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Översikt

• Historisk bakgrund
• Kyotoprotokollet
• Införda och fungerande styrmedel
• Globalt system för koldioxidskatter eller 

utsläppsrätter
• Utsikter för utvecklingen efter 2012
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Globala utsläpp 1970-2100 
enligt EG-kommissionen
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Historisk bakgrund

• Principen om att förorenar betalar
• Koldioxidskatter i Sverige (1991), Norge, 

Finland, Danmark, NL,CH. Diskuterades 
inom EU utan resultat.

• Inför Kyoto: EU ville reglera åtgärder medan 
paraplygruppen motsatte sig detta 
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Utfall:Kyotoprotokollet
• Artikel 2
• 1. Varje part i bilaga I skall, för att uppfylla sina kvantifierade åtaganden om begränsning 

och minskning av utsläpp enligt artikel 3 och för att främja en hållbar utveckling,
• a) tillämpa och/eller vidareutveckla målsättningar och åtgärder i överensstämmelse med 

sina nationella förhållanden såsom
• i) förbättring av energieffektiviteten i relevanta sektorer av sin nationella ekonomi;
• ii) skydd för och ökning av kolsänkor och reservoarer för växthusgaser som inte 

omfattas av Montrealprotokollet med beaktande av sina åtaganden enligt tillämpliga 
internationella miljööverenskommelser; främjande av hållbara metoder för skogsskötsel, 
nybeskogning och återbeskogning;

• iii) främjande av hållbara former av jordbruk med beaktande av överväganden om 
klimatförändring;

• iv) forskning om samt främjande, utveckling och ökad användning av nya och 
förnyelsebara energiformer, teknologier för upptag av koldioxid samt avancerade och 
innovativa, miljövänliga teknologier;

• v) gradvis minskning eller successivt avlägsnande av brister i marknaden, fiskala 
incitament, skatte- och avgiftsbefrielse samt subventioner i alla sektorer som släpper ut 
växthusgaser och som därigenom motverkar konventionens syfte och tillämpningen av 
styrmedel för marknaden;

• vi) stöd för tillämpliga reformer i relevanta sektorer som syftar till att främja 
målsättningar och åtgärder som begränsar eller minskar utsläpp av växthusgaser som 
inte omfattas av Montrealprotokollet;

• vii) åtgärder för att begränsa och/eller minska utsläpp av växthusgaser som inte 
omfattas av Montrealprotokollet inom transportsektorn;

• viii) begränsning och/eller minskning av utsläpp av metan genom återvinning och 
användning i avfallshantering och inom produktion, transport och distribution av energi,
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Utfall II: Kyotoprotokollets flexibla 
mekanismer

• Clean Development Mechanism (prompt 
start)

• Joint Implementation (mellan annex I-
länder)

• Internationell utsläppshandel (mellan stater)

• Omfattande efterarbete för att säkra insyn 
samt noggrann kontroll och övervakning. 
Regelverket under kontinuerlig översyn. 
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ETS och Mex

EUA ERU

EU-27

CER

Annex I länder som har 
ratificerat 
Kyotoprotokollet

Icke-annex I länder som har
ratificerat Kyotoprotokollet

Länder som inte har
ratificerat
Kyotoprotokollet

CDM

JI

JI

Miljödepartementet

CDM och JI i det internationella 
klimatsamarbetet
• Centrala för många länders beslut att 

ratificera – och därmed för 
Kyotoprotokollets ikraftträdande (Japan, 
Kanada, Ryssland)

• Möjliggjorde större åtaganden än vad som 
annars skulle varit fallet –
kostnadseffektivitet

• Marknadsbaserade mekanismer kommer att 
vara viktiga komponenter i klimatavtal för 
perioden efter 2012
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CDM- & JI-marknadens potential

• UNFCCCs generalsekreterare Yvo de Boer:
– “Via international carbon finance, there is a 

potential to generate up to 100 billion dollars 
per year in green investment flows to 
developing countries.”

• IEA har uppskattat investeringsbehovet i 
utvecklingsländernas energisektor till 
US$ 280 miljarder årligen under 2003 – 2030.
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EU-ländernas investeringar i JI och 
CDM

160Spanien
30Portugal
101Nederländerna
24Luxemburg
95Italien
18Irland
12Finland
21Danmark
38Belgien
45Österrike
Mton CO2-ekv Över 540 miljoner ton 

CO2-ekvivalenter 
under perioden 2008-
2012, motsvarar
ca 25 miljarder kronor
investeras i JI och 
CDM av EU-länderna.

Detta exkluderar 
efterfrågan från 
företagen inom EU:s 
handelssystem.
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Sveriges innehav av utsläpps-
minskningsenheter 2008-2012

• Med Energimyndighetens planerade insatser generas 
ca 4 Mton CO2e (CER och ERU)

• Därutöver medverkan i CDM och JI genom:
– Världsbankens fond PCF
– Europeiska utvecklingsbankens fond MCCF 
– Förväntas ge ca 2 Mton CO2e (CER och ERU)

• Detta ger Sverige totalt ca 6 Mton CO2e 
• Motsvarar drygt 1,6 % av Sveriges åtagande 2008-2012
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Indien, Tamil Nadu, Raghu Rama 
Biomass Power Project

Transport av bioenergiråvara för användning som bränsle vid 
elproduktion
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Att sätta pris på klimatpåverkan

• Såväl Stern som IPCC understryker vikten 
av att utveckla ett globalt pris på
klimatpåverkande utsläpp(= ersättning för 
utsläppsminskningar)

• Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet 
understryker principen om 
kostnadseffektivitet och anger hur 
internationell samverkan ökar effektiviteten 
och bidrar till hållbar utveckling

• Avvikelser från en kostnadseffektiv 
fördelning av åtgärder mångdubblar 
kostnaderna för att begränsa 
uppvärmningen till t ex 2 grader C Miljödepartementet

Vikten av effektiv fördelning av 
åtgärder
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Pris- eller kvantitetsstyrning. Skatter 
eller utsläppshandel?

• Internationell skatt är möjligen teoretiskt att föredra 
men praktiskt- politisk svår och tidskrävande att 
införa globalt (jfr WTO). Omfattande omfördelning 
och transferering av  resurser till 
utvecklingsländerna nödvändig. Svårt att styra mot 
kvantitetsmål.

• Utsläppshandel bygger på fastställda kvantitativa 
mål och åtaganden och minskar i effektivitet ju lägre 
nivån för handeln  för att utjämna kostnaderna är.

• Utsläppshandel finns redan för EU 25 + 
utvecklingsländer (CDM) och kan vidgas snabbt. 

Miljödepartementet

Miljödepartementet

Utveckling av Kyotosystemet för 
tiden efter 2012

• Sektors- CDM
• Program- CDM
• Avoided deforestation
• No-lose targets
• SD-PAM (Sustainable Development Policies

and
Measures, mainstreaming

• New Carbon Facility
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Mainstreaming climate change mitigation in 
development decisions is essential

Examples:
• Economic policy (incl. fiscal, trade)
• Power sector deregulation
• Energy/oil import security
• Forestry
• Bank lending
• Insurance industry
• Rural energy
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Non-climate change policies can influence GHG 
emissions as much as specific climate change policies

Extra emissions over biomass 
(<2 %)

Policies promoting LPG, kerosene and electricity for 
cooking

Rural energy

Notably development projects 
(25%)

Strategy/policy, lending projects accounting for 
options emission limitations

Bank lending 

GHG emissions buildings, 
transport (20%)

Differentiated  premiums, liability conditions, green 
products 

Insurance 
(buildings, 
infrastructure)

GHGs from oil product 
imports (20 %)

Diversification energy sources/decrease intensity -> 
enhance energy security

Oil-imports

Electricity sector emissions 
(20 %)

Diversification to low-carbon sources, demand 
management, limit distribution losses

Electricity

GHGs deforestation (7%)Forest protection, sustainable managementForestry

All GHG emissions (100%)Taxes, subsidies, other fiscal policiesMacro-economy

Possible influence (% of 
global emissions)

Non-climate policies -- Candidates for integrating 
climate concerns

Sectors
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Two-way Relationship Between Climate Change and 
Sustainable Development

A. Climate change policies can have positive or negative effects on
aspects of Sustainable Development

-- Ancillary benefits or co-benefits

B. Non-climate change policies can influence GHG emissions as 
much as specific climate policies

-- Requires mainstreaming climate change in decision-
making
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Examples of side-effects of climate mitigation

• ground water 
pollution
• costs

• health & safety
• employment
• energy advantages

waste: landfill gas 
capture, incineration

• biodiversity
(plantations)
• competition food
production

• soil protection
• water management
• employment
• biodiversity
(deforest.)

Forestry: reduce
deforestation, plant 
trees

TRADEOFFS

• particulate
emissions (diesel)
• biodiversity
(biofuels)
• costs (renewables)

SYNERGIES

• air quality
• supply security
• employment
• costs (efficiency)

OPTIONS

Energy: efficiency, 
renewables, fuel-
switching

A

Miljödepartementet

IPCC: Policies are available to governments to 
realise mitigation of climate change

• Effectiveness of policies depends on national 
circumstances, their design, interaction, 
stringency and implementation

– Integrating climate policies in broader development policies 
– Regulations and standards 
– Taxes and charges 
– Tradable permits 
– Financial incentives
– Voluntary agreements 
– Information instruments 
– Research and development
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International Agreements

• Notable achievements of the UNFCCC/Kyoto Protocol that may provide the 
foundation for future mitigation efforts: 
– global response to the climate problem,
– stimulation of an array of national policies,
– the creation of an international carbon market and 
– new institutional mechanisms

• Future agreements:
– Greater cooperative efforts to reduce emissions will help to 

reduce global costs for achieving a given level of mitigation, or will 
improve environmental effectiveness

– Improving, and expanding the scope of, market mechanisms 
(such as emission trading, Joint Implementation and CDM) could 
reduce overall mitigation costs
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Utsläpp av koldioxid per invånare 
och BNP år 2003 i EU och OECD-
länderna

Sverige
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Greenhouse gas emissions per capita of EU-27 Member 
States for 1990 and 2005
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Greenhouse gas emissions intensity per GDP of EU-15 and 
EU-27 and their Member States

 
Relative economic intensity of greenhouse gas emissions in 

the EU in 2005 (index EU-27=100)
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ECCP:s arbete våren 2007 inför 2013-2020
• Fler sektorer

– Flyg (tidigare), sjöfart, vägtransport, sänkor, aluminium, kemisk industri, 
mm

• Andra gaser: N2O?
• Koldioxidavskiljning och –lagring (CCS)
• Anslutning till andra länders system

– Schweiz, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Ryssland m fl?
• Ytterligare harmonisering av tilldelning

– Centraliserad tilldelning.Nivå på auktion (obligatorisk?) Obligatorisk 
användning av riktmärken

• Användningen av JI/CDM-krediter efter 2012
• Koppling till andra styrmedel
• Nivåer för påföljd
• Anpassning av systemet till en utvidgad union
• Separera den handlande sektorn i EU:s gemensamma åtagande


