaåtaganden slagdetta ärbasår. nationellanackdel medEn attav

åtgärder tidi-vilkaberoendekostnader bl.a.olikadrabbas somstoraav
åstad-förkostnadervidkännasVissa länder kan attvidtagits. storagare

andra skulle kunnamedanutsläppsminskningar,begränsadekomma mycket
miljöeffekt. Enmedochåtgärder betydligt kostnadertill lägrevidta samma

åtgärder insats-omfattandefinansieraresursinsats skulle kunnaviss ommer
globalaVäxthuseffektenslägst.kostnadernaländer där ärikan göraserna

åtgärder förplanerassärskilt relevant näraspektdenna ärkaraktär gör att
såledessatsade beloppSammakoldioxidutsläppen.minska gert.ex.att
låga.kostnadernadäri länder äranvändsdetmiljömiissigstörre nytta om

också marknadsekono-konstaterasAgenda 21Rio-konferensens attl
förmåganmånga fall ökarikostnadseffektiva lösningarmetoder ochmiska

utvecklingsproblemen.miljö- ochitu medatt ta
ÃI-inaturvårdsverk redovisarStatens rapportenEnligt de prognoser som
ökaSverigekoldioxidutsläppen ikommer attklirnatjöründringargiirølcr m0

Därutöverårs utsläpp.faktiska1990jämfört med2000109%tillmed ca
från fossil-koldioxidutsläppkraftigt ÖkadeNaturvårdsverket medräknar

Naturvårdsverket konsta-awecklas.börjarkärnkraftenbränsleeldning när
med kärn-kombinationikoldioxidutsläppenbegränsning enattterar aven
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kraftsaweckling förutsätter kraftig ökning koldioxidskattenen lederav somtill ökade priser el och fjärrvärme.
Sveriges förutsättningar för stabiliseraatt och minska koldioxidutsläppen

skiljer sig i flera frånavseenden andra länders. I Sverige kommer den helt
övervägande delen koldioxidutsläppen från bränsle-av och drivmedelsför-
brukning, medan mycket liten del utsläppenen kommer från elproduk-av
tion. I länder har fossilbaseradstorsom elproduktionen kan betydande ut-släppsbcgränsningar åstadkommas bränslebytcn, frångenom kolt.ex. till

vilketnaturgas, innebär halvering koldioxidutläppenen av produceradperkWh. Sedan 1973har Sverige minskat koldioxidutsläppen med nära 40 % till
följd minskad oljeanvändningav och effektivisering energisystemet.en avFör stabiliseraatt och minska utsläppen koldioxid i Sverige och iav andra
länder med liknande förhållanden i elproduktionen åtgärderkrävs inom
transportområdet, inom industrin och i uppvärmningssektorn.

Denna skillnad blir ännu större vid kärnkraftsawccklingen innebärsomhälften denatt nuvarande elproduktionenav måste ersättas med energi-nytillförsel eller med energihushållningsåtgärder.
Enligt cnergiöverenskommelsen från mäste1991 omställningen energi-avvid sidansystemet, säkerhetskraven, ske med hänsynav till behovet elekt-avrisk kraft för upprätthållande sysselsättning och välfärd.av När kärnkrafts-

awecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs resultatenavhushållning med el, tillförselnav frånel miljöacceptabel kraftproduktionav
och möjligheterna bibehålla internationelltatt konkurrenskraftiga elpriser.

Energiomvandling vid sidan klimateffekternager ocksåav upphov till- -flera andra miljöproblem, försurningt.ex. mark och till följdav vatten avsvavel- och kvävedioxidutsläpp. Ca 80-90 % svavelnedfallet i Sverige för-av
orsakas utsläpp utanför Sverigesav gränser. En del kommer frånstor utsläpp

Östeuropa.i Central- och Förhandlingar pågår för närvarande ett nyttomsvavelprotokoll inom konventionen för långväga gränsöverskridande luft-
föroreningar LRTAP. En förutsättning för ståndtillatt överenskom-en
melse påtagligt bidrar tillsom minskaatt svavclnedfallet Sverigeöver är attfinansieringsbehoven i de central- och östeuropeiska länderna kan tillgodo-

Ett arbete med kartläggases. möjligaatt lösningar finansieringsfrågan på-av
går parallellt med förhandlingarna svavelprotokoll.ett nyttom

åtgärderDe kan komma frågai försom såvälminska koldioxid-.somatt
svavelutsläpp från energisektorn Östeuropai Central- och insatserär i ener-gisystemen, energieffektiviseringt.ex. i vid mening och bränslebyten. Ge-

insatser i energisystemet kan ocksånom utsläpp kväveoxider och kolvä-av
nedbringas.ten

För svensk del finns såledesdet flera skäl övervägaatt utökat miljö-ett
samarbete med andra länder, bl.a. för att

öka kostnadseffektivitetcn i arbetet med uppfylla åtagandenatt enligt
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internationella miljökonventioner,
energisystemet enligheti medunderlätta omställningen det svenskaav

energiöverenskommelsen,
bidrar till föroreningssi-understödja utsläppsminskningar i länder som

tuationen i Sverige och
påskyndarbistånd den ekonomiska tillväxten, densättettge som

energirå-marknadsprissättningutvecklingen ochmarknadsekonomiska av
Östeuropa.ivaror

Uppdraget

särskild tillkallasjag anfört bör utredare förMot bakgrund vad ennuav
med andra nationerSverige samarbeta förlämna förslag hur kan attatt om

åtaganden miljökonventionerinternationella främst klimat-enligtuppfylla
enligt instrument inom LRTAP, vad gällerkonventionen, även t.ex.nyamen

angåendeinternationella överenskommelsersvavel, eller andra gränsöver-
för miljön.särskild betydelse den svenskaskridande föroreningar med stor

utgångspunkt i energiöverenskommelsen, kartläggamedUtredaren bör,
koldioxid och andraför minska utsläpp gräns-och jämföra kostnader att av

frånsåsom främstsvavel- kvävedioxiderföroreningar ochöverskridande
böreuropeiska länder. Utredareni Sverige och i andraenergisektorerna

pågående och planerade in-miljöprogram,redovisa nationellaöversiktligt
åtgärder genomföras i andrakankostnadseffektivavilkasamtsatser som

belysauppnå åtaganden klimatkonventionen. Utredaren böriförländer att
mel-kostnaderna kan fördelasformuleras, hurländer kanhur avtal mellan

land tillskall räknas respektiveutsläppsminskningarhurlan dem t.ex.samt
åtgärdergenomför i andralämplighetenbedömagodo. Utredaren bör att

från suvcränitetssynpunkt.bl.a.länder
åt-finansieraalternativa möjligheterutredarenVidare bör attpresentera

åtgärder i anslut-belysa möjlighetenböri länder. Utredarengärder andra att
investeringar imiljöskyddslagen kan växlasning till prövning enligt ut-mot

analyseraåtgärder Utredaren böri andra länder. ävensläppsreducerande
utsläppsminsk-tillgodoräkna sigSverigeförmöjligheternaoch bedöma att

biståndssamarbetet u-länderna.medtillanknytningningar i
klimatfrågan,iförhandlingsarbetet sär-fortsattafölja detUtredaren bör

kriterier förutformamedarbetetskilt det gäller ett gemensamtnär att ge-
OECD,Världsbanken, lnter-inomde insatser görsnomförande, samt som

tekniska och redo-utformam.fl. förlEA,nationella energiorganet attorgan
genomförande.förvisningsmässiga regler ett gemensamt

utveckling skerdenuppmärksammasärskiltvidareUtredaren bör som
ochEES-avtaletbetydelsevilkengemenskapenden Europeiskainom samt

frågor.får i dessaEGmedlemsskap iett
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Tidsplan, arbetsformer m.m.
Utredaren bör den 1 aprilsenast 1994redovisa resultatet sitt arbete.av
För utredaren bör gälla regeringens direktiv till samtliga kommittéer och

särskilda utredare utredningsförslagens inriktningom dir. 1984:5 samt an-gående EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43.

Hemställan

Med hänvisning till vadjag anfört hemställerjag regeringennu bemyn-att
digar chefen för Miljö- och naturresursdepartementet

tillkallaatt särskild utredare med uppdragen utreda möjligheternaatt och
formerna för ett genomförandegemensamt klimatkonventionen och vissaav
andra internationella miljökonventioner,

beslutaatt sakkunniga, sekreterareom experter, och biträdeannat utre-
daren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna föratt utred-
ningen skall belasta fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet
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FÖRKORTNINCSORDLISTA

Annex-Händer OECD-ländema, f.d. östländer EG.samt

Annex-Z-länder Som exklusive f.d. östländerovan men

Antropogena utsläpp Utsläpp förorsakade mänskliga aktiviteterav

BAT Bästa tillgängliga teknik

BITS Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt
samarbete

BNI Bruttonationalinkomst

BNP Bruttonationalprodukt värdet den samladeav
produktionen och tjänster iräknatav varor
marknadspriser

Bottom-up modeller Kostnadsuppskattningar byggs underifrånsom upp
med hjälp projekt och teknikspeciñka dataav

CoP Conference of the Parties partskonferensen
Klimatkonventionens högsta beslutande organ

ECE FN:s ekonomiska kommission för Europa

EMEP Europeiskt övervaknings- och matprogramgemensamt
Enligt första protokollet under Genevekonventionen

EPA US Enviromental Protection Agency USA:s
motsvarighet till Naturvårdsverket

FACE Forests Absorbing Carbon dioxide Emission
nederländsk stiftelse bildad 1990år syftemed att
initiera åtgärder klimatförändringarmot

FCCC Framework Convention Climate Change,on
Klimatkonventionen

GEF Global Environmental Facility FN:s miljöfond
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gränsöverskridandelångvägakonventionFN:sGenévekonventionen om -
Även kallad luftkonven-1979.årluftföroreningar

konvention hardennaLRTAP. Underellertionen
bl.a.tagits fram,protokollfemhittills

svavelprotokollet

internationellaDetAgency.International EnergyIEA
oljeklubben.s.k.denenergiorganet,

förberederCommitteeNegotiatingIntergovemmentalINC
klimatförhandlingar

FN:sChangeClimatePanelIntergovemmentalIPCC on
klimatfrågorförexpertgrupp

gränsöverskridandelångvägaKonventionenLRTAP om
Genevekonventionenluftföroreningar

förorenarenprincipenPrinciple attPolluter PaysPPP om
betalar

iuttrycktmycketlikasig göraåtarAlla attPro parterrata
utsläppsreduktionerprocentuellalikaform avstoraav

visst ämneett

InstituteEnvironmentStockholmSEI

NaturvårdsverkStatensSNV

uppbyggda medsambandövergripandeModellermodellerTop-down av
Modellernanationell nivå.statistik påhjälp ger enav

förändringarpolitiskahurbildöversiktlig t.ex.av
ekonomin.nationelladenpåverkar

FN:sDevelopment ProgrammeNationsUnitedUNDP
utvecklingsprogram

miljöprogramFN:sUNEP

ClimateConventionFrameworkNationsUnitedUNFCCC on
Change

ResearchTraining andforInstituteNationsUnitedUNITAR
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USIJI US Initiative joint implementationon

Wienkonventionen Konvention för skydd stratosfärens ozonlager ârav
1985

Kemiska beteckningar

C Kol
CFC Olika stabila klorfluorkarboner freoner
CH4 Metan
C02 Koldioxid
HCFC Väteklorfiuorkarboner
N20 Dikväveoxid lustgas
NMVOC Flyktiga organiska exkl.ämnen metan
NO, Kväveoxider
SO, Svaveldioxid
S0, Svaveloxider
VOC Flyktiga organiska ämnen
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adoptionsfrågor.1993årsInternationellaUtrikesdepartementet [137]Haagkonventionm.m.ochSverigei utrikes-FöljdemaförHistorisktvägval socialtjänstlag.[139]- Nyblirespektiveintebli,säkerhetspolitiskthänseendeattav

[8]Europeiskaunionen.medlemi Kommunikationsdepartementet
övergripandeFörslagtilltillAnslutning EU- [15]Påväg.lagstiftning.[10] Malmö.[78]CitytunnelnidemokratiochSuveränitet för minskakoldioxidenPrinciperTrafikenoch att-[12]medbilagedel expertuppsatser.+ [91]koldioxidutsläpp.trafikensarbetsfördelningochstyrningrolleri biståndet-Rena [92]trafikiMiljözonerför tätorter.biståndsfurvaltning.[19]effektivi en [106]Sjöarbetstid.under1900-taletreproduktivhälsaSexualupplysningoch [109]Tågetkommer.Sverige.[37]i miljödata.[125]insamlingSamordnad av1850-1993.[38]i SverigebamocharbeteKvinnor,

[102]bistånd.utvärderingAnalysoch av Finansdepartementet
[1]Ändrad statligastatistiken.ansvarsfördelningfördenFörsvarsdepartementet

samhällsekonomiskEnSverigeochEuropa.[67]entreprenad.samverkanochRäddningstjänsti konsekvensanalys.[6]
[13]JIK-metoden,m.m.Socialdepartementet Kultur [31]mervärdeskattefrågorlllVissa m.m.-[3]ochchefskap.Föreställningar kvinnorMäns betydelsesysselsättning skattemasom Uppskattad om-pensionssystem.[20]Reformerat [43]tjänstesektom.fördenprivataBilagapensionssystem. A.Reformerat samhället.[44]Folkboktöringsuppgiñemai
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Allemanssparandet [50]översyn.en Kulturdepartementet-Beskattning fastigheter,dcl Principiellaav - Förnyelseochkontinuitet konstochkulturomutgångspunkter 9förbeskattning fastigheter [57]av m.m. i framtidens[9]Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62] Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden,[33]m.m.Statistikochintegritet,del2 Tekniskt forytterligareTV-sändningar.[34]utrymmeLag personregisterförofficiellstatistik [65]om m.m.- Vårandes ochandras.stämma-Finansiellatjänsteri förändring.[66] Kulturpolitikochinternationalisering.[35]Otillbörligkurspáverkanochvissainsiderfrågor,[68] Minneochbildning,Museernasuppdragochlnomkommunalutjämning.[70] organisation bilagcdel.[51]+PunktskatternaochEG.[74] Teaternsroller.[52]Allmänhetensbankombudsman.[79] Mastarbrevförhantverkare.[53]Ny lag skatt energi.om Utvärdering praxisi asylärcnden.[54]avEnteknisk ochEG-anpassning.översyn Särskildaskäl utformningochtillämpning 2 kap.av-Motiv. Del- 5 §ochandrabestämmelseri utlänningslagen,[60]Författningstextochbilagor.Delll, [85] Dagspresseni l990rtaletsmedielandskap.[94]Nyatidpunkterför redovisningochbetalningav Nylagstiftning radioochTV. [105]omskatterochavgifter.[87] TheKey Europe comparativeanalysisofto entrya-MervärdesskattenochEG.[88] andasylumpolicies Westomcountries.[135]iliullagstittningenochEG.[89]
Beskattning förmåner.[98]av Näringsdepartementet
Beskattningenvidgränsöverskridande Pantbankernaskreditgivning.[61]omstruktureringarinomEG, [100]m.m. Skyldighet lagraoljaochkol. [116]attBosparande.[121]
Försäkringunderkrigsförhållanden.[130] ArbetsmarknadsdepartementetStatligamyndighetersavtal.[136]

Ledighetslagstiftningenöversynen--förKunskap utveckling bilagedel,[48]+Utbildningsdepartementet
Övergång verksamheterochkollektivaav upp-Grundenför livslångtlärande.[45] sägningar,EUochdensvenskaarbetsrätten.[83]Avveckling denobligatoriskaanslutningentillav Företagaresarbetslöshetsersättning.[129]Studentkårerochnationer.[47]

iakttagelserunder reform Lägesrapportfrånen - CivildepartementetResursberedningensuppföljningvid universitetsex LandstingenKommunerna, ochEuropa,ochhögskolor det resurstilldelningssystemetav nya Bilagedel.[2]lör grundläggandehögskoleutbildning.[80]
Konsumentpolitiki tid.[14]Samvetsklausulinomhögskoleutbildningen. enny[84] Kvaliteti kommunalverksamhetnationellHöjribban iuppföljningochutvärdering.[18]Lärarkompetensföryrkesutbildning.[101] MycketUnderSammaTak,[32]Äpplet,KronanSpiran En universitetsstrukturny Statenochtrossamfunden.[42]i södraStockholmsområdet.[127] Ungdomarsvälfärdochvärderingar under-eniJordbruksdepartementet sökning levnadsvillkor,livsstilochattityder,[73]om
Patientskadelag.[75]Förstärktamiljöinsatserijordbniket Tillvaronströsklar.[77]tillämpningsvensk EGzsmiljöprogram.[82]av

Levandeskärgårdar.[93] Miljö- och naturresursdepartementetKonsumenternaochlivsmedelskvaliteten.
EU, ochmiljön.EES [7]Enstudie konsumentupplevelser.[112]av Skoterkörningpåjordbruks-ochskogsmark.Livsmedelspolitikförkonsumenterna. Kartläggningochåtgärdsforslag.[16]Reformen kom sig,[119]som avr Miljöochfysiskplanering.[36]
Långsiktigstrålskyddsforskning,[40]
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