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Sammanfattning

undersöka möjligheterna förutsätt-Utredningen uppdrag ochär att
Kyotoprotokollets flexibla mekanismer iför tillämpa s.k.ningar att

underlag till förslag till sådan tillämpning.Sverige och lämna en

Bakgrund

protokoll till klimatkonventionen,Kyotoprotokollet, vilket är ett
i december omfattar bindande åtaganden för1997. Detantogs

minskningarindustriländema utsläppen växthusgaserom av av sex
med minst från års nivå under perioden5 1990 2008-2012,procent

koldioxidekvivalenter. De växthusgasema kol-mätt ärsom sex
dioxid, dikväveoxid lustgas, fluorkolväten, perfluorkol-metan,

Koldioxidsvavelhexafluorid. den viktigaste växthus-väten ärsamt
och härrör främst från användningutsläppen denna gasgasen av

fossila bränslen, kol, olja och heltför den över-av gas som svarar
vägande delen energiförsörjning.världens olikaDeav gaserna
bidrar olika mycket till växthuseffekten. En sammanvägning görs
med den s.k. GWP-faktom Global Warming Potential till kol-
dioxidekvivalenter, vilket mått på hur klimatpåverkanär ett stor
respektive har i förhållande till koldioxid.gas

enskilda industriländer skiljer sig de kvantifierade åtagan-För
den åt. förbinder minskaUSA sig utsläppen med 7att procent,

med i skall minskaJapan 6 medan länderna EUprocent som grupp
sina utsläpp med förhandlat fram8 Inom EU har ländernaprocent.

inbördes för vi skallfördelning, vilket Sveriges del innebär, atten
begränsa utsläppen till högst års nivå.104 1990procent av
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För underlätta möjligheten uppfylla åtaganden finns iatt att
Kyotoprotokollet s.k. flexibla mekanismer. Med dessa meka-tre
nismer former för överföring för utsläpp kli-utrymmeavses av av
matpåverkande mellan konventionsparter handel medt.ex.gaser
utsläppsrätter. de fallI denna överföring knuten till specifikaär
investeringsprojekt kallas mekanismema gemensamt genom-
förande joint implementation eller mekanismen för en ren
utveckling clean development mechanism. flexiblaDe meka-
nismema således för möjligheten för land, klaraöppnar ett att
delar sina åtaganden minska utsläppen i andra länder.attav genom

Från klimatsynpunkt saknar det betydelse varifrån utsläppen av
klimatpåverkande sker. koldioxidutsläppEtt i Sverigetongaser
påverkar klimatet lika mycket koldioxidutsläpp i någottonettsom

land. minskningEn utsläppen har betydelse förannat av samma
växthuseffekten, oberoende i världen minskningenav var som
kommer till stånd. Kostnader för åtgärder minska utsläppenatt
varierar emellertid såväl mellan länder mellan olikaavsevärt som
åtgärder inom varje land. totala kostnaderna för politikDe atten
minska utsläppen till viss nivå kan komma variera kraftigt,atten
beroende på hur den utformas. därförDet viktigt deär att resurser

för insatser klimatförändringar möjligaavsätts gör störstamotsom
verkan, dvs kostnadseffektivitet eftersträvas.att

Genom de bindande åtaganden i Kyotoprotokollet har det
beslutats hur finansielladen bördan skall fördelas mellanom
industriländema och de flexibla mekanismema möjlighettre ger
till fördela insatserna till utsläppskällor där åtgärdskostnademaatt

lägst. På så leder mekanismema till kost-är sätt attsom meren
nadseffektiv lösning uppnås.

Kyotoprotokollet börjar gälla efter det90 dagar minst 55att
länder har ratiñcerat, dvs godkänt protokollet i sina nationella
parlament. Bland de ratificerande länderna skall antal tillhöraett

industriländer. totala koldioxidutsläppen blandDe dessagruppen
industriländer skall uppgå till minst de totala55 procent av
utsläppen år 1990 för hela industriländer.gruppen
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Utgångspunkter för utredningen detoch
fortsatta arbetet

utgångspunktEn i utredningens arbete Kyotoprotokolletär att
kommer träda i kraft och internationell marknad för han-att att en
del med utsläppsrätter kommer etableras. Tidpunkten föratt
ikraftträdandet osäker den ligger tillräckligt långt fram iär men
tiden för enskilda länder, däribland Sverige, eller ländergmpperatt
kan hinna införa inhemska för utsläppshandel. tidigtEttsystern
införande nationella underlättar, vilket viktigt i denärsystemav
långsiktiga anpassningen måste ske på investeringssidan försom

åtaganden under den första budgetperioden och de därpå föl-att
jande skall kunna klaras.

Om inför svenskt för handel med utsläppsrätterett systernman
innan protokollet ratificerats eller kanske sannolikt före denmer
första budgetperiodens år 2008, det viktigt det svenskastart är att

flexibeltså infasningenär till framtida intematio-systemet att ett
nellt blir så enkelt möjligt. uppdraget ingår därförIsystem attsom
utforma förslagen till handel med utsläppsrätter så denatt
inhemska handeln i skede kan kopplas till intematio-ett ettsenare
nellt handelsystem. Ett sådant internationellt kan inled-system

Östersjöområdetningsvis omfatta exempelvis Norden, eller EU.
Den första fasen i denna utredning, vilket framgår dennaav

delrapport, har bl.a. bestått i kartlägga och analysera existe-att
rande skulle kunna grund för vidaresystem detutgörasom en
arbetet i detta uppdrag. Erfarenheter hur olika aspekter börom

utformade för få välfungerande marknad viktiga. Deatt ärvara en
vägledning vid skapandet svensk inhemsk marknad.ger av en

Samtidigt finns det internationell dimension i uppdraget och fören
denna aspekt saknas det i erfarenheter. Vidare mångastort är
frågor och föremål för internationellaöppna förhandlingar detnär
gäller regler för handel landgränser, villkor för företag ochöver
organisationers deltagande hur supplementaritet medsamt
inhemska åtgärder skall beräknas.
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Nedan skissas underlag för diskussionutgörett system ettsom
och grunden för det fortsatta arbetet och kan således densäga vara
hypotes jag i det fortsatta arbetet.testar

Mot bakgrund Kyotoprotokollets intentioner och behovet attav
få så volym handelnpå möjligt bör utgångspunktenstoren som

framtida omfattar samtliga iatt ett systemvara gaser som anges
protokollet och samtliga branscher. Utredningen bör pröva om
handeln också kan omfatta utsläppsreduktioner kan uppnåssom

de två andra mekanismema Gemensamt genomförandegenom
Joint Implementation och Mekanismen för utveckling Cleanren
Development Mechanism. Den nyttighet omfattassom av
handelssystemet bör uttryckas koldioxidekvivalenteri och inklu-
dera samtliga mekanismer.tre

Om för handel med utsläppsrätter införs kommerett system ett
mycket kraftfullt inomintroduceras bl.a.styrsystem att transport,
miljö- och energisektorema och i synnerhet på användningen av
fossila bränslen. Ett tak kommer läggas på utsläppen överatt som
åren kan minskas eller ökas allt efter politiska överenskommelser.
Regering och riksdag beslutar således den totala mängden kol-om
dioxidekvivalenter. skillnadenDen dagensstora gentemot system
med skatter och avgiñer politiskt den totala nivånär att styrman
på utsläppen bestämma den totala mängden utsläpps-attgenom

Systemet med skatter innebär istället aktörema hurrätter. att vet
skatten skall läggas på marknadspriset produkten.på I dettaär som
fall blir den totala volymen växthusgaser resultat prisnivånett av
inklusive vald skattenivå och utsläppsvolymen blir då känd först i
eñerhand.

Varje mängd ton/kg koldioxidekvivalent värde-motsvarar ett
till motsvarande utsläpp. Värdet kostna-rättpapper som ger anger

förden utsläpp och tydliggör och belastar marknadens aktörer med
denna kostnad. Utredningen finna mellanmåste översättningen
värdepappret och sannoliktprodukterna, denna översättning bör
ligga så inrapporteringskravet till möjligt, för påFNnära attsom
så minska problemen med mätning.sätt

Den initiala tilldelningen utsläppsrätter/värdepapper kan skeav
antingen gratis fördelningenbyggt på historiska utsläpp, andraav
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kriterier eller via auktion. Auktionen kan ske gång elleren en en
årligt återkommande auktion. förordarJag auktion främst tvåen av
skäl: dels det möjliggör för åsätta värdepapprenatt staten attp.g.a.

"utropspris" den intäktett behövermotsvarar staten t.ex.som som
för balansera bortfallet skatteintäkter, delsatt det skaparattav
jämlikhet mellan och redan etablerade aktörer.nya

En svårighet i bland anförs mätproblemen. Tillförlitlig-ärsom
heten i mätningarna utsläppen vissa låg. det fort-Iärav av gaser

arbetet kommer detta problem ytterligaresatta belysas ochatt
analyseras. En viktig fråga måste utredas vidare iärannan som var
förädlingskedjan kravet på innehav värdepapper läggs. Attsom av
lägga kravet så importen möjligtnära upstream det lätta-görsom

identifiera aktörerna skapar problematt för de slutligare men
användarna välja produkter inte innehåller växthusgaser.att som

Enskilda företag kommer söka finna investeringaratt utom-
lands detta medför det blir billigare uppnå mål.att attom uppsatta
Det sannolikt det behövsär övervaknings- och tillståndsgi-att ett
vande för uppgivna reduktioner växthusgaseratt att ärorgan se av
relevanta och följer intentionerna i mekanismema Gemensamt
genomförande Mekanismen för utveckling. sådantEttsamt ren
övervakningsorgan bör utformas med utgångspunkt i de erfaren-
heter den pågående och planerade verksamheten dessapåsom
områden bedrivs Energimyndigheten och SIDA med syftetsom av

utveckla dess mekanismer.att
Förutom vad angivits kommer utredningsarbetetsom attovan

inrikta sig på bl.a. följande frågeställningar.
Hur påverkas svensk industris konkurrenskraft i medett system

utsläppsrätter Kan svenskt införas innan EU har tagitett system
ställning i alla detaljer på europeisk nivå sistnämndaDet är sär-
skilt viktigt jag finner kan införas kräveratt ett systemom men
undantag för vissa branscher. Vidare bör regler införas elimi-som

eventuella problem med marknadsdominans. Samexistensennerar
med andra styrmedel och hur nytillkommande företag ska
behandlas andra frågor kommerär behandlas i det fortsattaattsom
utredningsarbetet, liksom jämförelse mellan med bilate-systemen
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ral statlig handel med utsläppsrätter och handel med utsläppsrätter
foretagsnivå.på
För närvarande pågår norskt utredningsarbete utsläpps-ett om

i liknarmycket uppgifter for denna utredning.rätter Danmarksom
i färd med införa för utsläppsrätter i kraftsektom.är att ett system

Även Finland bereder frågan inhemska utsläppsrätter och deom
flexibla mekanismema. skulle därförDet intressant under-attvara
söka konsekvenser och förutsättningar i framtid kopplaattav en

svenskt med norskt eller nordiskt. En sak dåett system ett som
särskilt måste undersökas Sverige åtagande knutet tillär äratt
EU:s och därför inte kan slå ihop det högsta tillåtna utsläppetman
i Sverige och Norge tillsammans.
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1 Introduktion

Utsläppen växthusgaser bidrar till den s.k. växthuseffekten medav
vilket begränsar utstrålning från jor-att värmemenas gaserna av
den. Till de viktigaste växthusgasema räknas koldioxid, ochmetan
dikväveoxid lustgas. Utsläppen koldioxid kommer företrädes-av
vis från förbränning fossila bränslen inom transportsektorn,av
energisektorn och tillverkningsindustrin medan bl.a.metangas
kommer från deponering avfall frånoch djurskötsel. Dikväve-av
oxid lustgas kommer främst från lagring och användning göd-av
sel, från förbränning bränslen och från tillverkning handels-av av
gödsel.

Växthuseffekten globalt problemär kräver interna-ett ettsom
tionellt samarbete för kunna lösas. I juni 1992 undertecknadesatt
Förenta Nationemas ramkonvention klimatförändringarom
klimatkonventionen i Rio de Janeiro. Klimatkonventionen utgör
basen till fortsatt internationellt samarbete inom klimatområdet.ett
I konventionen understryks klimatfrågans allvarliga karaktär och

mänskliga verksamheteröver förstärker denatt naturligaoron
växthuseffekten, vilken befaras leda till skadlig inverkan på
märmiskan och ekosystemen. Konventionen för grad-utrymmeger
visa förändringar och preciseringar åtaganden och åtgärder motav
klimatförändringar. Konventionen innehåller inte några kvantiñe-
rade eller tidsbestämda åtaganden för enskilda länder in-men
dustriländema, däribland Sverige, har uttalat nationellt förmålett
utsläppsbegränsningar koldioxid och andra växthusgaser.av

Ett protokoll till klimatkonventionen i iKyoto, Japan,antogs
december 1997. Protokollet omfattar bindande åtaganden från
industriländema minskningar utsläppen växthusgaserom av av sex
med minst 5 från 1990 års nivå under periodenprocent 2008-2012.



16 Introduktion SOU 1999:111
.

För underlätta möjligheten kunna uppfylla åtaganden inför-att att
des s.k. flexibla mekanismer:tre genomförande,gemensamt
mekanismen för utveckling handel med utsläppsrätter.samtren
Samtliga mekanismer kan leda till kostnaderna förtre sägas att att
uppnå utsläppsbegränsningarna blir lägre vad skulleän som annars

fallet.vara
flertalI länder pågår utredningar i syfte undersökaett möj-att

ligheten införa nationella för handel med utsläppsrätter.att system
Under våren 1999 tillsattes utredning motsvarande förgöraatten
Sverige. direktivenI till utredningen bl.a. möjlighetenattanges
skall studeras inom landet introducera handel mellan utsläpps-att

för de i Kyotoprotokollet.rätter Utredaren skallupptasgaser som
löpande ha kontakt med och redovisa resultat till kommittén för

åtgärder inom klimatområdet.översyn av
Utredningen skulle ursprungligen ha redovisat delrapport tillen

regeringen den september1 Behovet1999. ytterligare fördjup-av
ningar gjorde datum för redovisning senarelades till den 22att
september 1999. Utredningen skall avsluta sitt arbete den 31senast
december 1999.
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i SverigeUtsläppssituationen2

Bakgrund2.1

växthus-skall haltenfrån år 1992klimatkonventionenEnligt av
farligaminskar risken fornivåstabiliseras på stör-atten somgaser

konventionenklimatsystemet.uppkommer i Iningar attanges
möjliggör ekosyste-tidsramnådd inomnivån bör attsomenvara

och denlivsmedelsproduktionennaturligt,sigkan attanpassamen
ekonomiskfortsattmångfalden inte hotasbiologiska samt att en

kvantitativainnebär inte någramöjlig. Konventionenutveckling är
Industriländemaåtaganden for enskilda länder.tidsbestämdaeller

åtgärdervidtanationella strategier ochåtagit sighar upprättaatt
lik-länder harMångaväxthusgaser.för begränsa utsläppenatt av

utsläppsminskningar.nationella mål förSverige uttalatsom
globalauttalade 1996 denmiljöministrar årEU:s temperatu-att

med 2°Cförindustriella nivånöverskrida deninte bör änmerren
lägreatmosfären därför börkoldioxidhalten i änoch att vara

550 ppm.
rimligvaddiskussion pågårinternationellEn ärsom enom

Kunskapenhållna mål.klimatkonventionens allmänttolkning av
mänskligfrånpåverkan på klimatetnivåer farligvid vilka enom

successivt.verksamhet sker utvecklas
IPCC, harklimatförändringar,panel förmellanstatligaFN:s

för klimatom-utvärderingsrapporttredjepåbörjat arbetet med en
vetenskapliga dis-fleraomfatta kunskap inområdet, ska nysom

2000/2001klar årförväntascipliner. Denna rapport vara .
ochdikväveoxid lustgaskoldioxid,Växthusgasema metan,

för jordensviktigatillsammans med vattenånga tempera-ärozon
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turreglering och klimat. Under de 150-200 åren harsenaste
människan enligt IPCC:s andra utvärderingsrapport utsläppgenom
och förändrad användning mark ökat atmosfärens haltav av
koldioxid med 30 %, med 145 % och dikväveoxidmetan med
15 %. Det finns betydande tröghet i effektennär ökadeen av
utsläpp visar sig. Merparten den koldioxid släpps iav utsom
atmosfären i år kommer fortfarande finnas kvaratt 50 år ochom

betydande del bedöms kvar ändaen på 2100-talet. Dettavara
innebär vi inte fulltännu kanatt vilka effekter dagensut utsläppse
har på klimatsystemet. Enligt IPCC kommer koldioxidhalten i
atmosfären ha fördubblats iatt slutet århundrade,nästa räknatav
från koncentrationen före industrialismens början, de globalaom
utsläppen koldioxid förblir de idag.av samma som

2.2 Utsläppen växthusgaser i Sverigeav

1990 och 1997

Sveriges utsläpp växthusgaser årligen till FN kli-rapporterasav :s
matkonvention F CCC. Utsläppsinventeringen och rapporteringen
följer de riktlinjer tagits fram FN:s mellanstatliga panel försom av
klimatförändringar, IPCC. Det står dock länderna fritt användaatt
nationell metodik för beräkningar så länge dessa ärsom
dokumenterade och går granska. Deatt mänskligt orsakade utsläpp

klimatgaser redovisas här koldioxid,ärav dikväveoxidsom metan,
lustgas, fluorkolväten, perfluorkolväten svavelhexafluorid.samt
IPCC:s riktlinjer reviderades 1996 bl.a. beträffandesenast metoder
för beräkning och dikväveoxid ñânmetan jordbruk. De tidigareav
riktlinjerna från 1995.var

Revideringen har resulterat i de svenska utsläppenatt växt-av
husgaser har ökat för år 1990 i förhållande till de uppgifter som
Sverige redovisade i den andra svenska nationalrapporten kli-om
matförändringar faktiskaDe utsläppen för 1990 beräknas hanu
uppgått till 70,8 miljoner koldioxidekvivalenter.ton Den tidigare

Sveriges andra nationalrapport klimatförändringar, Ds 1997:26.om
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siffran 66,5 miljoner nedanståendeI tabell redovisaston.var
utsläppen växthusgaser i Sverige under åren 1990 och 1997.av

Tabell Utsläppen växthusgaser i Sverige åren och1990 1997.av
1000 ton

Växthusgas 1990 1997

Koldioxid C02 55 400 56 400
CH4Metan 284 260

Dikväveoxid Lustgas N20 26 24
Fluorkolväten HF C 0 l
Pertluorkolväten F C 0,06 0
Svavelhexafluorid SF6 0,04 0,07

2Källa: Naturvårdsverket
Beräkningarna enligt IPCCs revideradeär riktlinjer Vidare1996.

skiljer sig beräkningarna åt mellan åren 1990 och 1997.
Utsläppen perfluorkolväten år 1997 beräknas till kilo.200 Enav

avrundning till 1000-talsgörs närmaste ton.

Koldioxid den viktigaste växthusgasenär och bildas vid all tör-
bränning. samladeDe utsläppen i Sverige denna uppgick,av gas
enligt Naturvårdsverket, till miljoner55,4 år 1990 medanton mot-
svarande siffra for 1997 56,4 miljoner De dominerandeton.var
utsläppskälloma branscher kraft-är och värrnegenerering,som

och industriell förbränning.transporter Beräkningarna förbrän-av
ningsutsläppen baseras leverans-på och förbrukningsstatistik for
bränslen emissionsfaktorer för olika bränslen. Enligtsamt Natur-
vårdsverket kvalitén på utsläppsuppgiftemaär hög.

Utsläppen uppgick till 0,28 miljoner år och1990metan tonav
till 0,26 miljoner år 1997. De källorna tillmetanutsläppton största

jordbruket, främstär utsöndring från idisslande boskap,genom
från avfallsdeponier. Metoden för beräkningsamt metanutsläp-av

2 Klimatkommitténs sekreteriat har bearbetat Naturvårdsverkets siffror
och det siffermaterial i kapitel har2 till del hämtatspresenteras storsom
från material tagits fram kommittén.som av
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justerades under då1996 riktlinjer Sammantagetantogs.pen nya
Naturvårdsverket uppgifterna metangasutsläppen harattanger om

tillförlitlighet.medelgoden
Dikväveoxid lustgas bildas vid olika förbrärmingsprocesser

vid tillverkning handelsgödsel. Vidare avgår dennasamt ävenav
växthusgas från jordbruk. Utsläppen år 1990 uppgick till 0,026
miljoner medan motsvarande siffra för år 1997 0,024 mil-ton var
joner Naturvårdsverket beräkningarna utsläppenton. attanger av
har låg tillförlitlighet.

Även för de återstående växthusgasema Naturvårds-tre anger
verket beräkningarna har låg tillförlitlighet. Fluorkolväten haratt
introducerats för de s.k. freonema köldmedel.ersättaresom som

också detDetta användningsområdet. Utsläppenär största av per-
fluorkolväten består till delenövervägande utsläpp från alumi-av
niumproduktion, medan svavelhexafluorid främst används som
isolergas i elektrisk utrustning.

Bidraget från de olika klimatgasema till växthuseffekten varie-
kunnaFör jämföra respektive växthusgas påverkan på kli-attrar.

detta med hjälp den s.k. GWP-faktom Globalöversättsmatet av
Warming Potential till växthuseffekt för visssammantagenen en
tidsperiod. Tidsperioderna vanligen 20, eller100 500 år. Iär
nedanstående tabell visas GWP-faktorer för de växthusgasemasex
i hundraårsperspektiv.ett

Tabell Växthuspotential2. uttryckt GWP-faktor för 100 årsom

Gas GWP-faktor

Koldioxid I
Metan 21
Dikväveoxid lustgas 310
Fluorkolväten 1 300
Pertluorkolväten 6 500
Svavelhexafluorid 23 900
Källa: Klimatkonventionen
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luorklorvätenF och perfluorkolväten GWP-är grupper av gaser.
faktom beräknad för i Bidraget frånär en av gaserna gruppen. en
viktsenhet svavelhexafluorid SF6 flera gånger krafti-är tusenav

från enhet koldioxid. Som framgickän tidigare kol-ärgare en
dioxid dock den volymmässigt betydelsefulla växthusgasen,mest

sedan hänsyn tagits till skillnader i växthuseffekt.även
I nedanstående tabell redovisas de svenska utsläppen uttryckt i

miljoner koldioxidekvivalenter.ton

Tabell Utsläppen växthusgaser i årenSverige 1990 och 1997.av
Miljoner koldioxidekvivalenter enligt IPCC:s metodton

Våxthusgas 1990 1997
Koldioxid C02 55,4 56,4
Metan CH4 6 5,5
Dikväveoxid N20 8,1 7,4
Fluorkolväten HF C 0 1,3
Perfluorkolväten F C 0,4 0
Svavelhexafluorid SF6 1,0 1,6

TOTALT 70,8 72,2

Utrikes sjö- och luftfart 4,2 5,6
Källa: Naturvårdsverket
Beräkningarna enligt IPCCs reviderade riktlinjer 1996. Vidareär
skiljer sig beräkningarna åt mellan åren 1990 och 1997.

Utsläppen på total nivå inte direkt jämförbara.är

Räknat i koldioxidekvivalenter ökade utsläppen de växt-av sex
husgasema från 70,8 miljoner år till miljoner1990 72,2 årton ton
1997, ökning knappt procent2 Siffrorna för de båda åren ären
inte direkt jämförbara på grund beräkningarna för deatt treav

3 Den revidering riktlinjerna 1996 har lett fram till beräk-senaste attav
ningarna de totala utsläppen år från1990 hör ökat till66,5 70,8av
miljoner koldioxidekvivalenter, ökning med knappt 6,5ton procent.en
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svavelhexa-växthusgasema fluorkolväten, perfluorkolväten och
fluorid sigskiljer åt mellan åren.

växthusgaser från utrikestabellen redovisas utsläppI även av
luftfart, s.k. internationell bunkring. ingårsjö- och Denna post

enligt riktlinjerna inte i den nationella rapporteringen redovi-utan
separat.sas

nedanstående figur fördelningen de växthus-I visas sexav
för år 1997.gasema

uppdelatUtsläpp koldioxidekvivalenter år 1997Figur av
växthusgaser metod.enligt IPCC:s

HCF,FC,SFSDikvävexoid 4%10%Metan
8%

Koldioxid
78%

NaturvårdsverketKälla:
därför främst dennai mängder och detKoldioxid släpps ärut stora

förstärkning övrigabidrar till växthuseffektens trots attgas som
räknat kilo.växthusgaser betydligt effektivare 78är procentper av

koldioxid dikvä-förstärkningen från medanbidraget till kommer
respektivelustgas bidrar med 10 8 Deveoxid och procent.metan

bidrar medövriga växthusgasema 4 procent.tre
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redovisningsektorsvis2.3 En av

utsläppen och1990 1997

skiljerklimatkonventionensektorindelning användsDen som av
klimatkon-redovisarsig från den SCB använder. Exempelvissom

från förbränning i kraft- och tillsamm-ventionen utsläppen värme
från raffl-med rafñnaderier medan SCB redovisar utsläppenans

industrin. skillnader i sek-naderier utsläpp från Flera andrasom
utsläppentorsindelning finns. nedanstående tabell fördelasI av

sektorindelning.växthusgaser enligt klimatkonventionens
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från transport-sektomframföralltkoldioxid kommerUtsläppen av
miljoneruppgick till knappt 201997där utsläppen år ton.

framförallt från jordbruks- ochkommerUtsläppen metanav
Även dikväveoxid lustgasutsläppenavfallssektorema. av

utsläppen dejordbrukssektom medanframförallt frånkommer av
från industriprocesser.kommerövriga växthusgasema

i kol-andel de totala utsläppen räknatTransportsektoms av
framföralltår 1997.dioxidekvivalenter 28 Det ärprocentvar

till växthuseffekten i denna sektor.koldioxidutsläppen bidrarsom
för industri-i förbränningssektoremaMotsvarande gäller samt

huvudsakligenmedan det är utgörmetan somprocesser
frånsker såvälbidrag. Jordbrukssektoms bidragavfallssektorns

lustgas från utsläpputsläpp dikväveoxid metan.avsomav
till enligtkoldioxid år uppgicktotala utsläppen 1997De av

sektorsindel-miljoner Enligt SCB:stabellen till 56,4 ton.ovan
nedanstående ñgur.ningen fördelades dessa utsläpp enligt

år enligt SCB:skoldioxidutsläppen 1997Figur Fördelningen av
indelning

Vänne-
Elproduktionproduktion

4%9% Transporter
Bostads och 40%

service
15%

Industri
32%

Källa: SCB
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Transportsektoms andel uppgick till de40 totala koldi-procent av
oxidutsläppen år 1997, industrin andel uppgick till 32 procent
medan utsläppen från elproduktionen uppgick till 4 procent.

Vilka åtgärder2.4 har hittills vidtagits

Under 1970- och 1980-talet förändrades det svenska energisyste-
och denna förändring ledde till koldioxidutsläppen mins-met att

kade Oljekrisen i början 1970-talet ledde till svenska åtgärderav
radikalt minskade landets oljeberoende. Bland utnyttja-annatsom

des kärnkrañprogrammetdet för olja både iersättastora att
bostadsuppvärmning och i industriella tillämpningar. nedan-I

figurstående redovisas utvecklingen de svenska utsläppenav av
koldioxid mellan åren 1970 och 1997.

Figur Utsläppen koldioxid i Sverige åren 1970-1997. Miljo-av
ton.ner

Källa: SCB

Redovisningen grad på Sveriges andra nationalrapportbygger i hög om
klimatförändringar, Uppgiñer skattesatserna har hämtatsDs 1997:26. om
från "Vägar till Hållbara Sverige på
http://www.hallbarasverige.gov.se/vagarjill/skatt/faktahtm.



SOU 1999:111 Utsläppssituationen iSverige 27

De totala utsläppen koldioxid år 1970 uppgick till drygt 101av
miljoner inklusive utsläppen från industriprocesser.ton, Motsva-
rande siffra för år 1997 drygt 56 miljoner Under periodenton.var
minskade således utsläppen koldioxid med 45 Denprocent.av cza
huvudsakliga strategin för reducera utsläppen koldioxidatt ärav

begränsa behovet fossila bränslenatt och dem med för-ersättaav
nybara energikällor. I Sverige, i till vad gäller i andramotsats som
länder, möjligheterna minskaär utsläppen växthusgaseratt av

förändringar i elsektom mycket små, eftersom endast 3genom ca
den svenska elproduktionen baserasprocent på fossila bränslen.av

Den I januari 1991 infördes koldioxidskatt fossilapåen
bränslen. Skatten punktskatt på olja, kol,tas ut naturgassom en
gasol och bensin och beräknas utifrån kolinnehållet i bränslet. Till

börja med motsvarade skatten 25att kilo koldioxid föröre allaper
bränslen. januariDen 1 1993 höjdes den allmärma koldioxidskat-

till 32 kilo koldioxid.öre En lägre skattesatsten på 8 öreper per
kilo infördes för tillverkningsindustrin samtidigt befriadessom
från energiskatter. Från januaril 1996 höjdes koldioxidskatten till
36 kg koldioxid föröre åter höjas den juli1 1997 till 37att öreper

kilo koldioxid, där den fortfarande ligger. Samtidigt ändradesper
för tillverkningsindustrin tillprocentsatsen 50 nedsättning% mot

tidigare 75 % nedsättning C02-skatten. Energiskatten höjdesav
för samtliga bränslen och den 1 september 1996 och den juli1
1997.

För främja och stimulera introduktionenatt förnybaraav ener-
gikällor och öka effektiviteten i energianvändningen ingick i 1991
års energipolitiska beslut för energihushållning ochprogram
främjande biobränslen. I 1997 års energipolitiska harav program
tyngdpunkten i åtgärderna förskjutits, jämfört med 1991 års pro-

från investeringsstöd och energieffektiviseringsåtgärder tillgram,
teknikutveckling forskning.och För perioden 1998-2004 anvisas
drygt 5 miljarder kronor för det långsiktiga dennaIprogrammet.
del ingår bl.a. stöd till energiforskning ochprogrammet forsk-av

Östeuropa.ningssamarbete med länderna i
Inom transportsektorn har skatten på bensin höjts och forsk-

nings- och utvecklingsarbetet har intensifierats. Sedan har1993
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två breda gäller användningen alternativastartatsprogram som av
bränslen hybrid- och elfordon.samt

Många åtgärder sedan 1990 in inom skogsnäringensattssom
påverkar kolbalansen. Flera olika åtgärder till övergångsträvar en
till uthålliga skogsskötselmetoder och ökad livslängd hos skogs-
produkterna. Exempel på detta minskningen kalaär ytor,av
minskningen hyggesrensningen införandet markbered-samtav av
ning med skonsammare metoder.

jordbruketInom har det skett ökning odling energi-en av av
grödor de åren. Odling Salix innebär ökatsenaste ett upptagav av
koldioxid från atmosfären och minskar behovet fossila bräns-av
len. Salix ökar också halten kol bundet i marken, vilket kanav ses

långvarig ökning sänkan för koldioxid. En ökadsom en av
användning energigrödor del den svenska energi-ärav en av
politiken.

2.5 fram till årPrognoser 2010

I det klimatpolitiska beslutet år lades1993 strategi för denen
svenska framklimatpolitiken Denna innebär nationellatt en
strategi bör koldioxidutsläppen från fossila bränslen stabi-attvara
liseras till års nivå for1990 därefter minska. Strategin omfattaratt
alla växthusgaser i avvaktan på kunskap har valt attmen ny man
inte fastslå något mål för andra växthusgaser koldioxid.än
Undantaget läckage från avfallsupplag, för vilketär metanav
målet minskning utsläppen med 30 fram tillär årprocenten av
2000. fattadeSenare riksdagen beslut mål för utsläpp HFCom av
och FC-föreningar och andra närbesläktade Utsläppengaser. av
dessa får högst uppgå till 2 Sveriges koldioxidutsläpp årprocent av

räknat2000, koldioxidekvivalenter.som
de internationellaI förhandlingarna protokoll tillantogs ett

klimatkonventionen i 1997.6Kyoto, årJapan Industriländema för-
band sig minska de sammanlagda utsläppen växthusga-att av sex

5Prop. 1992/93:179, rskrJoU19, 361.
° Kyotoprotokollet i kapitlen och3 4.presenteras
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med minst 5 i förhållande till 1990 års nivåer räknatprocentser
koldioxidekvivalenter. För enskilda industriländer skiljer sigsom

de kvantiñerade åtaganden åt. Länderna i EU skallsom grupp
minska sina utsläpp med 8 Inom EU har sedan börde-procent. en
fördelning gjorts för Sveriges del innebär vi får utökaattsom
utsläppen under perioden 2008-2012 med 4 i förhållandeprocent
till utsläppen år 1990.

nedanståendeI tabell redovisas utsläppen från de växthus-sex
omfattas Kyoto-protokollet för åren 1990, 1997gaserna som av

för år 2010 i koldioxidekvivalenter.samt mätten prognos

Tabell Utsläpp växthusgaser under åren 1990 och 1997av sex
för år 2010 i koldioxidekvivalenter.samt mätt Miljoneren prognos

ton.

Förändring
2010 2010 2010

Växth 1990 1998 2010" 104%usgas 92% 98%

Koldioxid 55,4 56,4 64,3
Metan 6 5.5 5,5
Dikväveoxid 8,1 7,4 3,9
Lustgas
Flourkolvägen 0 1,3 0,9
Perfluorkolvägen 0,4 0 0.6
Svavelhexafluorid 1 1,6 1,2

Totalt 70,8 72,2 76,4 73,6 65,1 69,4
Förändring% 2,0% 7,9%
Utsláppsförändring -2,8 -11,3 -7,0
för uppnå måletatt
miljlton

Källa: Naturvårdsverket.
Beräkningarna utsläppen för dessa skiljer sig mellan år 1990av gaser

och 1997.
Prognosen för år 2010 hämtas från den svenska nationalrapporten.
Sättet beräkna utsläppen på skiljeratt sig ñån beräkningarna för åren

1990 och 1997.
* De totala siffrorna inte direkt jämförbara för någotär åren.av
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samladeDe utsläppen år 1990 i koldioxidekvivalentermätt upp-
gick till 70,8 miljoner Utsläppen ökade fram till år 1997 medton.
knappt 2 till 72,2 miljoner officiellaDenprocent ton. senaste

för år lämnades2010 år i den1997 svenska national-prognosen
och utsläppen från de växthusgasema förväntades dårapporten sex

öka till 76,4 miljoner förhållandeI till referensåret 1990ton. är
detta ökning med 7,9 Som har konstateras tidigareprocent. ären
siffrorna för såväl åren 1990 och 1997 för året 2010 intesom
direkt jämförbara på grund olika beräkningssättav

tabellenI finns beräkningar för år 2010 skalläven tre som
belysa utsläppsminskningarvilka skulle krävas under olikasom
begränsningar. EU-ländema har åtagit sig reduceraattsom grupp
utsläppen under förstaden åtagandeperioden till 92 procent av
utsläppen år 1990 räknat koldioxidekvivalenter. inomDen EUsom
gjorda bördefördelningen innebär Sverige skall reduceraatt
utsläppen med 104 Slutligen beräkning här-görsprocent. en som

från riksdagsbeslutet utsläppsnivån år skallrör 2000attom vara
oförändrat jämfört med år för därefter1990 minska.att

den officiellaI för år 2010 beräknas desenaste prognosen
totala utsläppen tilluppgå 76,4 miljoner koldioxidekvivalenter.ton

åtagandeEtt 104 1990 års utsläpp innebär deprocent attom av
totala utsläppen kan uppgå till miljoner uppfylla73,6 Förton att.
åtagandet skulle Sverige behöva minska de totala utsläppen med
knappt miljoner koldioxidekvivalenter3 eller drygt 3,6ton pro-

åtagandeEtt minska de totala utsläppen med 8cent. att procent,
vilket ligger i linje med EU-ländemas åtaganden ländergrupp,som

förskulle Sveriges del innebära de totala utsläppen behöveratt
minska med drygt miljoner11 ton.

utmaningen kommerDet dock kärnkraften fasasnärstora ur
samtidigt skärpning i de internationella åtagan-systemet som en

dena kan förväntas. andra börjarDen åtagandeperioden år 2013.
Antar ekonomisk livslängd på år i kärnkraftverken40man en

7 Anledningen till utsläppssiffrona fåändå redovisasatt är att grepp om
storleksordningen på de utsläppsminskningar krävas förbedöms attsom
Sverige skall uppfylla sitt åtagande. september kommerI nya prognoser
för år och dessa kommer2010 redovisas i slutrapporten.att
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kommer elproduktion motsvarande mellan till20 25 TWh fallaatt
frambort under åren till och med 2020.8år bortfalletOm käm-av

kraftsel helt skulle med från naturgaskombikraft-ersättas nya
eller från kolkraftverkverk leder detta till betydande ökningar i

koldioxidutsläppen. Kolkraft torde rimligt antagande närettvara
det gäller det kraftproduktionsslagetmarginella på den europeiska
marknaden.

tidigare redovisadesSom skiljer sig osäkerheten i mätningarna
de växthusgaser omfattas Kyotoprotokolletav sex som av

betydligt. Mätningarna vissa till exempel koldioxidav gaserna som
bedöms Naturvårdsverket ha hög tillförlitlighet. Mätningarnaav en

de fem andra växthusgasema har medelgod till lågav en
tillförlitlighet. Utgår från de totala utsläppen deman av sex
växthusgasema år 1997, 72,2 miljoner koldioxidekvivalenter,ton
innebär det 20 denna siffra härrör från beräkningaratt procent av

eller mindre osäkra.ärsom mer
Enligt min mening det viktigt mätrnetodema förbättrasär att

och läggs på reducera osäkerheten i mätning-att attmer resurser
skulleDetta också för handel med utsläpps-ett systemama. gynna

eftersom sådant kräverrätter de totala utsläppen kanett system att
eller beräknas med noggranhet.mätas storen

8 Beräkningarna baseras på nettoproduktionen i kämkrañrealçtorer år
1997. Uppgiñema har hämtats från Energimyndighetens skrift Svensk
Elrnarknad 1998".
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Framväxten Kyotoprotokolletav

I juni undertecknades1992 Förenta Nationemas ramkonvention
klimatförändringar klimatkonventionen i Rio de Janeiroom av

drygt länder.150 Klimatkonventionen basen till fortsattutgör ett
internationellt samarbete inom klimatområdet. konventionenI
understryks klimatfrågans allvarliga karaktär och över attoron
mänskliga verksamheter förstärker den naturliga växthuseffekten,
vilken befaras leda till skadlig inverkan människan och eko-
systemen.

Enligt klimatkonventionen skall atmosfärens koncentration av
växthusgaser stabiliseras på nivå skulle förhindra farligen som

störning i klimatsystemef Detantropogen nivån börattanges
nådd inom tidsram möjliggör ekosystemen kanattvara en som

sig naturligt, livsmedelproduktionen och den biolo-attanpassa
giska mångfalden inte hotas fortsatt ekonomisksamt att en
utveckling möjlig.är

Klimatkonventionen innehåller inte några kvantitativa eller
tidsbestämda åtaganden for enskilda länder. Industriländema har
dock åtagit sig nationella strategier och vidta åtgärderupprättaatt
för begränsa utsläppen växthusgaser. Målet kan uppfattasatt av

stabilisera utsläppen växthusgaser år tillatt 2000 1990 årsvara av
nivå.

Klimatkonventionen beslutande de s.k.är partsmötenaorgan
Conference of the Parties där konventionens regelbundetparter
träffas fattaroch beslut i olika frågor och följer de åtagandenupp

länderna gjort. Hittills fyrahar sådana genomförts.partsmötensom
Dessutom finns det två underorgan till konventionen, underorganet

1Prop. 1992/93: 179.
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för vetenskaplig och teknologisk rådgivning SBSTA och
underorganet för genomförande SBI också träffas mellansom
partsmötena.

förstaDen hölls i Berlin vårenpartmötet 1995. Vid detta möte
undersöktes huruvida industriländemas åtaganden vidtagaatt
åtgärder för stabilisera utsläppen växthusgasemaatt år 2000 tillav
1990 års nivå tillräckliga för uppfylla klimatkonventionensattvar
målsättning. Länderna kom ytterligareöverens åtagandenattom
för perioden efter år 2000 nödvändiga och Berlinman-antogvar
datet. I detta manades till kvantifierade begränsningar under speci-
fika tidsperioder såsom 2005, 2010 och 2020. ad-hocEn grupp
skapades uppgift arbeta fram protokoll skulleatt ettvars var som
kunna vid det tredje i ochKyoto skulleantas partsmötet möj-som
liggöra lämpliga åtgärder bortom år 2000.

Vid det första beslutades detpartsmöte försöks-även att en
period skulle inrättas för genomförda åtgärdergemensamt som
benämns Activities Implemented Jointly AIJ. Försöksperioden
skall pågå fram till år 2000. Gemensamt genomförande betyder att
länder kan finansiera åtgärder i andra länder och tillgodogöra sig
hela eller delar utsläppsminskningen. Under försöksperiodenav
får dock länderna inte tillgodoräkna sig de utsläppsredtrlctioner

uppnås. En utvärdering har påbörjats i syfteAIJ kunnasom attav
fatta beslut denna pilotfas framtidom

Det andra hölls i Geneve i juni 1996 ochpartsmötet det tredje
ägde i Kyoto i december 1997. komParterna där överensrum om

protokoll till klimatkonventionen.att anta Kyotoprotokolletett
omfattar bindande åtaganden från i-ländema minskningarom av

2 Activities Implemented Jointly AIJ inte direkt jämföra medär att
genomförande då det inte krävs båda ländernagemensamt skall åtagitatt

sig begränsa eller minska utsläpp". gälleratt AIJ u-ländema. AIJäven är
betrakta försöksverksamhet och föregångareatt till bådesnarare som en

genomförande och Mekanismen förgemensamt utveckling. Deren
sistnämnda två de s.k. flexibla mekanismerär kom införastre attav som

Kyotoprotokollet. Se vidare kapitel.nästagenom
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utsläppen växthusgaser med 5,2 från 1990 års nivåprocentav sex
under perioden 2012.32008 -

Vid det fjärde ägde i Buenos Aires ipartsmötet som rum
november 1998 förhandlades flera utestående frågor i Kyotoproto-
kollet. Vid detta enades konventionensmöte tidsplanparter om en
för det fortsatta arbetet, den s.k. Buenos Aires Action Plan. Denna
handlingsplan inriktning för de fortsatta förhandlingarnager
fram till det sjätte hösten år 2000. Av denna framgårpartsmötet att
förhandlingarna framöver kommer inriktas på:att

Villkor och regler för de s.k. Kyotomekanismema, handeltre0
med utsläppsrätter Emissions Trading, genomfö-gemensamt
rande Joint Implementation, JI och mekanismen för en ren
utveckling Clean development mechanism, CDM.
Fortsatt policyarbete avseende koldioxidupptag i sänkor på0
basis det vetenskapliga arbete i FN mellan-ägerav som rum :s
statliga kommitté för klimatförändringar IPCC.
Arbete kring hur teknologiöverföring till u-länder skall främjas.0

fortsattEtt arbete påverkan på länder klimatförändringarom av
eller påverkan åtgärder klimatförändringar skall ocksåmotav
ske.
Arbete med utveckla regler för vad skeratt intenär0 partsom en
uppfyller sitt åtagande.
Arbete för främja användande och erfarenhetsutbyteatt0 om
åtgärder och styrmedel för minska utsläpp växthusgaser.att av

Dessa frågor hänger förhoppningenoch utfallet vidär attsamman,
det sjätte skall bli tillfredsställandesåpartsmötet protokolletatt
kan träda i kraft så möjligt därefter.snart som

Det femte i oktober/novemberpartsmötet äger 1999 irum
Bonn. Eftersom tidplanen från Buenos Aires till del in-ärstor
riktad på det sjätte förväntas ingapartsmötet väsentliga beslutmer
vid detta I stället kommermöte. alla frågor iBuenos Aires Action
Plan diskuteras vidare iatt syfte komma någraparterna att stegav

3 Protokollet blir bindande 90 dagar efter det minst 55 länder med 55att
de totala utsläppen har ratificerat.procent av
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längre för uppnå beslut vid det sjätteatt Enpartsmötet. ny sam-
manhållen förhandlingstext mekanismema kommer också attom
finnas klar till detta möte.
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Vad innehåller

Kyotoprotokollet

framgickSom föregående kapitel Kyotoprotokollet iantogsav
december 1997. Protokollet består sammanlagt 28 artiklar ochav
innehåller bindande åtaganden för industriländema begränsaatt
och minska på utsläppen växthusgaser i framtiden. dettaIav
kapitel sammanfattning någragörs de viktiga artiklarna ien av av
protokollet.

4.1 Sex växthusgaser omfattas och deras
sammanlagda effekt skall räknas

I artikel 3 Kyotoprotokollet framgår deav sex grupperna av
utsläpp regleras. De koldioxid, dikväve-är metan,av gaser som
oxid lustgas, fluorkolväten, perfluorkolväten svavelhexa-samt
fluorid. Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffek-

De vägs den s.k.ten. GWP-faktom Globalsamman genom
Warming Potential. Genom multiplicera respektive medatt gas
dess GWP-faktor erhåller mått på hur allvarligett ärman gasen

klimatpåverkare i förhållande till koldioxid. Det erhållnasom
måttet benämns koldioxidekvivalenter.

Genom beslut vid det tredje i Kyoto skall alla länderpartsmötet
använda sig IPCC:s metodik för uppskatta ochatt rapporteraav
utsläppen i enlighet med de skyldigheter följer protokollet.som av
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Åren4.2 2008 till skall2012

minskningen uppgå till minst
5 procent

artikelI 3 protokollet minskningen i de sammanlagdaattav anges
utsläppen de växthusgasema bland industriländema mättav sex

koldioxidekvivalenter skall minst 5 1990 årsprocentsom vara av
nivåer. målDetta skall uppnås under perioden 2008-2012. För
enskilda industriländer skiljer sig de kvantiñerade åtaganden åt.
USA förbinder sig minska utsläppen med 7 Japan medatt procent,
6 medan länderna i EU skall minska sinaprocent som grupp
utsläpp med 8 beslutEtt ministerrådetprocent. togs avsettav som
förhandlingsmandat inför i i juniKyoto 1998. Sverigepartsmötet
skall enligt detta beslut begränsa utsläppen till högst 104 procent

1990 års nivåfav
Varje land skall år kunna2005 visa påvisbara fram-senast att

gjorts. Vad exakt preciseras inte,steg grundtankensom avses men
i förhandlingarna det skall finnas kontrollstation föreattvar en
åtagandeperiodens början år 2008. Det blir således viktigt för alla
länder visa utsläppen går rätt håll vid denna tidpunkt.att att

Åtaganden för perioder efter den första åtagandeperioden
2008-2012 skall fastställas ändrar i de kvanti-attgenom man
fierade åtaganden begränsning eller minskning utsläpp förom av
respektive land. Denna prövning skall inledas föresju årsenast
utgången den första åtagandeperioden. innebärDetta attav
prövningen skall inledas år 2005.senast

bilagaI 2 redovisas Industriländemas åtaganden.
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4.3 s.k. flexiblaTre mekanismer införs

för underlätta anpassningenatt

Syftet med de s.k. flexibla mekanismema iKyotoprotokollet är att
möjlighet för länder klara delar sina åtagandenatt attge av genom

minska utsläppen i andra länder. lederDetta till de totala kost-att
naderna för utsläppsminskningen reduceras. Regler och riktlinjer
för hur dessa mekanismer skall fungera förväntas beslutas vid det
sjätte hösten år 2000. Först därefterpartsmötet vi hur meka-vet
nismema kan komma fungera.att

4.3.1 Gemensamt genomförande Joint
Implementation

Under artikel 6 Kyotoprotokollet industriland,att ettav anges som
förbundit sig begränsa eller minska utsläppen växthusgaser,att av
kan överlåta till eller förvärva utsläppsminskningsenheter från ett

industriland. Utsläppsminskningen skall komma från projektannat
syftar till minska mänskligt orsakadeatt antropogenasom

utsläpp från källor eller öka i sänkorantropogena växt-upptag av
husgaser.
För överföringen skall godtas krävs bl.a. projekten skallatt att vara
godkända de berörda i förskott och projekten skallparterna attav
leda till minskningar utsläpp från källor går vadutöverav som

skulle uppnås.som annars
Gemensamt genomförande således projektbaserat ochär avser
situation där industriland investerar iutsläppsreducerandeetten

åtgärder i industriland i syfte helt eller delvis kunnaett annat att
tillgodogöra sig utsläppsreduktionen sitt kvantiñe-gentemot eget
rade utsläppsmål. Båda länderna skall ha åtagit sig begränsaatt
eller minska sina utsläpp.
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4.3.2 Mekanismen för utveckling Cleanren

Development Mechanism
artikelI 12 protokollet definieras mekanismen för utveck-av ren

ling. Det mekanism har två syften.är Dels skall den hjälpaen som
de länder inte i bilagaär I utvecklingsländerupptagnasom att
uppnå hållbar utveckling. Dessa länder har inte några bindandeen
åtaganden det gäller minska utsläppennär växthusgasema.att av
Dels syftar mekanismen till hjälpa de länder iatt är upptagnasom
bilaga industriländerI fullgöra sina kvantiñerade åtagandenatt

begränsning och minskning de utsläppen.sammantagnaom av
överföringenFör skall gälla krävs bl.a. projektenatt skallatt

godkända de berörda och projekten skall ledaparterna attvara av
till minskningar utsläpp från källor går vadutöverav som som

skulle uppnås.armars
Även mekanismen för utveckling projektbaserad ochärren

situation där i-land investerar iutsläppsreducerandeettavser en
åtgärder i utvecklingsland i syfte helt eller delvis kunna till-ett att
godogöra sig utsläppsreduktionen sitt kvantifieradegentemot eget
utsläppsmål. Endast industrilandet har åtagit sig begränsa elleratt
minska sina utsläpp.

När det gäller mekanismen för utveckling får utsläpps-ren
minskningar uppnåtts under perioden från âr fram2000 till årsom
2007 utnyttjas för bidra till fullgöra åtaganden för den förstaatt att
perioden 2008-2012.

4.3.3 Utsläppshandel Emissions Trading

Artikel 17 protokollet för handel med utsläppsrätteröppnarav upp
mellan länder åtagit sig begränsa eller minska utsläppenattsom av
växthusgaser artikelnI partskonferensen skall fastställanämns att
erforderliga principer, former, regler och riktlinjer, särskilt för

2 detta betänkandeI har vi hañ vidare tolkning begreppeten av
Emissions Trading då har undersökt såväl handel med utsläppsrätter

handel med utsläppsreduktioner.som
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verifiering, rapportering och redovisningsskyldighet avseende
handel med utsläppsrätter.

4.4 kanStaten delegera till andra fåatt

använda mekanismer

Kyotoprotokollet länderna möjlighet låta privata och/ellerattger
offentliga juridiska det gäller de två flexiblanärpersoner agera
mekanismerna genomförande och mekanism förgemensamt ren
utveckling. företagEtt kan exempelvis investera iatt ettgenom
utsläppsminskande projekt i land helt eller delvis till-ett annat
godogöra sig utsläppsminskningen.

När det gäller handel med utsläppsrätter finns det inget angivet
i protokollet huruvida länderna kan låta privata och/ellerom
offentliga juridiska handla. Flera önskar dockparter attpersoner
denna möjlighet skall finnas och flertal sådana förslag harett pre-

i förhandlingarna. Slutligt avgörande i denna frågasenterats
kommer regler för denna handel beslutas.när

detNär gäller de mekanismerna genomförande,tre gemensamt
mekanismen för utveckling och handel med utsläppsrätterren
finns det i protokollet angivet dessa åtgärder skall supple-att vara

till inhemska åtgärder. Industriländemamentära måste således
viss del sina åtgärder inomgöra sina gränser.en av egna

Enligt Kyotoprotokollet skall de s.k. mekanismerna utgöra
Supplement till inhemska åtgärder. Hur detta skall tolkas före-är
mål för förhandlingar. EU har intagit förhandlingspositionen att
användningen alla mekanismerna skall begränsas. för-EU:streav
slag, vilket Sverige ställer sig bakom, begränsningen formu-är att
leras tak för varje land. Takhöjden bestäms bl.a. hurettsom av
verkningsfulla vidtagna åtgärder inom respektive land Andra

har fört fram väsentligt annorlunda uppfattningar denparter om
tillåtna eller önskvärda omfattningen användningen deav av
flexibla mekanismerna i förhandlingarna. Slutligt beslut i denna
fråga kan fattas överenskommelse kan nås i förhandlingarnanär
och regler riktlinjeroch för mekanismerna beslutas.
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Beräknar konsekvenserna förslagEU:s för Sveriges delman av
innebär det vi skulle kunna handla med de mekanismernaatt påtre
sammanlagt 3,6 miljoner koldioxidekvivalenter årligen. Omton
hänsyn till åtgärder i form införandet koldioxidskatttas t.ex. av av

Sverige redan genomfört under 1990-talet hamnar enligtsom man
mina beräkningar 11 miljoner årligen.runt ton

4.5 Protokollet börjar gälla minst 55när

länder har ratificerat

Kyotoprotokollet börjar gälla dagar90 efter det minst länder55att
har ratificerat, dvs. godkänt protokollet i sina nationella parla-
ment Bland de ratificerande länderna skall antal tillhöraett

industriländer. totalaDe koldioxidutsläppen bland dessagruppen
industriländer skall uppgå till minst 55 de totalaprocent av
utsläppen âr för1990 hela industriländer.gruppen

Sveriges utsläpp koldioxid utgjorde 0,4 deprocentav cza av
totala utsläppen bland industriländer. Om samtliga femtongruppen
länder i europeiska unionen ratiñcerar omfattas 24runt procent av
de totala utsläppen.

Förenta Statemas utsläpp uppgick till 36 medan Ryss-procent
lands utsläpp uppgick till drygt 17 För Kyotoproto-procent. att
kollet skall träda i kraft måste åtminstone dessa länder rati-ett av
ficera. Väljer USA inte ratificera kan det bli svårt fåatt att proto-
kollet träda i kraft.att

3Hittills 27 augusti 1999 har länder84 skrivit under och har14 dessaav
ratificerat. Sverige har skrivit under ratiñcerat.men
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Vilken betydelse5 kan införandet

de flexibla mekanismemaav

komma fåatt

I detta kapitel diskuteras vilken betydelse införandet desom av
flexibla mekanismema kan komma få. Inledningsvis diskuterasatt
kostnadseffektivitetsbegreppet, central begrepp vid utform-ett
ningen effektiv klimatpolitik. Vidare diskuteras några deav en av
kritiska synpunkter förekommer i diskussioner kringsom
mekanismema.

5.1 Principen kostnadseffektivitetom

Från klimatsynpunkt saknar det betydelse varifrån utsläppen av
klimatpåverkande sker. koldioxidutsläppEtt i Sverigetongaserna
påverkar klimatet lika mycket koldioxidutsläpp i någotett tonsom

land. En minskning utsläppen har betydelse förannat av samma
växthuseffekten, oberoende i världen minskningenav var som
kommer till stånd. Kostnader för åtgärder minska utsläppenatt
varierar emellertid såväl mellan länder mellan olikaavsevärt som
åtgärder inom varje land. De totala kostnaderna för politik atten
minska utsläppen till viss nivå kan komma variera kraftigt,atten
beroende på hur den utformas.

Kostnadseffektivitet princip för god hushållning med deär en
för visstuppnå mål. klimat-Inomavsätts att ettresurser som

området innebär den given utsläppsbegränsning uppnås tillatt en
lägsta kostnad. Alternativt kan detta uttryckas givenattsom en
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resursinsats skall leda till så utsläppsminskningstoren som
möjligt. Ett nödvändigt villkor för kostnadseffektivitet denär att
marginella kostnaden för ytterligare utsläppsbegränsning den-är

i alla företag där åtgärder för utsläppsminskning vidtagits. Isamma
detta sammanhang bör det understrykas principen kostnads-att om
effektivitet inte någonting betalarsäger kostnaderna,om vem som

endast gäller fördelningutan åtgärder inom olikaresursemas
sektorer eller länder. Principen fullt förenligär med rikat.ex. att
industriländer för åtgärder och finansiering dessaansvarar av
medan de genomförs i exempelvis utvecklingsländer.

Ekonomiska styrmedel till exempel miljöavgiñer ochsom
överlåtelsebara utsläppsrätter ekonomiska incitament till attger
utsläppsminskningama i utsläppskällor där åtgärdskostnadengörs

lägst. Genom införa utsläppsrätterär kommer de enskildaattsom
förorenama kostnaden för utsläppsrättervägaatt sinamot egna
kostnader för minska utsläppen. Så länge kostnadenatt för
ytterligare utsläppsbegränsning i den anläggningen under-egna
stiger kostnaden för inköpa utsläppsrätter väljer förorenarenatt att

Överstigerreducera utsläppen. kostnaden för ytterligare utsläpps-
begränsning priset på utsläppsrätter blir det lönsammare köpaatt

utsläppsrättema. Förorenaren kommer reducera sina utsläppatt
just till den nivå där den kostnaden för ytterligare utsläpps-egna
begränsning lika med kostnaden för utsläppsrättema.är

falletI med många små företag etableras unikt marknadsprisett
på utsläppsrätter och incitamenten till ytterligare handel finns tills
dess alla företag har marginalkosmad för utsläppsminskningatt en

med marknadspriseröverensstämmer på utsläppsrätter.som
I med överlåtelsebara utsläppsrätterett system sätter staten ett

tak på de totala utsläppen räknat i uppgår tilltonsom summan av
utsläppsrättema. Staten har således direkt kontroll de totalaöveren
utsläppen, vilket fördel med Prisetär på utsläpps-systemet.en

bestäms pårättema, marknaden och avspeglar desom som
marginella kostnadema för utsläppsbegränsning, däremotär
osäkert och kommer variera.att

skiljerHär sig med utsläppsrätter från miljöavgiñersystemet
där bestämmer avgiftens nivå, medan osäkerhet råderstaten när
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det gäller effekten på de totala utsläppen. Sätts avgiften för lågt
kommer de totala utsläppen överskrida målet; avgiften föratt sätts
högt kommer de totala utsläppen underskrida målet.att

Principen kostnadseffektivitet leder till några viktiga slut-om
för hur effektiv klimatpolitik bör utformas.satser Ett slutsats ären

det i allmänhet inte kostnadseffektivt införaatt är likformigaatt
utsläppsbegränsningar på grund då inte beaktar detattav man
faktum kostnaderna för åtgärder skiljer sig mellan företagen.att

Däremot leder likformig utsläppsreduktion kombinationien
med överlåtelsebara utsläppsrätter till kostnadseffektiv lösning.en
Ingenting dock bördefördelningensäger initialt behöveratt vara
likfonnig, dvs samtliga företag exempelvis skall minska sinaatt
utsläpp med 10 Olika fördelningar den finansiellaprocent. av
bördan kan förenlig med kravet på kostnadseffektivvara en
lösning. Hur den finansiella bördan fördelas till delär rätt-stor en
visefråga.

kanMan således konstatera det enkla faktum detatt är
ekonomiskt fördelaktigt för hela ekonomin, samtidigt klimat-som
målen uppnås, åtgärderna inledningsvis i anläggningargörsom
med billiga åtgärder och först därefter i anläggningar med dyrare
åtgärder. Det blir således klimatåtgärder för insatta medel.mer

5.2 flexiblaDe mekanismema leder till
kostnadseffektivare lösningen

Kyotoprotokollet innehåller bindande åtaganden för industri-
länderna begränsa och minska utsläppenatt växthusgaser iav
framtiden. EU-ländema skall reducera utsläppen tillsom grupp
92 utsläppen år 1990 under periodenprocent 2008-2012,av
medan länder USA och Ryssland skall reducera sina utsläppsom
till 93 respektive 100 utsläppen 1990. Genom Kyoto-procent av
protokollet har det därmed beslutats hur den finansiella bördanom
skall fördelas och de mekanismer introduceras iproto-tre som
kollet; genomförande Joint Implementation,gemensamt JD,
mekanismen för utveckling Clean Development Mechanism,ren
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CDM och handel med utsläppsrätter Emissions trading ger
möjlighet till fördela insatserna till utsläppskälloratt där
âtgärdskostnadema lägst. På så lederär mekanismemasätt tillsom

kostnadseffektiv lösning uppnås.att en mer

Gemensamt genomförande JI

Gemensamt genomförande JI innebär länder med högaatt
kostnader för åtgärder utsläpp möjlighet kan investeramot iges
länder med låga kostnader och i gengäld erhålla någon form av
tilldogohavande kvitta utsläpp Båda ländernaatt skallmot egna

industriländer och investeringarna kan exempelvis gällavara
konvertering oljeeldade ñärrvärmeparmor till biobränsle-av
eldning. den försöksverksamhetI Sverige har bedrivit sedansom
1993 har företrädesvis varit inriktad på sådana investeringar i
Baltikum.

De projekt kommer till stånd skall mätbara, långsiktigasom ge
fördelar för miljön, inte skulle ha uppstått projektet intesom om
genomförts. dettaFör krävs referensscenarier utarbetas föratt att
fastställa vad utsläppen skulle ha blivit projekten inte hadeom
kommit till stånd. Det tillgodohavande investerarlandet kansom
kvitta helt eller delvis utsläpp beräknas skillnadenmot egna som
mellan de beräknade utsläppen i referensscenariet och de faktiska
utsläppen i projekten.

dessaTrots metodproblem, på lösas, kanär väg attsom
kostnadema för de utsläppsminskningar investerarlandet kansom
tillgodoräkna sig betydligt lägre åtgärder i det landet.änvara egna
Vidare kan mottagarländema erhålla fördelar projektenav genom
de investeringar Dessa kan få följdeffektergörs. såsomsom
arbetstillfällen, Överföring kunskap och teknologi samtav
minskade utsläpp föroreningar lokal ochpå regional nivå.av

härDen angivna definitionen återfinns i SOU 1994:140 Gemensamt
genomförande .



flexibla 47deinförandetbetydelse kanVilken1999:1 1lSOU av ............

CDMutvecklingMekanismen för ren

kanutveckling CDMförMekanismen sägas motsvararen
skillnadengenomförande med denmekanismen attgemensamt

bindandegjortindustriländermellan å sidansamarbetet är somena
det.gjortutvecklingsländer inteandra sidanåtagande å som

effekterCDM-projektensunderskattningarellerEftersom över- av
fordras i dettaåtagandevärdlandetsinte återfaller påutsläppen

säkerställaföroch uppföljningomsorgsfull kontrollfall atten mer
påförhandlingarna i KyotovidMekanismen tillkomnettoeffekten.

till hållbarbidrainitiativ och skallutvecklingsländemas även
tillutvecklings-gåskall del intäkternautveckling. Dessutom en av

klimatförändringar.anpassning tillländernas

TradingEmissionsHandel med utsläppsrätter

utsläppsrätter Emissionshandel medmekanismentredjeDen är
gjortindustriländematrading.2 mellanHandel kan göras som

utsläppeneller minskabegränsaåtagandenbindande att av
ländernaförmöjlighetKyotoprotokolletväxthusgaser. attanger en

legaltillmed utsläppsrätterhandeldelegera hanterarätten att
intresseorganisationer.företag ellerentities t.ex.

utsläppsrätteröverlåtelsebaraförinternationelltEtt systern
Prisetutsläpp.för minskningpris etablerasinnebär att ett av

lönsammalösningartekniskavilka åtgärder ochindikerar ärsom
kvantitativauppfyllainte tillbegränsasvidta. åtgärderDessa attatt

utsläpps-nationell nivåellerrestriktioner företags-på utan
detså längedessagenomföras bortombegränsningar kan gränser

producerade utrymmetdärigenombetalar sig och det avyttras
överföra utsläpps-delegeratbehövande. ländernatill Om rätten att

detta inteinnebäreller organisationertill företag atträtterna
sinauppfyllaförbefria sig frånkanländerna attansvaret

mellanbetalningsansvaretBördefördelningen elleråtaganden.

2 med utsläpps-också handelinnefattarEmissions tradingBegreppet
reduktioner.
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länderna definierat i Kyotoprotokolletär och mekanismema
möjligheten förläggaöppnar åtgärder där de effektiva.att är mest

Sammantaget innebär således de flexibla mekanismema att
ländernas åtaganden kan uppfyllas på kostnadseffektivareett sätt.

exempelvisAtt åtgärderna till det landetavgränsa kanegna
innebära, vissa länder tvingas i anspråk dyrbaraatt anpassnings-ta
åtgärder långt innan åtgärder till låga kostnader andra håll har
utnyttjats fullt ut.

5.3 ekonomiskaDen betydelsen deav

flexibla mekanismema

finnsDet rad studier har försökt beräkna kostnader föratten som
utsläppsbegränsning i olika länder. I nedanstående tabell redovisas
fem studiersådana

3 Samtliga studier finns redovisade i OECD "Taking action against
Climate Change: The Kyoto Proposal i Working Party No.l Macro-on
economic and Structural Policy Analysis. 1999.
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Tabell Begränsning utsläppen koldioxid år 2010 samtav av
marginalkostnader för uppnå begränsningarna inhemskaatt genom

US$åtgärder. kol. 1995 års priser.tonper

Utsläppsbegränsning Marginalkostnad
år 2010 relativt
referensscenario

% US$
USA
WorIdScan -28 41
GREEN -36 231
G-Cubed -29 63
AIM -25 166
GTEM -28 369
Västeuropa
WorldScan -29 83
GREEN -22 189
G-Cubed -25 167
AIM -18 252
GTEM -25 762
Japan
Wor1dScan -22 93
GREEN -32 182
G-Cubed -29 252
AIM -22 253
GTEM -22 739
Östeuropa
WorldScan -10 4
GREEN 0 32
GTEM -24 43
Ryssland, Ukraina
WorldScan O 2
GREEN 4 0
AIM 0 0
GTEM 1,6 0
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I varje studie utnyttjas s.k. allmän jämviktsmodell ochen
modelstrukturema skiljer sig åt liksom de olika antagandena om
bl.a. ekonomisk utveckling och bränsleprisutveckling. Gemensamt
för samtliga modeller dock referensscenarierär på koldioxid-att
utsläppen för år 2010 utifrån antagande businessettgenereras om

usual. Utsläppsnivåema för dessa referensscenarier ligger ias
samtliga modellsimuleringar års1990 nivå iöver USA,
Västeuropa och Japan medan utsläppsnivåema i Ryssland och
Ukraina inte når till 1990 års nivå. I tabellen redovisas hurupp
många respektive land eller ländergrupperprocent måstesom
minska utsläppen år 2010 inhemska åtgärder, för attgenom
uppfylla sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Industriländer
måste begränsa utsläppen år 2010 mellan 18 och 36 iprocent
förhållande till referensscenariema. I Ryssland och Ukraina
behövs inga begränsningar.

I tabellen redovisas vidare kostnaderna på marginalen för att
uppfylla utsläppsminskningarna. Kostnadema varierar mellan 0
och $US762 kol. fyraI de fem studierna kostnadernaton ärper av
högre i Västeuropa i USA. I Japan ligger kostnadernaän lika eller
något högre i Västeuropa. För industriländemaän ligger marginal-
kostnaderna i simuleringama någonstans mellan 50 och US$300

kol. Anledningen till kostnadsskillnadema i olikaton länderper
kan exempelvis bero på ökningen koldioxidutsläppen skiljeratt av
sig i referensscenariema eller vissa länder baserar delatt storen

sin elproduktion på fossila bränslen.av
ÖsteuropaI marginalkostnadema lägreär medan de 0 iär

Ryssland och Ukraina på grund desssa länder, enligt modell-attav
simuleringama, inte behöver vidtaga några åtgärder för uppnåatt
sina åtaganden.

detNär sedan möjlighet till utnyttja de flexiblaattges
mekanismema och handel tillåts kommer marginalkostnadema
mellan de olika länderna utjämnas. Ett pris för minskningatt avut-
släpp kommer etableras. Vissa länder säljer medanatt ett utrymme
andra länder köper. I GREEN-modellen kommer exempelvis priset

bli US$90 jämföra med US$ i189 Västeuropa elleratt ton attper
US$182 i Japan innan handel. Säljare kommer framförallt att vara
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Ryssland och Ukraina och del försäljningen består s.k.en av av
hot-air , med vilket det dessa länder blivitutrymmeavses som
tilldelade ha behövt vidtaga några inhemska åtgärder.utan att
Dock huvuddelen försäljningen från dessaär länder ettav

skapats inhemska åtgärder.utrymme som genom
I GREEN-modellen begränsas realinkomstförlusten till 0,1

bland industriländema med handel för uppfylla sinaprocent att
åtaganden jämföra med 0,5 handel. I GTEM-att procent utan
modellen motsvarande siffor 0,3 respektiveär 1,2procent procent.

ytterligareFör belysa de potentiella vinster kanatt görassom
utnyttja de flexibla mekanismema skall undersökningattgenom en

refereras genomfördes 1996.4år Studien genomfördes ettsom som
experiment i syfte undersöka storleksordningen deatt av
effektivitetsvinster skulle kunna uppnås mellan två eller flerasom
länder gjort bindande åtaganden reducera utsläppenattsom av
koldioxid. De länder det rörde sig Danmark, Finland,om var

ochNorge Sverige.
Ländemas förhandlingsgrupp bestod erfarna experterav

utsedda respektive lands regeringar och enligt författarenav
avspeglade sammansättning vad skulle ha kunnatgmppemas som
uppstå i verklig förhandlingssituation.en

Studien avsåg reducera utsläppen koldioxid år 2000 tillatt av
1990 års nivå. Respektive lands förhandlingsgnipp fick beräkna
vad utsläppen år 2000 kunde förväntas bli under antagandeatt om
business-as usual. Vidare fick förhandlingsgruppema uppskatta
marginalkostnader för utsläppsbegränsning.

De marginalkostnadskurvor for begränsning koldioxidut-av
släppen genererades visade Norge hade den högstaattsom
marginalkostnaden uppnå detta lands utsläppsbegränsning,att

$US140 koldioxid Marginalkostnaden för Sveriges deltonper

4 Bohm, JointP: Implementation Emission Quota Trade: Anas
Experiment Among Four Nordic Countries Nordiska Ministerrådet
Nord 1997:4
5 I Danmark krävdes utsläppsreduktion från 53,8 till miljoner52,1 ton,en
i Finland från 60 till miljoner54 i från tillNorge 41 35,6 miljonetton, ton
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låg $US70 medan motsvarande kostnad förrunt Danmark och
Finland uppgick till drygt $US40 respektive $USknappt 20 per

Skillnaden i marginalkostnader mellanton. Norge och Danmark,
det land med högst respektive lägst marginalkosmad såledesvar

$US.120 nedanståendeI tabell redovisas resultaten från studien:

Tabell Handel med utsläpp koldioxid mellan fyra länderav

Utanhandel Medhandel
Utsläpps Handel Utsläpps

Land reduktion Kostnad Export/Import reduktion Kostnad Nettovinst
miljoner Miljoner miljoner miljoner Miljoner Miljoner

$USton ton ton $US $US

Danmark 1.7 0.5 2.2 83 6.7

Finland 6 94 5 216 136

Norge 5.4 456 -3.5 1.9 91 178

Sverige 1.6 102 -0.4 -22 24.4

Totalt 14.7 713 +-5.5 14.7 368 345.1

Av tabellen framgår det de kostnadernatotala för uppnåatt att
1990 års utsläppsnivå år 2000 för de fyra länderna uppgick till
sammanlagt 713 miljoner deti fall ingen handel förekom. Med
handel reducerades de totala kostnaderna till 368 miljoner, en
kostnadsreduktion med miljoner345 eller 48 för år 2000.procent

framgårAv tabellen det Sverige och köpteNorge utsläpps-att
reduktioner medan Danmark och Finland sålde.

och i Sverige från till62.9 61,3 miljoner för komma till 1990ton att ner
års nivå.
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Vissa vanliga invändningar5.4

Handel med utsläppsrätter, genomförande ochgemensamt
mekanismen för utveckling internationellt oprövadeärren
mekanismer och i de fortsatta klimatförhandlingama utarbetas nu
regler och riktlinjer för säkerställa de flexibla mekanismemaatt att
blir effektiva instument för uppfyllandet Kyotoprotokolletsav
åtaganden. den allmänna debatten invänd-I förekommer vissa
ningar tillämpningen mekanismema i detta avsnittochöver av
redovisas några dessa.av

Mekanismerna möjlighet för aktörer köpa sigattger
fria

invändningEn de mekanismema det möjlighetärmot tre att ger
för aktörer, antingen i inhemsk eller i internationelltett system ett

köpa sig fria från vidtaga nödvändiga åtgärder i detsystem, att att
företaget/landet. tolkning invändningEn denna är att ettegna av

åtagande utsläppsbegränsning borde uppfyllas enbartom genom
åtgärder i det företaget/landet. lösningEn föreslås,egna som
åtminstone internationellt, för minska möjligheten enbartatt att
använda de flexibla mekanismema för fullgöra sina åtagandenatt

tak på hur mycket det får handlas med. Därigenomär, sättaatt ett
tvingar fram åtgärder genomförs i detävenattman egna
företaget/landet. Sådana regleringar innebär ökade kostnader och
därmed ökad resursâtgång.

Enligt bör omfattningen åtgärder i detsynsättett motsatt av
företaget/landet helt avhängigt vad kostnads-äregna vara av som

effektivt motiverat. kräva åtagande skall uppfyllasAtt enbartatt ett
åtgärder i det företaget/landet blir inte effektivt. Medgenom egna

exempelvis för handel med utsläppsrätter kommer vissaett system
aktörer finna kostnaderna för åtgärder i det företaget/-att egna
landet lägre marknadspriset utsläppsrätter, vilketpåänatt vara ger
incitament till genomföra kraftfulla åtgärder. Sådana åtgärderatt
kan exempelvis bestå i begränsa behovet fossila bränslenatt av
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och dem med förnybara Åtgärdernaersätta energikällor. leder till
behovet utsläppsrätteratt för täcka utsläpp blirattav lägre änegna

tilldelningen. De kvarvarande utsläppsrättema kan säljas till andra
aktörer, kostnader för åtgärder höga.är Anledningenvars till de
höga kostnadema kan bl.a bero på de billigasteatt åtgärderna
redan har genomförts. Genom handel tjänar båda påparterna en
uppgörelse och överföringen det möjligt förgör företag/landett att
finansiera billiga åtgärder för utsläppsbegränsning i andra
anläggningar denän Att begränsa utnyttjandet de flexiblaegna. av
mekanismema skulle innebära de totala kostnadernaatt för
anpassningen och motåtgärder ökar växthuseffektenutan att
dämpas i motsvarande mån. Mot bakgrund uppgiftens storlekav
och långsiktighet kostnadseffektivtär ett resursutnyttjande samo-
likt nödvändigt för långsiktigt hållbar och meningsfull klimat-en
politik.

Hur den finansiella bördan eller betalningsansvaret fördelas
mellan aktörerna för genomföra kostnadseffektivaatt åtgärder är
viktig. Skall klirnatpolitiken bli framgångsrik krävs även att
fördelningen bördorna uppfattas rättvis. Olika börde-av som
fördelningar emellertidär förenliga med kravet på kostnads-
effektivitet och det gäller hitta fördelningatt uppfattasen som som
rättvis. kanDå såväl kravet på rättvisa kravet på effektivitetsom
uppfyllas.

Mekanismema fördröjer anpassningen och den
tekniska utvecklingen

En invändning de flexibla mekanismemamotarman deär att
fördröjer anpassningen till hållbar utveckling och de fördröjeren

denäven tekniska utvecklingen. Enligt klimatkonventionen har
industñländema gå föreett utvecklingsländernaatt detansvar när
gäller utsläppsminskningar för bl.a möjliggöraatt utvecklings-
ländernas utveckling EU-ländema har uttryckt detgemensamt att

° Kyotoprotokollet uttryck förär dettaett då endast i-ländema har krav på
sig genomföra utsläppsminskningar.att
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viktigt nationella åtgärder vidtas och mekanismema baraär att att
skall komplement till nationella åtgärder. Genomett att ettvara
"tak " användningen mekanismema kanså alla ländersätts av

effektivautveckla nationella strategier och åtgärderuppmuntras att
för påverka de långsiktiga tendensema för utsläppen, denatt
tekniska strukturen, särskilt infrastruktur med lång livslängd samt
produktions- och konsumtionsmönstef Taket kan därmed, enligt
detta bidra till bereda för ambitiösasynsätt, åtagandenvägatt mer
under den andra och de följande åtagandeperiodema efter år 2012.

landOm väljer enbart använda mekanismema förett att att
fullgöra sitt åtagande skulle det kunna finnas risk ländernaatten
skulle ha problem på sig åtaganden.att ta nya

Enligt innebär de flexibla mekanismemasynsättett motsatt en
ökad möjlighet till välavvägd anpassning till långsiktigten en
hållbar klimatpolitik Genom mekanismema sker teknologi-en
överföring mellan länderna, där mottagarländema, förutom över-
föring kunskap och teknologi tillskapas arbetstillfällenävenav

minskade utsläpp föroreningar lokalpå och regionalsamt nivå.av
Att avstå eller lägga hinder i för tillämpligenatt vägen av
mekanismema skulle betyda avstår från teknikspridningatt man en
och resursöverföring angelägen.ärsom

Vidare skulle, enligt detta begränsning till nationellasynsätt, en
åtgärder innebära de möjliga åtagandena blir mindre långt-att
gående och resursåtgången för klara dessa åtaganden och deatt att
kostnader uppstår blir Detta kan innebära minskadestörre.som

till exempelvis teknikutveckling och forskning. Vidareresurser
leder prissättningen på utsläppsrätter till skapandet generelltettav

7 Rådsslutsatser gemenskapsstrategi det gäller klimatför-närom en
ändringar, 18 maj 1999
8 Enligt klimatkonventionens principer bör politik åtgärderoch för att
hantera klimatförändringar vara kostnadseffektiva, så de säkerställeratt
globala fördelar till lägsta möjliga kostnad. uppnå dettaFör böratt
politiken och åtgärderna hänsyn till olika socio-ekonomiskata samman-
hang, övergripande, gälla alla relevanta källor, sänkor ochvara reser-

för växthusgaser och anpassning omfatta alla ekonomiskasamtvoarer
sektorer Artikel i3 klirnatkonventionen
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incitament till teknikutveckling och forskning på områden intesom
alltid kan förutses och regleras fram.



SOU 1999: l ll 57

Erfarenheter6 från olika

handelssystem

detta kapitelI erfarenheter ñån olika för handelpresenteras system
med utsläppsrätter/utsläppsreduktioner. två förstaDe är
existerande används i förUSA andrasystem änsom gaser
växthusgaser, det tredje redovisning erfarenheterna frånär en av
svenska energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser
medan det sista inte fått någon praktisk tillämpning.ärmusystemet

6.1 The S02 AllowanceUS Programme

Målsättningen med The AllowancesUS S02 Programme är att
reducera det utsläppen svaveldioxid frånregnetsura som av
framförallt koleldade elproduktionsanläggningar till.leder De
totala utsläppen svaveldioxid skall minska till miljoner8,95 tonav

år, vilket 40-procentig reduktion i förhållande tillärper en
utsläppen år 1980. Fas detta började1 och1995av program
omfattar 110 koleldade anläggningar i och iUSAöstra
mellanvästem. Fas 2 i januari 2000 och kommerstartar att
inkludera existerande anläggningar med kapacitet 25 MWen av
eller alla anläggningar använder fossilasamtmer nya som
bränslen med svavelinnehåll på 0,05änett procent.mer

Uppgifter hur fungerar hämtas från Mullins, F. och Baron, R.systemetom
"Intemational Greenhouse Gas Emission Trading". Working Paper No.
OECD 1997.
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Fördelningen utsläppsrätterav

Varje utsläppsrätt innehavaren tillstånd släppa 1att utger ton
svaveldioxid under specifikt år. Utnyttjas de inte underett detta år
kan de till kommande år. De äldre elproduktions-sparas
anläggningarna ingår i och i bruk den 15systemetsom som var
november 1990 tilldelas utsläppsrättema gratis. Tilldelningen
baseras på de historiska utsläppen under åren 1985-87. Nya
anläggningar måste köpa utsläppsrättema antingen på marknaden
eller också i årlig auktion myndigheterna håller.en som

Rutiner för mätning, överlåtelse och kontroll

I det viktigt med korrektaärsystemet uppgifter de totalaom
utsläppen svaveldioxid från respektive elproduktionsan-av
läggning. varjel anläggning installeras det mätutrustningen som

utsläppen varje timme.mäter Fyra gånger året levereras dessaom
utsläppsdata till den amerikanska motsvarigheten till Naturvårds-
verket, EPA, då kan beräkna de faktiska utsläppen. Dennasom
myndighet administrerar centralt registeräven innehållerett som
uppgifter den totala mängden utsläppsrätter och äganderättenom
till dessa. Samtliga överlåtelser registreras och varje år görs en
avstämning så respektive företags innehav utsläppsrätteratt av
minst företagets totala utsläpp svaveldioxidmot undersvarar av
året.

Företagen har tillåtelse släppa svaveldioxid underatt ut mer
året vad innehavetän utsläppsrätter, imotsom svarar av men
slutet året måste detta balanseras. fallI utgår böter påannatav

dollar2500 för varje utsläppen överskrider innehavet.ton som
Detta kan jämföras med de faktiska priserna på utsläppsrättema

då låg på 100 dollar. Dessutom minskarrunt årsnästasom
tilldelning utsläppsrätter med lika många ton över-av som
skridandet.
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Marknaden för utsläppsrätter

Handeln frimed utsläppsrätter och kan säljas till såvälär rätterna
företag, organisationer till privatpersoner. Alternativt kansom

för framtida bruk. miljöorganisationEn kanrätterna sparas
exempelvis gå och köpa utsläppsrätter undandraoch dessa för
vidare handel, vilket skulle tvinga fram skärpta reningsâtgärder i
elproduktionsanläggningama. Trots utsläpp svaveldioxid, tillatt av
skillnad från utsläpp koldioxid, förorsakakan såväl lokalaav som
regionala problem, finns det i handeln inga geografiska
restriktioner.

Årligen auktioneras 2,8 den totalarunt procent ut av
fördelningen utsläppsrätter. genomförsDetta amerikanskaav av
Naturvårdsverket, iEPA, samarbete med Chicago ofBoard Trade.
Syftet med auktionen dels anläggningar möjlighetär att attge nya
komma in på marknaden och på så minska dominansen frånsätt
existerande anläggningar, dels information priset påge om
utsläppsrätter. intäkter auktionenDe återförs till desom genererar
ursprungliga innehavarna utsläppsrättema.av

Erfarenheter från programmet

förstaDen fasen startade 1995. Mullins 1997programmetav
flera faktorer bidrar till framgångs-göraatt att programmetmenar

rikt Dessa faktorer bl.a legalt bindande utsläppsbegränsningar,är
uppföljning utsläpp och innehav utsläppsrätter,noggrann av av

höga böter vid överträdelse, relativt låga transaktionskostnader för
aktörer låga administrationskosmader för den centralasamt
myndigheten. nyttighetDen det handlas med väldefinierad.ärsom

3 Mullins 1997: from existing trading for internationalLessons systems
greenhause emission trading. OECD Information Paper.gas
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I från UNCTADrapport författarnaen the Acid Rainattmenar
Program 7 resulterat i betydande kostnadsreduktioner iförhåll-
ande till traditionella former regleringar. The Acid Rainav
Program har exempelvis, enligt författarna, lett till attreduktions-
målen har uppnåtts med råge. Kostnadema för uppnå målenatt är
mindre hälftenän vad amerikanska Naturvårdsverket, EPA,av
beräknade och flera gånger lägre vad industriföreträdareän
ursprungligen beräknade. Priset pâ utsläppsrätter har sjunkit från
beräknade $400-1 000 till $15Oton Programmetrunt ton.per per
har vidare främjat innovation och endast krävt litenen
personalstyrka för administration.

I UNCTAD-rapporten den årligatar även auktionenman upp
utsläppsrätter genomförs iav Den tydligaprogrammet.som ger

prissignaler till marknaden samtidigt den motverkarsom
marknadsdominans, dvs. möjlighet för aktörer kommager attnya

på marknaden.

6.2 U.S Emissions Credit Trading
Systemet med handel med utsläppsreduktioner har i USAanvänts
för förbättra luftkvaliten iatt områden där federala luñkvalitet-

inte uppfylls s.k. nonattainment areas. Systemetnormerna tillåter
industrier etablerasatt i dessa områden så längenya utsläppensom

från de industriema kvittas offset reduktioner från andranya mot
utsläppskällor.

Det nationella täcker in deprogrammet stationärastörre
utsläppskälloma kväveoxider, stoft, svaveldioxid och koloxid.av
Varje företag air quality standar måste uppfyllas.ges en som
En utsläppsreduktion innehavaren tillstånd släppager att ut

3UNCTAD, Tietenberg, Grubb, M al Greenhouse Gaset Emissions:
Trading: Defming the Principles, Modalities, Rules and Guidelines for
Verification, Reporting and Accountability. Augusti 1998.
4 Uppgifter hur fungerar hämtas frånsystemet Mullins, F. ochom Baron,
R. "Intemational Greenhouse Gas Emission Trading". Working Paper No.

OECD 1997.
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exempelvis 1 kväveoxider. företag skaffar sig utsläpps-Ettton
reduktioner minska utsläppen i förhållande till deattgenom

miljövillkoren via exempelvis produktionen ellerändraduppsatta
byte insatsvaror. utsläppsreduktionenFör skall godkännasattav av
myndigheterna måste den dock verklig, kvantifierbar ochvara
pennanent.

godkänd utsläppsreduktion kanEn företaget sedan sälja till ett
företag skall verksamhet. inteDetannat ärstartasom enupp ny

tillåtet för existerande företag utsläppsreduktioner förköpaett att
utöka sina utsläpp företagets initiala miljövillkor. Omöveratt egna

företaget inte finner någon köpare sina utsläppsreduktioner kanav
de för säljas vid tidpunkt.attsparas senare

Flera de välkända begreppen inom handel utsläppav av
härstammar från handel med utsläppsreduktioner

möjlighet förNetting företag skaparett0 ger som en ny
utsläppskälla kompensera detta reduceraatt attgenom

frånutsläppen någon företagets anläggningar.annan av
Offrets tillåter företag etablera sig i områden däratt0 nya
federala luñkvalitetnormema inte uppfylls de samtidigtom
köper utsläppsreduktioner från företag iett annat samma
område.
Bubbles tillåter existerande företag frånvälja utsläppsnivånatt0

och anläggningar,dess så länge de totalavar en av som
utsläppen från samtliga företagets inte överskrideranläggningar
den totala nivån.
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Erfarenheter från programmet

Författarna till refererade UNCTAD-rapporten attovan menar
erfarenheterna från det refererade U.S Emissionsprogrammet,
Credit Trading dåliga. Programmet harär inte lett till de avsedda
effektema, sig från ekonomiskt perspektiv eller frånettvare ett
miljöperspektiv. Programmet innehåller strikta regler för
rapportering och för godkärmande utsläppsreduktioner, vilketav
leder till höga transaktionskosmader. praktikenI måste varje
transaktion godkännas myndigheterna och varje affär kanav
innebära utdragen kanske ända till år.etten process, upp

Vidare krävs ständig tillsyn för kontrollera leveratt att parterna
till åtaganden. harDetta lett till komplicerade ansvarsreglerupp

för till antingen köparen eller säljaren ansvarig giltighetenatt ärse
i utsläppsreduktionen.

6.3 Svenska energipolitiskt motiverade
internationella klimatinsatsen

Vid klimatkonventionens första är 1995 beslutadespartsmöte att
försöksperiod, Activities Implemented Jointly AIJ, skulleen

för genomförda åtgärder. Försöksperiodengemensamt
skall pågå längst till år 2000. dennaUnder period får länderna inte
tillgodoräkna sig de utsläppsreduktioner uppnåssom genom
åtgärderna. förutsättningEn för projekt skall kunna inräknasatt ett
i försöksperioden projektets finansiering additionell,är dvs.att är

den inte ingår i industriländemas normala bistândsåtaganden.att
För perioden efter törsöksperioden inga regler fastställda.är

Sverige ratificerade FNs ramkonvention klimatförändringarom
år 1993 i samband med riksdagens godkännande den s.k.av
Klimatpropositionen prop. 1992/932179, bet. 1992/93:JoUl9,

5 Redovisningen bygger högi grad på avsnittet Activitiesom
Implemented Jointly, AIJ i Sveriges andra nationalrapport om
klimatförändringar, Ds 1997:26.
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rskr. 1992/93/361. Näringsministem konstaterade i propositionen
pragmatisk borde tillämpas och insatserna inledasatt ansatsen

omedelbart, kriterier för genomförande ännutrots att gemensamt
inte beslutade. Förutom nationellt svensktettvar program
godkändes samtidigt förslag till pilotprogram inriktat påett
genomförande projekt i Sveriges närområde, Baltikum ochav
Östeuropa. Syftet med undersöka möjligheternaprogrammet att

s.k. genomförande i enlighet med FN:satt gemensamtgenom
klimatkonvention bidra till reduktion koldioxidutsläpp.av
Huvuddelen medlen ska användas för lån på kommersiellaav
villkor till anläggningsägare för finansiera projektenatt samt att en
mindre del ska utgå bidrag för stödja genomförandetattsom av
projekten. Regeringen föreskriver vidare projekten konti-att
nuerligt ska utvärderas följasoch i enlighetsamt rapporterasupp
med de anvisningarna för pilotfasen för JI/AIJ.antagnanu

Projekten i har i huvudsak fjärr-varit inriktade påprogrammet
värmesektom och omfattar såväl produktion distribution ochsom
slutanvändning fjärrvärme i byggnader. På år har ävenav senare

riktats bl.a. användning överskottsvärme frånprogrammet mot av
industriproduktion ñäxrvärrneför och elproduktion.

Produktionsprojekten i huvudsak ombyggnad iavser av parmor
storleksordningen i3-10MW värmecentraler från användning av
fossila bränslen eldningsolja och kol till biobränsle.tungsom
Distributionsprojekten upprustning fjärrvärmenätenavser av

utbyte eller omisolering vattenbehandlingrörsystemen,genom av
för förlänga hela livslängd installationatt systemets samt av
undercentraler och reglerutrustning. Effektiviseringsprojekten i
byggnader omfattar åtgärder ombyggnad eller omisoleringsom av
yttertak, installation undercentraler, värmeväxlare, ochmät-av
regleringsutrustning tätning fönster och dörrar. lån tillDesamt av
anläggningsägare eller motsvarande i allmänhet på tio ochårges
med två års amorteringsfrihet.

Projekten genomförs i samarbete med ansvariga ministerier och
myndigheter i respektive land. I nedanstående tabell redovisas
resultaten från genomförda eller pågående projekt.
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Tabell Resultat genomförda och pågående projektav

Antal Total Sparad/konverterad Koldioxid-
Typ projekt projekt investering energiav reduktion

MSEK MWh/år Ton/år

Pannkonvertering 27 123 562 500 192270
Upprustning 15 36 58 270av 21 990
fjärrvärmenät
Energieffektiviserin 11 23 13 860 8404

i byggnaderg
Kombinerade 13 85 184 400 66 030
projekt

Summa 66 267 819 030 285 130
Källa: Energimyndigheten Progress Report 1998

Vid utgången 1998 hade 66 projekt genomförts ellerav var
pågående och de totala investeringskostnadema uppgick till 267
miljoner kronor. Det antalen projektstörsta pannkonver-avser
teringar där biobränsle eldningsoljaersätter eller koltung som
bränsle. Insatser i distributionsnät har inneburit olje- ochatt
koleldade pannanläggningar i några fall har kunnat stängas.

De totala koldioxidutsläppen beräknas ha minskats med
285 000 årligen. Till detta kommerton utsläppenävenatt av
svaveldioxid och kväveoxider har minskat.

Erfarenheter från programmet

Insatsema har fått goda omdömen i genomförda utvärderingar och
intresset i samtligaär samarbetsländer förstort att programmet
skall fortsätta viktigtEtt tecken på projekten fungeraratt är att
återbetalningsdiciplinen för lånen god, i flera fall har funnitär man
det möjligt återbetalningama tidigareatt starta vadän som
stipulerats i låneavtalen.
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Några de måstesvagheter projekten aktivtnämnts är attav som
identifieras därtilloch genomföras och kontrolleras i efterskott. En

svårighet tillgodoräknande insatser utsläpps-är attannan av avser
minskning i förhållande till referensbana hur storaen som anger

skulle ha blivitutsläppen projektet. Utsläppsminskningen ärutan
således beräknad skillnad ochmellan faktiska utsläppen en
hypotetisk referensbana. betyder iDetta bådaatt ettparter

genomförande kan ha intresse elleröverdrivagemensamt attav
överskatta utsläppseffekten. förDetta innebär problemstora

och fordrar i tillämpningsfas kontroll-väl utbyggtansatsen etten
och administrationssystem, vilket kan medföra betydande
hanterings- och transaktionskostnader. har emellertidDenna ansats
endast i undantagsfall tillämpats i de svenska projekten där i stället
uppgivna utsläpp varit jämförelsenorm. innebärDettaanteex en
viss överskattning uppnådda minskningar. och med 1999 årsIav
ingång projekt under anslaget komma till grundläggasattavses
för avtal kreditering.om

6.4 Handel med klimatcertifikat.

Handel med klimatcertifikat förslag från Kraftverks-är ett
föreningen Grundprincipen förklimatcertifikat utfärdasär att ett
elproduktion klimatpåverkande utsläpp. kWhFör 1utan som
produceras i anläggning utsläpp klimatgaser utfärdasutan etten av
certifikat för kWh. El från kraftverkl med låga utsläpp från t.ex.
moderna naturgaskraftverk certifikat i proportion till hurger
mycket lägre utsläppen kraftverkjämfört med konventionellär
Antalet certifikat reduceras med individuell koefficienten som
direkt relateras till mängden klimatpåverkande frånutsläpp
anläggningen i fråga.

instansEn granskar varje elproduktionsanläggning för sig och
tilldelar anläggningen klimatkoefficient mellan och0en
Anläggningar klimatpåverkande ochutsläpputan vatten-t.exsom

6Kraftverksföreningen 1998: Klimatcertifikat, Oktober 1998.PM
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vindkraft koefficienten konventionellEn koleldad kondens-ges
anläggning koefficienten Denna anläggning blirtypges av en
referens i densystemet normala produktionsfonnenattgenom
globalt konventionell kolbaseradär kondenskrafc.sett

För alla anläggningar med klimatpåverkande utsläpp per
levererad energienhet utfärda certifikaträtt för produk-attges en
tionen multiplicerad med individuell koefñcient mellan och0en

Certifikathandeln skall frikopplad från elhandeln. Det skallvara
möjligt köpa från håll ochatt motsvarande antalvara ett

certifikat via aktör, elbörs. Köpen certifikaten ärannan ex en av
inte heller nationsbundna. Det skall möjligt köpa iatt ettvara
land och certifikat i land.ett annat

Kunden också kan återförsäljare el, för ihopsom vara en av
köpen och certifikat till produkt i form klimatcerti-av en av
fierad el.

Enligt Kraftverksföreningen driver marknaden fram miljö-en
anpassning produktionen. Flera undersökningar visarav att storen
del konsumenterna i Europa och Nordamerika bereddaärav att ta
miljömässiga och etiska hänsyn de får fullgoda produkt-om
alternativ. delEn dessa också beredda betalaär förattav mer
miljömärkta produkter.

Vidare Kraftverkstöreningen det frågetecknetatt stora ärmenar
hur mycket kunder beredda betala förär klimatcertifierad el.att
Certifikat handlas på fungerande marknad innebärsom en en
tydlig marknadsprissättning och efterfrågan blir destostörre
snabbare går omställningen produktionsapparaten. kanDetav
emellertid visa sig den efterfrågan otillräcklig ochatt spontana är

därför någon form kvoteringatt eller tvångsåtgärd blirav arman
nödvändig. Under sådana förhållanden skulle fungerandeen
marknad för klimatcertifikat enligt Kraftverksföreningen ettvara
instrument incitament till kostnadseffektiva åtgärder.som ger
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svenskt nationellt för7 Ett system
handel med utsläppsrätter när

Kyotoprotokollet har ratificerats

börjarKyotoprotokollet gälla 90 dagar efter det minst länder55att
har ratificerat. kan regeringama industriländema,Då i som
förbundit sig begränsa eller minska sina utsläpp välja attatt
utnyttja de flexibla mekanismema för uppfylla sinatre att
åtaganden. förutsättning torde trovärdigtEn stabilt ochatt ettvara
regelverk har upprättats.

vårt ingår jämföra bilateralI uppdrag det bl. medatt systema
statlig handel medmed utsläppsrätter och för handelsystem
utsläppsrätter företagsnivå. medpå Förslag till inhemsk handelen
utsläppsrätter skall utformade kanså den i skedeatt ettvara senare
kopplas till internationell handel. diskuterasI detta kapitelen
några de aspekter utformningenmåste beakta vidav som man av

marknad för handel med utsläppsrätter.en
Vid all handel förekommer transaktionskostnader. Stavinss.k.

1995 delar in transaktionskostnadema i kategorier: sök-olikatre
och informationskostnader, förhandlings- och beslutskostnader

kostnader för sanktionssystemmätning och Till den förstasamt
kategorin hänförs kostnader för hittaköpare och säljare att
varandra, till den andra kategorin förräknas kostnader kommaatt
fram till överenskommelse medan hänförsi den tredje kategorinen
kostnader för tillförsäkra ingångna avtal hålls.att att

Se Stavins, Journal of"Transaction Costs and Tradeable Permits".R.
Environmental Economics and Management 29, 1995
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Utformningen regelverket kring handel med utsläppsrätterav
måste ha utgångspunkt skapa så flexiblaattsom system som
möjligt och hålla transaktionskostnadema till minimum. Enligtett
UNCTAD-rapporten det endastär handelssystem med låga
transaktionskostnader lyckats minska kostnaden försom att
uppfylla åtaganden.

Åtagandeperioden7.1

I Kyotoprotokollet har industriländema åtagit sig attsom grupp
begränsa och minska sina sammanlagda utsläpp växthusgaserav
under perioden 2008-2012 med minst 5 1990 års nivåerprocent av
uttryckt i koldioxidekvivalenter. Därmed finns det nödvändigen
förutsättning för handel skall komma tillatt stånd. För enskilda
industriländer skiljer sig de kvantifierade åtaganden åt och
respektive land får tilldelade mängder assigned AAamounts,

åtagandet.motsom svarar
Industriländema skall vidare år 2005 ha gjort påvisbarasenast

framsteg i uppfyllandet sina åtaganden. Vad exaktav som avses
preciseras inte, grundtanken i förhandlingarna det skallmen attvar
finnas kontrollstation före åtagandeperiodens början âr 2008.en
Det blir således viktigt för alla länder visa utsläppen gåratt att
rätt håll vid denna tidpunkt.

Åtaganden för perioder efter den första åtagandeperioden
2008-2012 skall fastställas kvantifierade åtagandengenom om
begränsning eller minskning utsläpp för respektive land. Dennaav
prövning skall inledas sju år före utgången densenast förstaav
åtagandeperioden, vilket innebär prövningen skallatt senast
inledas år 2005.

Protokollet träder i kraft sedan det ratiñcerats tillräckligtav
antal parter.



handel 69svenskt förSOU Ett nationellt1999:1 l l system

Vad handlas det med7.2

med ellerfrämja handel utsläppsrätter skallFör att varan
väldefinierad ochnyttigheten och innehavarens rättigheternavara

förskall klart framgå. det amerikanskaskyldigheter I systemet
för Programhandel med utsläppsrätter svaveldioxid Acid Rain

varje utsläppsrätt innehavaren till släpparätt ettatt ut tonger
från och med det utgivningsåret. intesvaveldioxid Utnyttjas den

för år ochkan den kommande Nyttigheten homogenärsparas
väldefmierad.

ieller växthusgaserDe växthusgaser upptasgrupper av som
Kyotoprotokollet till antalet och deras påverkan växthus-påär sex
effekten varierar. ochderas sammanlagda effekt räknasDet är som
de den s.k. GWP-faktom till koldioxide-sammanvägs genom
kvivalenter. nyttighet det medDen kommer handlas ärattsom
utsläppsrätter ikoldioxidekvivalenter. utsläppsrättVarjemätt ger
innehavaren släppa underkoldioxidekvivalenterrätt ut ettatt ton
åtagandeperioden

Vilka kan handla7.3

Regeringama i de länder har förbundit ellersig begränsaattsom
minska sina utsläpp kan välja deltaga i handeln. Ländernaatt
handlar med sina tilldelade mängder i varjeoch slutet av
åtagandeperiod sker kontroll landets innehav stämmeratten

med de faktiska utsläppen.överens

2 den uttryckligenI lag regelverket, The Clean Air står detAct,styrsom
utsläppsrätten inte s.k. begränsadrightäratt property utanen en

tillåtelse påsläppa svaveldioxid". Genom detta kan ändraatt ut staten
utsläppstaken eller pålägga restriktioner ändrar på värdetsom av
utsläppsrättema 1999.behöva kompensera innehavama. Haitesutan att
3 Handel med utsläppsredulctioner från de tvâ flexiblaprojektbaserade,
mekanismema genomförande och mekanismen förgemensamt ren
utveckling kan definieras iockså koldioxidekvivalenter.termer tonav
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Länderna kan alternativt välja införa inhemskatt en
marknadsplats för utsläppsrätter integreradär med densom
internationella marknaden och delegera handlarätten till privataatt
och/eller offentliga juridiska Det dock fortfarandeärpersoner.
regeringen i det landet för landets åtagandeattegna som svarar
uppfylls.

7.4 Vilken för giltighetenansvarar av

utsläppsrättema

När land eller enskilt företagett köperett värdepapper som
vardera till släpparätt koldioxidekvivalenter,att ut ett tonger är
det då säljaren eller köparen ansvarig förär deattsom omsatta
värdepappren giltiga Kan innehavarenär värdepappretav vara
förvissad varje utsläppsrätt á koldioxidekvivalenteratt ett tonom
kan användas för räkna utsläppatt eller finnsmot ett dettonav
risk den underkärmsatt

Det pågår fortfarande förhandlingar inom klimatkonventionen i
vilken grad det köparen ellerär säljaren skall försom som ansvara

de värdepapprenatt giltiga.omsatta Om säljarenär skall bära
risken förutsätter detta varje industriland har effektivaatt
nationella sanktionssystem. Som tidigarenämnts det fort-är
farande regeringen i det landet för landetsattegna som svarar
åtagande uppfylls. detI fall aktörer i det landet inte uppfylleregna
sina åtaganden och det i sin leder till landet inte uppfyllertur att
sina åtaganden i slutet den första perioden, skulle statenav vara
tvingad köpa tillräckligt många utsläppsrätteratt för täcka in deatt
faktiskt gjorda utsläppen.

Om för giltigheten utsläppsrättemaansvaret läggs påav
köparen betyder detta utsläppsrätter från olika industriländeratt är
olika produkter med olika risk och därmed olika pris. En

Avsnittet bygger på Handel med utslippskvoter forrapporten
klimagasser. tagits fram den norska kvotutredningen. Juni 1999.som av
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i sinkani olika produktvarianteruppdelning utsläppsrättemaav
i marknaden blir lägre.till likviditetenleda atttur

utsläppsrätterinnebärdär säljaren bärEtt attansvaretsystem
produkt. Köparenuppfattas åfrån olika länder kan en sammasom

utsläppsrättema kommerkan säker på att accepteras,attvara
skall redovisasden då innehavetoberoende ursprungsland, dagav

faktiska utsläppen.för täcka deatt upp

skall ingåVilka7.5 gaser

växthus-omfattar Kyotoprotokollet totalttidigareSom nämnts sex
mycket.växthuseffekten olikaoch de påverkargaser sex gaserna

viajämföra respektive dettakunna påverkanFör översättsatt gas
GWP-faktom till koldioxidekvivalenter.

fåri koldioxidekvivalenterEn minskning utsläppen mättav
växthuseffekten reduk-positiva effekt oberoendepå av omsamma

tionen sker i koldioxid, eller någonutsläppen metan, avarmanav
detkilo fårklimatgasema. Reduceras metanutsläppen med 48

medeffekt minskning koldioxidutsläppensamma som en av
svavelhexafluoridkilo000 eller minskning utsläppenl en av av

med 40 gram.
för utsläpps-kan förmoda åtgärdskostnademaMan att

kostnadseffektivbegränsning skiljer mellan Frånsig gaserna. en
klimatgasersynvinkel det låta samtligadärför önskvärtär att sex

för utsläppeningå på så utnyttja möjligheten begränsasättatt att
till så låg kostnad möjligt.en som

iväxthusgaserproblem med inkludera samtligaEtt att sex
den tillförlitligheten i mätningarnavarierandeärsystemet av

utsläppen. imätning-nedanstående tabell redovisas osäkerhetenI
de olika växthusgasema.arna av
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Tabell Osäkerhet i mätningarna olika växthusgaserav

Osäkerhet i
Växthusgas mätningar

Koldioxid +/- 5%
Metan +/-30-60 %
Lustgas +/-30-l00%
Fluorkolväten +/-20%
Pertluorkolväten -30% 0%+5-
Svavelhexafluorid +/- 5%

KälIa:Handel med utslippskvoter for klirnagasser, Juni 1999

Uppgifterna hämtade frånär Norge och enligt Naturvårdsverket
gäller de också för Sverige, möjligen med undantag för svavel-
hexafluorid. Som framgår tabellen osäkerhetenär i mätningarnaav

lägst för koldioxid och svavelhexafluorid.som
En möjlighet anförs iUNCTAD-rapporten begränsasom är att

handel med utsläppsrätter till sådana växthusgaser där utsläppen
kan beräknas eller medmätas noggrannhetstor exempelvissom
koldioxid. Samtidigt kan sådan begränsning leda till deen att
totala kostnaderna för utsläppsbegränsning ökar något attgenom

frånhänder sig möjligheten till billiga utsläppsbegränsningarman
bland de exkluderas från handeln.gaser som

7.6 Skyldigheten innehaatt

utsläppsrätter

För för handelatt ett medsystem utsläppsrätter skall bli
framgångsrikt i kostnadseffektivitettermer krävs bl.a. detav att
täcker in så många utsläppskällor möjligt transak-samt attsom
tionskostnadema låga. Valetär i förädlingskedjanav var som
skyldigheten inneha utsläppsrätter läggsatt påverkar såväl antalet
utsläppskällor kan inkluderas i transaktions-systemetsom som
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effektivtValet därför viktigt för skapakostnadema. är att ett
system.

uppnå den effektivaste lösningen brukarFör säga attatt man
skyldigheten inneha utsläppsrätter skall ligga vid självaatt

företagutsläppskällan. det utsläppskällanDet är äger somsom
tilldelas utsläppsrätter i enlighet med åtaganden. haFöretaget antas

de billigaste för uppnåden bästa informationen åtgärderna attom
lägga skyldigheten innehautsläppsbegränsningen. Att att

utsläppspunkten ellerutsläppsrätter vid brukarledet benämns ett
down-stream för handel.nedströms system

dock transaktionskostnadema med dennavissa fall kanI
Koldioxid viktigaste ochlösning höga. den växthusgasenärvara

bildas vid förbrärming. Transportsektom totalaall andel deav
koldioxidutsläppen år uppgick till enligt SCB:s1997 40 procent
sektorsindelning utsläppen kom från antal bilar,och ett stort
bussar, lastbilar motorcyklar. downstream"-system skulleoch Ett

motorfordoninnebära varje enskilt skulle åläggas tak på deatt en
utsläppsrätter skulle fördelas svarandetotala utsläppen och sedan

detta tak.mot
blikostnaderna för mätning och kontroll skulleDe totala

mycket alternativ i fallhöga. sådanaEtt är uppströmsannat ett
upstream för handel. skyldighetenHär lägger attsystem man
inneha produktionen vid importen denutsläppsrätter vid eller av

koldioxid vidinsatsvara leder till utsläpp. Utsläppensom av
förbränning med uppgifterkan noggrannhet viamätas stor om
förbrukningen "upstream-ansats för koldioxidbränsle. Enav
skulle innebära oljerafñnaderier, importörer, och eventuelltatt
naturgasledningar och processanläggningar de utsläppskällorvara

åtaganden begränsa och minska utsläppengör attsom av
koldioxid. Tilldelningen i enlighet medutsläppsrätter skerav
åtaganden eller efter marknadsandel eller kriterium.annat
Dimensionerat skulle upstream"- kunnapå rätt sätt ett systern
täcka in fossila bränslen och den allraall användning störstaav
delen koldioxidutsläppen i landet. Antalet företag skulle varaav

för mätning ochbegränsas, vilket skulle minimera kostnadema
kontroll. föreslogs första omgång begränsadI SOU 1994:140 en
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till energiskatteskyldiga. Vid denna tidpunkt uppgick antalet
energiskatteskyldiga företag till 1 100 st.ca.

När det gäller de andra växthusgasema omfattas Kyoto-som av
protokollet får motsvarandegöra analys för vilketman att utröna,

lämpas sig bästsystemen för respektiveav som gas.

7.7 Hur fördelas utsläppsrättema
Fördelningen utsläppsrättema till de företag åtagit sigav attsom
begränsa eller minska utsläppen kan ske på olika sätt.
Fördelningen tillstånden kan ske gratis till existerande källor,av
baserat på historiska utsläpp. En nackdel med denna fördelnings-
princip företagär, att medväntat begränsa utsläppenattsom

eftersom de via tilldelningen får tillgånggynnas, de kanen som
sälja. En nackdel det blirär svårare föratt aktörerannan attnya
komma på marknaden. De måste köpa utsläppsrättema frånnya
de existerande och dessa kan motvilliga till släppa inattvara nya
konkurrenter.

Några de existerande för handel med utsläppsrättersystemenav
i USA fortsätter fördela utsläppsrätteratt gratis till källor, även
efter det de haratt Huvudargumentetstängts. för detta är att man
då eliminerar incitamenten fortsätta driva äldreatt anläggningar

mängd utsläppstorsom genererar en
Ett alternativ till fördelningannat auktioneraär utsläpps-att ut

Fördelenrättema. med sådant förfarandeett det kan ledaär tillatt
effektiv fördelning Företagen fårrätterna.en konkurreraav om

utsläppsrättema och de tillfaller företag villiga betalaär detattsom
högsta priset. En fördel med auktioneraattarman ut
utsläppsrättema fårär in vilketatt kanstaten specielltpengar, vara
betydelsefullt kommer omfattasystemet sektorer idagattom som
betalar koldioxidskatt. Auktioner leder också till aktörer påatt
marknaden får information priset pâ utsläppsrätter, vilket kanom

5 Se Haites, E. Och Homung, "AnalysisR. of Emissions Trading Program
Design Features". National Round Table the Environment and theon
Economy. January 1999.
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föråtgärderbeslutskall fattabetydelsefull dombli attnär om egna
åtaganden.uppfylla

få och iSkall utsläppsrätterna7.8 sparas
så fall hur länge

kan med siginnebärutsläppsrätterAtt taatt parternaspara
åtagandeperiod tillfrånoutnyttjade utsläppsrätter en arman.en

andratill detfrån det åretväxthusgaser varierarUtsläppen enaav
andrafaktorer ochväderlek, ekonomiskagrundpå avavav

mindreföretagen släppaVissa år kommerorsaker. änatt ut
utsläpps-utsläppsbegränsningen, andra år Att kunnamer. spara

uppfylla sinaför företagenflexibiliteträtter större attger en
iplanera för investeringaråtaganden. blir lättareDet att nya

utsläppen.i åtgärder för minskaproduktionsanläggningar och att
Enligtkostnadsbesparingar.leda till betydandekanDetta

utnyttjats idenna möjlighetUNCTAD-rapporten har stor
omfattning i Acid Rainprogrammet i USA.

skapatKyotoprotokollet det möjlighet tillI ettatt sparages
det gällerunder åtagandeperiod till Närutrymme arman.en en

certifierade utsläpps-mekanismen för utveckling och deren
industrilandföljdenminskningsenheter blirCER när ettsom

skapas underi utvecklingsland får sådana CERinvesterar ett som
för uppfylla framtidaperioden och utnyttjas2000-2007 attsparas

explicitvillkor finns inteåtaganden. motsvarandeNågot
genomförande ellerformulerat för mekanismema gemensamt

förtidahandel med utsläppsrätter för denna tidsperiod. Frågan om
för förhandlingar.kreditering kan bli föremål
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7.9 Mätning, rapportering och kontroll

För tilltroskapa tillatt med handel utsläppsrättersystemet krävsav
utsläppen från varje utsläppskällaatt kan eller administrativtmätas

fastställas. Mätutrusmingen ska kunna eller beräkna demäta totala
faktiska utsläppen under åtagandeperiod. För vissaen
växthusgaser till exempel koldioxid kan utsläppen enkeltsom
beräknas förbrukningenmäta eller importenatt bränsle.genom av
För andra kan det bli tal direkt utsläppen frånatt mätagaser om
utsläppskällan.

Rapporteringen består dels de uppskattadeatt rapporteraav
eller utsläppen frånuppmätta anläggningen till centralaen
myndighet för uppföljningen. Vidare måste aktörernasom ansvara

de inköp och försäljningarrapportera utsläppsrätterav som
gjorts. dettaFör ändamål krävs centralt register hållerett redasom
på vilka utsläppsrättema.äger Varje företag, organisationsom
eller privat har konto kan liknas vidett vanligtperson ettsom
bankkonto. Köp utsläppsrätter ökar på kontot, medanav
försäljning eller utnyttjande utsläppsrätter vid avstämnings-av
tidpunkten minskar kontot.

Kontrollfasen består kontrollera de totala utsläppenatt attav
från utsläppskälla under åtagandeperioden kan matchasen mot ett
motsvarande innehav utsläppsrätter. En granskning består dåav
dels undersöka de totala utsläppenatt har beräknatsatt ellerav

på korrektmätts dels kontrolleraett sätt, äganderätten tillatt
utsläppsrättema. Kontrollmomentet kan, beroende utformning,

det idag användsmotsvaras för energi- och koldioxid-av som
skatteuppbörd.

Någon form sanktionssystem måste sedan skapas kanav som
användas vid överträdelse. I det amerikanska Acid Rain-

efterlevnadenär 100- procentig. Om företagprogrammet i dettaett

° Avsnittet endast översiktsbild vad krävs föröverger en ettsom
inhemskt för handel med utsläppsrätter.system Därutöver finns det en
internationell aspekt måste beaktas vid skapandet inhemsktettsom av
kontrollsystem. En fördjupad diskussion kommer redovisas iatt
slutrapporten.
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inte innehar tillräckligt många utsläppsrätter för täckaattprogram
sådanade totala utsläppen under åtagandeperioden måste

införskaffas detta bötfällsinom period 60 dagar. Görs inteen av
företaget för varje överskjutande med belopp vidaton ett som
överstiger marknadspriset på utsläppsrätter. Vidare reduceras

förtilldelningen utsläppsrätter nästkommande åtagandeperiod.av

fungerande7.10 skapa marknadHur en

måste marknad för den skall tunnHur intestor attvaraen vara
tilloch leda väldigt få transaktioner och osäkerhet det gällandeom

uppmärksamhet förmarknadspriset Stor har riktats riskenmot att
länder USA kan utnyttja sin storlek till sinstora t.ex.som egen

fördel. marknad med perfekt konkurrens kännetecknasEn attav
aktörerna priset på utsläppsrätter för givet och de kan intetar

sitt beteende påverka det. sådan marknad skallFör attgenom en
etableras krävs tillräckligt påantal aktörer. svårtDet ärett stort att
förhand hur många aktörer behövs marknaden,säga som
eftersom det endast behövs så många ingen enskild aktöratt
upplever han sitt agerande kan påverkaatt egetgenom
marknadspriset handlaOm industriländema delegerar rätten att
till privata och/eller offentliga juridiska skapaspersoner en
marknad med många aktörer och detta motverkar några fåatt
aktörer skulle kunna dominera marknaden. Ytterligare lösningen
för motverka marknadsdominans skapaatt att gemensamvore en

anonymtbörs där aktörerna kan leder vidareFler aktöreragera
till antal transaktioner likviditet följd.med ökadstörreett en som

Information till vilka priser handel med utsläppsrätterom som
har skett viktig för minska kring handeln.osäkerheten Enär att
frågeställning då dyker i huruvida köpare och säljareärsom upp
skall tvingas avslöja priset på transaktionen. Båda kanatt parterna

det värdefull information de villkommersiellattanse vara som

7För diskussion, Bilaga till Långtidsuüedningen6 1992.en se
Bohm, Emission Trading withSe P. "Intemational Greenhouse Gas -

Special Reference the Protocol". TeamNordKyoto 1999:506.to
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Åhålla för sig själva. andra sidan hjälper prisinformation andra
aktörer till ställning till vilkenatt ta eller vilka strategier desom
skall använda. Det kan exempelvis sigröra ställnings-ettom
tagande skall köpa utsläppsrätter ellerom skallman om man
investera i åtgärder för begränsa utsläppen.att Problemet är större

marknader med liten omsättning. I marknader med hög
omsättning publicerar mäklare prisinformation för denutan att
skull avslöja information enskilda köpare eller säljareom

Inga för handel med utsläppsrätter kräver idagprogram att
prisuppgifter specifik transaktion offentliggörs Någraom en

kräver dock prisinformationattprogram till denrapporteras
centrala myndigheten bearbetar informationen och publicerarsom
den avslöja identitetenutan att på köparen eller säljaren. Under
förutsättning informationen publicerasatt snabbt det tillräckligtär
for de andra aktörema.

9 Se Haites, E. Och Homung, R. Analysis of Emissions Trading Program
Design Features. National Round Table the Environment and theon
Economy. January 1999.
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arbetetfortsatta8 Det

Kyotoprotokolletutgångspunkt i fortsatta arbetetdetEn är att
marknad förinternationellträda i kraft ochkommer attatt en

förTidpunktenetableras.utsläppsrätter kommerhandel med att
fram itillräckligt långtliggerikraftträdandet osäker denär men

eller ländergmpperSverige,enskilda länder, däriblandtiden för att
tidigtutsläppshandel.för Ettinhemskakan hinna införa system

viktigt i denvilketnationella underlättar,införande ärsystemav
förinvesteringssidanmåste ske pålångsiktiga anpassningen som

och de därpåbudgetperiodenunder den förstaåtagandenatt
följande skall kunna klaras.

med utsläppsrätterför handelsvensktOm inför systemettman
densannolikt förekanskeprotokollet ratiñcerats ellerinnan mer

svenskaviktigt detdetförsta budgetperiodens år 2008, är attstart
framtida inter-infasningen tillflexibeltsåär ettsystemet att

ingårmöjligt. uppdragetenkelt Inationellt blir såsystem som
såutsläppsrättertill handel meddärför utfonna förslagen attatt

till inter-kan kopplasi skededen inhemska handeln ettett senare
kaninternationelltnationellt handelsystem. sådantEtt system

Östersjöomrâdet ellerexempelvis Norden,inledningsvis omfatta
EU.

dennaframgårutredning, vilketförsta fasen dennaDen i av
existerandeoch analyserakartläggadelrapport, har bl.a bestått i att

ividare arbetetgrund för detskulle kunna utgörasystem ensom
studeratsmodellerhar andradetta uppdrag. Vidare några som

hurErfarenhetertillämpning.inte fått praktiskhar någonännu om
välfungeradeför fåutformadeolika aspekter bör att envara

svenskskapandetvägledning vidmarknad viktiga. Deär enavger
dimensioninternationellfinns detinhemsk marknad. Samtidigt en
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i uppdraget och för denna aspekt saknas det i erfarenheter.stort
Vidare många frågorär och föremålöppna för internationella
förhandlingar det gällernär regler för handel landsgränser,över
villkor för företag och organisationers deltagande hursamt
supplementaritet med inhemska åtgärder skall beräknas.

Mot bakgrund Kyotoprotokollets intentioner och behovetav att
få så volym på handelnstor möjligt bören utgångspunktensom

framtidaatt omfattarett samtligavara system igaser som anges
protokollet och samtliga branscher. Utredningen bör pröva om
handeln också kan omfatta utsläppsreduktioner kan uppnåssom

de två andra mekanismema Gemensamtgenom genomförande
Joint Implementation och Mekanismen för utveckling Cleanren
Development Mechanism. Volymen viktig förär fåatt trans-
aktionskostnadema så låga möjligt. För uppnå detta börattsom
reduktionerna omföras till utsläpps-rätter och tillföras handels-

Densystemet. nyttighet omfattas handelssystemet börsom av
uttryckas i koldioxidekvivalenter och inkludera samtliga tre
mekanismer.

En svårighet i bland anförs mätproblemen.är Somsom
redovisats tidigare tillförlitlighetenär i mätningarna utsläppenav

vissa låg. detI fortsatta arbetet kommerav dettagaser problem att
ytterligare belysas och analyseras. Mätproblemen ingalundarör
specifikt handel med utsläppsrätter generelltutan är problemett

detnär gäller redovisningparternas i vilken mån parternaav
uppfyller sina åtaganden. Från marknadens synpunkt består
problematiken i denärmast risker förändringsom en av
redovisningen utsläpp kan innebära, vilka emellertid i principav
inte skiljer sig från andra riskeravsevärt för prisförändringar på
marknaden. En i utredningenansats därför förär de däratt gaser
mätproblem finns direkt knyta utsläppsrätten till klimat-
konventionens beräknasätt utsläppen.att För exemplifiera detatt
sistnämnda kan beräkningen från avfallsdeponiermetangasav
direkt överföras i utsläppsrätt för deponien och omräknas ien
mängden avfall. Det återstår dock utreda dettaatt går attom

iomsätta praktiken.
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handels-svensktarbetetför det fortsatta är ettAnsatsen att
allaochratificeratKyotoprotokolletinföras innankan ärsystem

mycketmåsteplats. Jagpåövervakningsorganinternationella är
med utsläppsrätterhandelföranföratydligt systematt ettom

kraftfulltmycket attkommerenligt nedan styrsysteminförs ett
ochenergisektoremamiljö- ochinom bl.a.introduceras transport-,

kommertakbränslen. Ettfossilaanvändningensynnerhet påi av
allteller ökasminskaskanårenutsläppenpåläggas överatt som

skillnadenöverenskommelser. Den gentemotpolitiskaefter stora
politisktavgifterskatter ochmed ärdagens styrattsystern man

totaladenbestämmapå utsläppentotala nivånden attgenom
iställetinnebärmed skatter attutsläpps-rätter. Systemetmängden

marknadsprisetskall läggashur skattenaktörerna ärvet som
växthusgaservolymentotala ettfall blir dendettaprodukten. I

och utsläpps-skattenivåvaldprisnivån inklusiveresultat av
i efterhand.känd förstvolymen blir då

denochnedanskissas utgörakantänktaDet systemet som
utredningsarbetet kommer attdet fortsattavilketbakgrund emot

bedrivas.
studeradeerfarenheternainternationellabakgrund deMot avav

främstutsläppshandelmedförslagtänktfinner jag att ettsystem
redaktionerinteochutsläppsrätterhandel medpåmåste bygga

tillgodogörandeDock kommertänkbart.teoretisktocksåsom vore
ochgenomförandemekanismema Gemensamtgäller de tvådetnär

reduktioner.utveckling byggaförMekanismen attren
värde-koldioxidekvivalentmängd ton/kg ettVarje motsvarar

Värdetutsläpp.motsvarandetillrätt angergerpapper som
marknadensbelastarochtydliggörför utsläpp ochkostnaden

finnamåste över-Utredningenkostnad.aktörer med denna en
översättningdennaproduktema,ochsättning mellan värdepappret

till FNinrapporteringskravetsarmolikt ligga såbör nära som
mätning. Denmedproblemenminskamöjligt, för på så sättatt

skekanutsläppsrätter/-värdepappertilldelningeninitiala av
andrahistoriska utsläpp,fördelningenpåantingen gratis byggt av

ellerske gångkanAuktionenvia auktion.kriterier eller enenen
tvåfrämstauktionförordarauktion.årligt återkommande Jag aven
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skäl: dels det möjliggör föratt åsättap.g.a. staten värdepapprenatt
utropsprisett den intäktmotsvarar behöversom staten t.ex.som

för balanseraatt bortfallet skatteintäkter, dels det skaparav att
jämlikhet mellan och redan etablerade aktörer.nya

Regering och riksdag beslutar den totala mängdenom
koldioxid-ekvivalenter. I detta beslut ligger också mängden som
får handlas över antingengränserna restriktionsom etten genom
nationellt beslut och/eller internationella överenskom-genom
melser.

Enskilda företag kommer söka finna investeringaratt
utomlands detta medför det blir billigareatt uppnåom att uppsatta
mål. Det sarmoliktär det behövsatt övervaknings- ochett
tillståndsgivande för uppgivna reduktioneratt attorgan se av
växthusgaser relevanta och följerär intentionerna i mekanismema
Gemensamt genomförande Mekanismen församt utveckling.ren
Ett sådant övervakningsorgan bör utformas med utgångspunkt i de
erfarenheter den pågående och planerade verksamheten påsom
dessa områden bedrivs Energi-myndigheten och SIDAsom av
med syftet utveckla dess mekanismer.att deI pågående
internationella förhandlingarna har också behovet nationellaav
register Övervakningsorganetaktualiserats. bör förses med

från myndigheterrepresentanter inom miljöenergi-, och
trafiksektorn berörda näringar.samt Det inte blott miljömässigaär
konsekvenserna detta skulle behandlasom utan ävenorgan
hållbarhetsaspekter, konkurrensneutralitet befintligaRedanm.m.

Finansinspektionent.ex. kanorgan övervaka själva handelnsom
Övervakningsorganetmed värdepapper. bör regeringenav ges

uppdraget bemyndiga särskildatt myndighet utföra kontrollatten
hos aktörer förorsakar utsläpp växthusgaser såsom attav
utsläppen verkligen innehavetmotsvarar rättighet, dvs ettav en
värdepapper. Mycket höga avgifter måste demtas inteut av som
följer regelsystemet. Någon reell möjlighet undgåatt systemet
skall inte finnas.

En viktig fråga måste utredas vidare i törädlings-ärsom var
kedjan kravet innehavpå värdepapper läggs.som läggaAttav
kravet så importennära möjligt upstream det lättaregörsom att
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slutligadeförskapar problemidentifiera aktörerna men
växthusgaser.inte innehållervälja produkteranvändarna att som

innehållakan sättockså viktigt finnaDet ettär ett systernatt som
förbetalarprodukter ochföretag köpertillgodogöra deatt som

förädladhela eller delaroch sedanvärdepappret exporterar av en
ochråoljaför importenrafñnaderi betalarprodukt t.ex. ett som

produkterbensin. problem uppstårsedan Dettaexporterar somom
ochför utsläppsrätterinkluderar kostnaderSverige exporterar

innehavvalt lägga kravettill land i sinimporteras ett tur attsom
förbetalafåDå skulleutsläppsrätter på importföretagen. manav

land därsedan i detförst i Sverige ochutsläppen två gånger, dvs
förbrukas.produkten

färdigtnaturligtvis inteskisseradeDet ärsystemet vareovan
deti detaljer utgörövergripande struktur eller sinasig i sin attmen

arbetetfortsattaoch grunden för detunderlag för diskussionett
fortsattai detden hypotes jagoch kan således sägas testarvara

arbetet.
utredningsarbetetangivits kommervad attFörutom ovansom

följande frågeställningar.inrikta sig på bl a
medkonkurrenskraft iindustrispåverkas svenskHur systernett
tagitinnan harsvenskt införas EUutsläppsrätter Kan systemett

sistnämndaeuropeisk nivå Det ärställning i alla detaljer på
kräverinföraskansärskilt viktigt jag finner att ett systern menom

införasför Vidare bör reglerundantag vissa branscher. som
marknadsdominans.medeliminerar eventuella problem

nytillkommandestyrmedel och hurSamexistensen med andra
ibehandlasföretag andra frågor kommerska behandlas är attsom

jämförelse mellanliksomdet fortsatta utredningsarbetet, systemen
medhandelochmed utsläpps-rättermed bilateral statlig handel

utsläppsrätter på företagsnivå.
utsläpps-utredningsarbetenorsktnärvarande pågårFör ett om
Danmarkuppgifter för denna utredning.i mycket liknarrätter som

kraftsektom.imed införa för utsläppsrätteri färdär ett systematt
Även deochinhemska utsläppsrätterFinland bereder frågan om

intressantflexibla skulle därförmekanismema. Det attvara
framtidiförutsättningarundersöka konsekvenser och attav en
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koppla svenskt medett norskt ellersystem nordiskt.ett En sak som
då särskilt måste undersökas Sverige åtagandenär knutetatt tillär
EU:s och därför inte kan slå ihop det högsta tillåtna utsläppetman
i Sverige och Norge tillsammans.
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Kommittédirektiv

Möjligheterna utnyttjaatt

DirKyotoprotokollets flexibla
mekanismer i Sverige 1999:25

vid regeringssammanträde den 25 1999.Beslut mars

uppdragetSammanfattning av

möjlig-undersökasärskild utredare tillkallas med uppdragEn att
Kyoto-protokolls s.k.klimatkonventionensintroduceraheterna att

tillunderlag till förslagSverige lämnaflexibla mekanismer i och
flexiblaSverige. Medmekanismer kan tillämpas ihur dessa

förformer för överföringmekanismer här utrymmeavmenas
mellan konventionsparterklimatpâverkandeutsläpp t.ex.gaserav

tillöverföring knutende fall dennahandel med utsläppsrätter. I är
mekanismemaspecifika investeringsprojekt kallas gemensamt

meka-nismen förimplementation ellergenomförande joint renen
förKostnadernadevelopment mechanism.utveckling clean att

högai Sverigekoldioxidytterligare begränsa utsläppen ärav
jämfört industriländer.med flertalet

kunnamekanismer skulleAnvändning Kyotoprotokolletsav
minska kostnaderna för åtaganden betydligt.

medhandelbilateral statligjämförelse medEn systemav
företagsnivåpårespektive handel med utsläppsrätterutsläppsrätter

skall genomföras.
beaktaskall särskiltföretagsnivåFörslag till handel på

betalas.koldioxidskattför i dag låg eller ingenverksamheter vilka
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De särskilda förutsättningar fortsatt integrationsom en av
europeisk el- och gashandel medför för kommande intematio-ett
nellt utbyte utsläppsutrymmen skall beaktas.av

Fördelnings- och konkurrenseffekter använda flexiblaattav
mekanismer skall analyseras. Vidare skall det undersökas hur
tillämpningen flexibla mekanismer kan förenas med gällandeav
lagstiftning området och vilka förändringar denna kanav som
aktualiseras vid införandet med flexibla mekanismer.ett systemav

Utredningen skall redovisa sina slutsatser till regeringen senast
den 31 december 1999.

Bakgrund

FN:s ramkonvention klimatförändringarom

I enlighet med regeringens proposition åtgärder motom
klimatpåverkan och riksdagens beslut med anledning däravm.m.
har riksdagen godkänt den ramkonvention klimatförändringarom
SÖ 1993:13 undertecknades under Förenta nationernassom
konferens utveckling och miljö i Rio de Janerio år 1992 prop.om
1992/93: 179, bet. 1992/93 :J0U19, rskr. 1992/932361.

Konventionen för gradvisa förändringarutrymme ochger
preciseringar åtaganden och åtgärder klimatförändringar.av mot
Konventionen innehåller inte några kvantifierade eller tidsbe-
stämda åtaganden för enskilda länder.

Sverige har dock i likhet med andra länder uttalat nationelltett
mål för utsläppsbegränsningar koldioxid och andra växt-av
husgaser. Parterna i klimatkonventionen möjlighet till s.k.ges

genomförandegemensamt utsläppsbegränsningar. Dettaav
innebär åtgärder i land skallatt kunna räknasett delav som av
uppfyll-andet lands åtagande. Härigenomett främjasannatav en
kostnads-effektiv fördelning åtgärder mellan länder, vilket ärav en

konventionens principer. Kriterier förav gemensamt
genomförande skulle fastläggas vid den första partskonferensen år
1995. Parts-konferensen beslutade emellertid i stället att
genomföra försöksperiod för s.k. genomfördaen gemensamt
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ingenunder vilkenjointly,activities implementedaktiviteter
fastställdes förRapporteringskriterierkreditering skulle ske. att

Vid denmöjlig.erfarenheternasystematisk bearbetninggöra aven
medprotokolldockartskonferensen i 1997tredje Kyoto ettantogs

industriländemas utsläppöverenskommelse avomnyen
variperioden 2008-012,underväxthusgaser gemensamt

flexibla mekanismer. Deflera s.k.genomförande ingick avsom en
anvisarmeka-nismer protokolletytterligare utöver gemensamt

s.k.och dels denmed utsläppsrätterdels handelgenomförande är
mechanismdevelopmentutveckling cleanförmekanismen ren

beslutadesAires år 1998iBuenosVid det fjärde partsmötet enom
dessaregelverk fördefinierahandlingsplan för närmare ettatt

mekanismer.

åtagandeklimatpolitiskaEU:s

minskahar åtagit sigoch dess medlemsstaterEU gemensamtatt
underandra växthusgaserkoldioxid och vissautsläppen av

EU-ländema harnivå.till 1990 årsperioden 2008-012 92 % av
skallhur åtagandeti juni redovisatvidare i rådsslutsatser 1998

fördelas mellan medlemsstaterna.
utsläppenfördelning begränsaSverige skall enligt denna av

1990 års nivå.till högst 104protokollets växthusgaser % av

åtgärder Sverigeiutredningar ochKlimatpolitiska beslut,

beslut årpå riksdagenssvenska klimatpolitiken grundar sigDen
1992/931361.rskr.1992/93:l79, 1992/93:JoU19,1993 prop. bet.

strateginden nationellaGenom riksdagsbeslutet fastlades att
påskulle stabiliserasbränslenkoldioxid-utsläppen från fossila

betonadesminska. beslutetnivå för därefter I1990 års år 2000 att
ochinternationellt perspektivklimatpolitiken bör utformas iatt ett

Riksdagenindustriländer.jämförande i andramed åtgärderav
i deomedelbara insatserSverige skulle inledabeslutade också att

energisystem.effektivisera derassyftebaltiska länderna i att
medframtiden i enlighetiVidare sådana åtgärderattangavs
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klimatkonventionens stadgande genom-förande tillgemensamtom
del skulle kunna räknas svenska insatser klimat-som mot
påverkande Sverige borde genomföra kostnadseffektivagaser.
insatser såväl nationellt internationellt.som

Att formerna för genomförande inte hadegemensamt fastlagts
borde inte hinderutgöra för klimatpolitisktett motiverade svenska
åtgärder i Baltikum och andra östeuropeiska länder. Riksdagen

insatseräven attangav motsvarande slag i viss utsträckningav
skulle kunna i utvecklingsländer.göras

Statens energimyndighet har för denna verksamhetansvaret
sedan år 1998.

I den klimatpolitiska propositionen konstaterades vidare s.k.att
överlåtbara utsläppskvoter instrumentär kan kostnads-som ge
effektiva lösningar, det återstod omfattandeatt arbetemen ett
innan sådana kunde tillämpassystem i det internationella
regelverket på miljöområdet. En särskild utredare tillkallades av
regeringen år 1993 för belysa möjligheternaatt till gemensamt
genomförande och samarbete med andra länder för uppfyllaatt
åtaganden enligt klimat-konventionen. Utredaren redovisade i
betänkandet Gemensamt genomförande SOU 1994:140 vissa
tillärnpningsproblem främst rörande möjligheterna kvantitativtatt
uppskatta effektema åtgärder.av gemensamma

Utredaren ansåg takten i utvecklingenatt strategi förav en
genomförandegemensamt borde stämmas denmotav

internationella utvecklingen det gällde klimatkonventionennär och
övriga inslagmot i svensk energipolitik. Möjligheterna skapaatt

incitament för insatser från näringslivet koncessions- ochgenom
skattelagstiflning borde utredas med beaktandenärmare denav
kommande miljöbalkens utformning, konventionens beslut om
kriterier och i Europa-perspektiv.ett

De svenska insatserna under den till klimat-parternaav
konventionen beslutade pilotfasen har i samråd med mottagar-
länderna enligt kriteriernarapporterats för activities implemented
jointly. De till antaletutgör betydande andel samtligaen av
rapporterade projekt.
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års riksdagsbeslut19981997 och

bet.1996/97:84beslut år 1997 prop.energipolitiskariksdagensI
förriktlinjerrskr. 1996/97:2121996/97 NU12, enangavs
innebärRiktlinjernaenergisektorn.frånklimatpåverkanminskad
energi-frånklimatpåverkanminskadstrategin förbl.a. att en
faktisktjämförelser medbakgrundutformasskallsektorn mot av

sigSverige åtarför undvikaländeråtgärder i andravidtagna attatt
vadindustrinsvenskadenbörda på änväsentligt störreen

Utsläppenindustrier.på sinaläggerkonkurrentländema av
hänsynmöjligt medså långt deti Sverige begränsaskoldioxid är
börvälfärd. Vidareochsysselsättningkonkurrenskraft,till en

verksamhetfrån konkurrensutsattutgåfördelningrättvis att som
elproduktionproduktion ochindustriellenergiintensiv ges

sker. Iproduktionenlandi vilketförutsättningarlikartade oavsett
internationellalltmerutvecklingenbeslutet även motatt enangavs

frånutsläppåtgärdernödvändiggörelmarknad motatt
möjligt.dettaså långtsamordnas inomelproduktion Europa är

Europeiskai denmedlemSverigeVidare anfördes att som
klimatarbetet,internationellapådrivande i detUnionen borde vara

ochstyrmedelklimatpolitik, effektivaverka för gemensamen
genomförande.med andra ländersamverkan gemensamtgenom

ingårklimatinsatserinternationellaEnergipolitiskt motiverade som
frånklimat-påverkanminskadstrategin förviktig del ien

bilateraltpåhuvudsakligen inriktasskallenergisektorn. Insatsema
klimat-konventionen.förmultilateralt samarbete inomoch ramen

1997/98:l45miljöpolitiska proposition prop.1998 årsI
ochfrågor aktualiseratsregeringenkonstaterade att nyanya

beslut.klimatpolitiskaårsomständigheter tillkommit sedan 1993
unionen,Europeiskamedlem i denSverige sedan år 1995är

harSverigeochenergipolitiskt beslutriksdagen har fattat ett nytt
protokollbindandejuridisktnotiñerat detEU-länderjämte övriga

tredjeklimatkonventionensunderförhandlades framsom
harbakgrunddennai december 1997. Moti Kyotopartsmöte

meduppgiftmed1998:06kommitté Mregeringen atten
tredjeklimatkon-ventionensresultaten vidutgångspunkt i
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i Kyotopartsmöte och bakgrund EU:smot av gemen-samma
åtagande förslag tillpresentera strategi med åtgärdsprogramen

lägger vikt vid kostnadseffektivitet.storsom Utgångspunkter för
skall Sverigesprogrammet för EU:svara ansvar gemensamma

åtagande och riksdagens beslut klimat- och energipolitiken. Iom
den miljöpolitiska propositionen aviserade regeringen att en
särskild expertutredning till stöd för den parlamentariskt

klimatkommitténsammansatta skall granska hur de s.k. flexibla
mekanismema i Kyotoprotokollet för balansering utsläppav
mellan protokollets kan introducerasparter i Sverige. I
propositionen har regeringen också lämnat förslag tillett
miljökvalitetsmål för minskad klimatpåverkan.

Flexibla mekanismer i Kyotoprotokollet

De åtgärder för begränsa utsläppatt växthusgaser Sverigeav som
redan vidtagit innebär marginalkostnaden föratt ytterligare
begränsning koldioxidutsläpp högreär i flertaletav än
industriländer. Användning Kyotoprotokollets flexibla meka-av
nismer kan minska kostnaderna för åtaganden betydligt.
Mekanismema viktiga förär uppnå den kostnadseffektivitetatt

är konventionens principer.som De bör enligten av
Kyotoprotokollet medel för komplettera åtgärder i detattses som

landet med åtgärder i andra länder. Protokolletegna anvisar tre
slag flexibla mekanismer, nämligen handel med utsläppsrätter,av

genomförande Jointgemensamt Implementation och mekanis-
för utveckling Clean Developmentmen Mechanism,en ren

CDM. De två mekanismema former för överföringärsenare av
utsläppsutrymme, knyts till specifika investeringsprojekt.som
Mekanismen för utveckling formären ren gemensamten av
genomförande med värdländer kvantitativa åtagandenutan som

syftar tilläven bidra till hållbar utvecklingatt i värdlandet.en
Arbetet med utformning regelverk och riktlinjer för bl.a.av

verifiering och kontroll fortsätter i de internationella klimatför-
handlingama. En central fråga i vilken omfattningär Kyoto-
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användas förskall kunnamekanismerflexibla attprotokollets
åtaganden.nationellauppfylla

protokolletiutvecklingmekanismen för attFör angesrenen
för demedan detfrån år 2000tillgodoräknasskall kunnainsatser

starttidpunkt. Deredovisas någoninteövriga mekanismematvå
depreciseraytterligaretillsyftarförhandlingarnafortsatta att

flexiblaförramverketochförutsättningarnainternationella
har intressetgenomförandeBeträffandemekanismer. gemensamt

innebärprojektensäkerställaproblemetriktatssärskilt attattmot
tilltillskottdeochutsläppsbegränsningar utgörfaktiska att

omständigheter.under allaskulle vidtagitsåtgärder som
varitviktiga frågorharhandel med utsläppsrätterdet gällerNär

utsläppsutrymmetilldelatdelarhandeln skall ettavavseom
utsläppsminskningar.genomfördamotsvarandeoch/eller certifikat

skallmarknadenpåfråga vilka aktörernaviktigEn är vara.annan

Uppdraget

undersökamed uppdragtillkallasutredaresärskild attEn
Kyotoprotokolletsför tillämpaförutsättningarochmöjligheter att

tilltill förslagunderlaglämnai Sverige ochmekanismemaflexibla
utgângs-punktsinskall haUtredarens arbetetillämpning.sådanen

riktlinjerdeenergipolitiken,ochklimat-besluti riksdagens om
vidbeslutKyotoprotokollet,utformats ikriterieroch som
detoch resultatetpartskonferensfjärdeklimatkonventionens av

förarbetsgruppeninterdepartementalautförs denarbete ensom av
förslag tillbeaktabörUtredarenenergiskatte-systemet.översyn av

internationellt.framkommermekanis-memautformning somav
utsläpps-rätterhandel medsåvälinnefattarUppdraget som
följdtillutsläppsreduktionertillgodoräkande gemensamtavav

belysautveckling. Attförmekanismengenomförande och ren
dessa meka-tillämpningeneller effekterförutsättningar avav

i uppdraget.värdländema ingår inteinismer
tillämpninginternationellInriktningen skall att avenvara

klimatkonventionensförst sedanskemekanismer kanflexibla
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fattat beslutparter ytterligare regler och riktlinjer. Detom väntas
ske vid klimatkonventionens sjätte partskonferens år 2000.

Formema för energipolitiskt motiverade klimatinsatser med
internationell inriktning delutgör 1997 års energi-som en av
politiska överenskommelse har nyligen utvärderats och faller
utanför utredningsuppdraget.

Internationell handel med utsläppsrätter kan komma i fråga
antingen för företag eller uppgift för jämförelseEnstaten.som en
mellan dessa huvudaltemativ skall genomföras utredaren. Närav
det gäller handel på företagsnivå skall möjligheten studeras att
inom landet introducera handel med utsläppsrätter för de gaser

i Kyotoprotokolletupptas i avvaktan påsom internationellatt en
handel etableras. Förslag till sådant skallett utformadesystem vara
så den inhemska handelnatt i skede kan kopplasett tillsenare en
internationell handel. Förslag till handel på företagsnivå skall
särskilt beakta verksamhet i dag saknar eller har lågsom
koldioxidbeskattning. Utredaren skall också analysera förut-
sättningar för inkludera ytterligareatt verksamheter dessa iutöver
handeln Konsekvenserna inkludera energiom-vandlingattav
baserad på förnybar energi skall analyseras. De särskilda
förutsättningar fortsättning integrationen nordisksom en av av
respektive europeisk el- och gashandel medför för behovet ettav
internationellt utbyte utsläppsutrymme skall uppmärksammas.av

När det gäller handel på nationell nivå skall utredaren särskilt
uppmärksammade frågor hänger med den inledandesom samman
fördelningen utsläppsrätter. Denna fördelning skall iav vara
överens-stämmelse med WTO:s och EU:s regelverk och stats-
stödsregler konkurrenslagstiftningen.samt

Fördelnings- och konkurrenseffekter den initiala fördel-av
ningen skall belysas särskiltnoggrant med avseende på
nyetableringar och nedläggningar företag. Utsläppsrättemasav
giltighetstid och myndig-hetemas dra in demrätt eller vidatt att
behov skärpta utsläpps-reduktionskrav reducera den nominella
volymen skall diskuteras.

När det gäller genomförande ochgemensamt mekanismen för
utveckling skall utredaren belysa hur de reglerren och riktlinjer
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tillämpasSverige skulle kunnaklimatkonventionen iisom anges
itillämpning skallföretag. sådansvenska En överens-för vara
ambitionerklimatpolitiskamiljö- ochmed högtstämmelse satta

vilkaanalyserasskall vidareenergipolitiska målen. Detoch de
vid införandelagstiftningeni den svenskakrävsförändringar som

genomförande.utsläppshandel ellermed gemensamtett systemav
företags-kontrollföreskrifter och utsläppenBehovet avav

förKonsekvensberäkningarskall analyseras.anläggningsnivåeller
med utsläppsrätteromfattningen handelavgränsningarolika av av
kollektiv kangenomföras. Sådanakollektiv skalltill olika vara

värmeverkkraft- ochimportbränsleföretag,exempelvis samt
exempelvis utsläpps-Konsekvensernaenergiintensiv indu-stri. av

certifikatkoncessions-villkor, kvittningirestriktioner motav
ellerskatteåterbetalning- heltellerskattelättnader, skatte-rabatter

belysas.delvis skall-
hanteringdecentraliserad handel ochalternativ tillEtt av

ellercertifikatombesörjer importutsläppscertifikat är att staten av
då viktigthandlar med internationella utsläppsrätter. Det är att

och administreras.skall finansierasanalysera hur verksamheten
utredaren. Förfrågor skall analyserasDessa gemensamtav

åtskill-förutsättninggenom-förande i statlig regi skall attvaraen
gällerutförarfunktion detupp-handlings- ochnad mellan närgörs

insatser budgeten.finansieras översom
finansierings-också bedöma de ytterligareUtredaren skall

alternativför debehoven statsfinansiella konsekvensernaoch de
konkurrenskraft, konkurrens-Effekter industrinsbelyses. påsom

inredensituationen och bestämmelserpå marknaden EG:s om
marknaden skall uppmärksammas.

mekanismemasför de flexiblaBetydelsen och konsekvenserna
vattenkraftsproduk-funktion väderleksbetingade svängningar iav

fossilbränsle-ivariationemationen och de därav betingade
beaktas.värmeproduktionen skallanvänd-ningen inom el- och
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Arbetets genomförande, tidsplan m.m.

Utredningen skall redovisa delrapport till regeringen denen senast
1 september 1999 och avsluta sitt arbete den 31 decembersenast
1999.

Utredaren skall löpande ha kontakt med och redovisa resultat
till kommittén för åtgärderöversyn inom klimatområdetav
M 1998:06.
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begränsningKvantiñerat åtagande om

iutsläppeller minskning procent avav

årutsläpp 1990

Åtagande %Part

108Australien
92Belgien
92Bulgarien
92Danmark
92Estland
92EU-
92Finland
92Frankrike
92Grekland
92Irland

110Island
92Italien
94Japan
94Kanada
95Kroatien
92Lettland

Liechstenstein 92
92Litauen
92Luxemburg
92Monaco
92Nederländerna

101Norge
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Part Åtagande
%

Nya Zealand 100
Polen 94
Portugal 92
Rumänien 92 i
Ryska federationen 100
Schweiz 92
Slovakien 92
Slovenien 92
Spanien 92
Storbritannien 92
Sverige 92
Tjeckien 92
Tyskland 92
Ukraina 100
Ungern 94
USA 93
Österrike 92

Länder under övergång till marknadsekonomi

BlBLKUNGL.

81999 -10-0

sroczawoxm
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