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Varför EU ETS, vid ett seminarium om kärnkraft?

• EU:s system för handel med utsläppsrätter omfattar energiintensiva industrier och 
energiproducenter. Syftar till att minska dessa aktörers utsläpp av växthusgaser. 

• Har reformerats ett antal gånger. Nu senast 2017. 

– Annulleringsmekanism (träder i kraft 2023). 

• Mekanismen kan väsentligt ändra effekterna av inhemsk politik och åtgärder.

- Det betyder exempelvis att en tidigarelagd stängning av reaktorer i Sverige kan öka EU:s 
totala utsläpp. 
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EU:s utsläppshandelssystem: tidigare utformning

Åtgärd: tidigarelagd stängning av 
Ringhals 1 och 2.

Export av el
Fossila utsläpp
importlandets
elsektor

Utsläppsutrymmet 
för andra inom EU 
ETS

Totala ETS-
utsläppen 
opåverkade

• Totala mängden utsläppsrätter: given.

• Inhemsk politik/åtgärd: enbart priseffekt.

Exempel;
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EU ETS: ny utformning – automatisk annullering

Komplicerad mekanism & osäker slutlig utsläppseffekt

Automatisk annullering

Företag

Backloading
etc.

Auktionering

Fri allokering
Tilldelning

MSR

Fr.o.m. 2019;
TNAC > tröskelvärde; antalet auktionerade 
rätter minskar & läggs i MSR.
TNAC< tröskelvärde; inget ”sugs in”.

Om TNAC < 400 
miljoner rätter; 
MSR minskar, 
auktionering ökar

Sälja

Spara

Täcka utsläpp

Annullering
Fr.o.m. 2023; MSR får 
bara innehålla ett visst 
antal rätter.
Eventuellt överskott
annulleras.
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Centrala komponenter;

2019; stort antal
utsläppsrätter i omlopp

Stort antal rätter hinner
sugas in i reserven &
tas bort 2023.

Totala utsläpp

1. Reserven börjar suga in rätter 2019. Detta givet att antalet sparade rätter som inte 
används överstiger ett tröskelvärde.

2. Antal rätter slutar att sugas in när utsläppen i omlopp faller under detta värde. 

3. En inhemsk åtgärd som innebär fler rätter i omlopp i närtid =  fler hinner sugas in och 
annulleras. 

Alltså;

• Sverige kan nu påverka EU:s totala ETS-utsläpp. Det kunde vi inte förut!

• Ju förr, desto större effekt.
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Kärnkraft & annulleringsmekanismen
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Orsakssamband; minskad export av fossilfri el  ökade utsläpp inom EU ETS

Åtgärd: tidigarelägga stängning av 
Ringhals 1 och 2.

Export av el Fossila utsläpp
i (annars) import-
länder

Utsläppsrätter i 
omlopp Inmatning till

MSR
Annullering

Totala utsläpp

Antal använda
utsläppsrätter
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Effekt av inhemsk åtgärd beror av när den genomförs

Anta: 1 miljon ytterligare reduktion/utsläpp.

• Tidigarelagd stängning (2019): total effekt = 0,95 (nästan 1:1)

• Senarelagd stängning (2033): total effekt = 0,50

Tidigare åtgärder         större effekt (dock osäkert hur stort ”fönstret” är). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 0,95

0,50

Total effekt som andel av inhemsk 
minskning/ökning

TNAC når 
tröskelvärde
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Avslutande kommentarer

EU:s utsläppshandelssystem har reformerats, det medför att åtgärder 
inom svensk ETS-sektor, såsom tidigarelagd stängning av reaktorer, kan 
påverka EU:s totala utsläpp. 

Politiker behöver ha det i åtanke. 
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