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Slutsatser och sammanfattning

Det primära syftet med denna rapport är att belysa hur svensk ekonomi 
påverkas av att Sverige når klimatmålen, givet att det sedan januari 
2005 fi nns ett system för handel med koldioxidutsläpp inom eu. För att 
kvantitativt analysera systemets effekter på svensk ekonomi har vi vida-
reutvecklat en allmänjämviktsmodell för Sverige som tidigare använts 
för att analysera bl.a. effekter av miljöekonomiska styrmedel (se t.ex. 
Hill och Kriström, 2002). Vi fokuserar utsläppen av koldioxid och utgår 
i analysen från att de skall minska med 4 procent till år 2010. Det svens-
ka klimatmålet gäller dock för alla sex växthusgaser som omfattas av 
Kyotoprotokollet. Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2004) 
uppskattar att de svenska utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid 
kommer att minska relativt mycket till år 2010. En fyraprocentig minsk-
ning av koldioxid motsvarar därmed måhända ett något mer ambitiöst 
mål jämfört med det nuvarande. Ett underordnat syfte med rapporten 
är att diskutera ett antal principiella frågor rörande handelssystemets 
utformning som t.ex. effekter av olika tilldelningsprinciper. Vi ger också 
en kort översikt av internationella erfarenheter kring handel med ut-
släppsrättigheter.

Utöver vad som är känt sedan tidigare, t.ex. i rapporter från Flex-
Mex2-utredningen och itps (2004, 2005), sprider simuleringarna 
i denna rapport ytterligare ljus över koldioxidhandelns betydelse för 
svensk ekonomi. Vi analyserar konsekvenser för svensk ekonomi av 1) 
klimatmålets utformning, 2) förändrad tilldelning, 3) auktionering och 
4) koldioxidskattens vara eller icke vara i handlande sektorer. Vi gör 
också en relativt detaljerad analys av strukturomvandlingen i ekono-
min, dvs. i vilken riktning olika sektorer kan utvecklas på längre sikt när 
utsläppshandel i Europa nu introducerats.

I skrivande stund (sommaren 2005) innebär det svenska klimatmålet 
att utsläppen av klimatgaser som sker på svensk mark skall minska med 
4 procent relativt 1990 års nivå. Ett s.k. avräkningsmål kan komma att 
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ersätta det nuvarande. Här räknas istället antalet rättigheter och där-
för inte var utsläppen reduceras. Om utsläppen normaliseras till 100 
år 1990, innebär det nu gällande målet att utsläppen på svensk mark 
skall vara 96 år 2010. Avräkningsmålet innebär med detta exempel som 
utgångspunkt att utsläpp som tillåts via tilldelade utsläppsrätter plus 
summan av utsläpp från de sektorer som inte får handla skall bli 96.

Avräkningsmålet harmonierar med det faktum att det underliggande 
miljöproblemet är oberoende av var utsläppen sker. Vi menar att det är 
önskvärt att Sverige byter till ett avräkningsmål av fl era skäl, en slutsats 
som också får visst stöd av våra beräkningar. 

Tabell 1 beskriver de scenarier som studerats med hjälp av modellen.
Utöver de specifi ka modellantaganden som görs är det viktigt att 

komma ihåg att resultaten är beroende av valet av referensscenario. Vi 
måste relatera förändringar av olika egenskaper hos handelssystemet 
(systempris, tilldelning etc.) och den svenska ekonomin (miljöskat-
ter, offentlig sektors aktivitet etc.) till ett basscenario. Vi skriver fram 
den svenska ekonomin till 2010 på basis av Långtidsutredningens (sou 
2004:11) kalkyler, behåller miljöskatterna på 2005 års nivå och antar att 
det inte fi nns ett handelsystem för koldioxid 2010. Det är i förhållande 
till detta basscenario resultaten skall tolkas. Det går givetvis att skapa 
andra framtidsbilder och konstruera en annan referensram, vilket i sin 
tur kan ge andra resultat. Vi följer dock praxis på området.

Simuleringarna ger följande slutsatser:
1. Samhällsekonomisk analys av klimatmål: Miljöpolitikens grundläg-

gande syfte är att ställa om produktions- och konsumtionsmönster i en 
för samhället gynnsammare riktning. De samhällsekonomiska konse-
kvenserna, som beskrivs och beräknas i denna rapport, följer av den be-
gränsning – det tak – på koldioxidutsläppen som klimatmålet innebär. 
Oavsett med vilka styrmedel klimatmålet nås, kommer ekonomin att på 
olika sätt ställa om sig. I princip är de ekonomiska effekterna oberoende 
av om vi använder utsläppshandel, miljöskatter eller direkta regleringar 
för att nå målet. Det är inte utsläppshandelns »fel« att det kostar att 
minska utsläppen. Snarare är handeln ett sätt att nå målet till lägsta 
möjliga kostnad. Den nödvändiga omställningen påverkar olika sekto-
rer på skilda sätt och kommer att ge upphov till ett antal »vinnare« och 
»förlorare«; en process som återigen inte är utsläppshandelns »fel«, utan 
en följd av att man vill minska koldioxidutsläppen och de anpassningar 
som följer av detta i en marknadsekonomi som den svenska.
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2. Kostnaden för nuvarande klimatmål: Kostnaden för »inhemska -4«-
målet ligger i storleksordningen 10–20 miljarder kronor per år. Intäk-
terna för att nå målet har inte beräknats, men de är positiva så länge som 
övriga eu-länder inte utnyttjar det »utrymme« Sverige skapat genom att 
underskrida den utsläppsnivå som fastlagts av eu.

3. »Förlorare«: Handel med utsläppsrätter som inkluderar processut-
släpp är kostsamt för sektorer med stor andel av dessa »icke-substituer-
bara« utsläpp och en stor exportandel. Järn-, stål- och metallverk samt 
petroleumraffi naderier drabbas och sysselsättning och förädlingsvär-
de i dessa sektorer faller markant relativt referensscenariots utveckling. 

tabell 1. Beskrivning av scenarier.

1. Nuvarande klimatmål De inhemska koldioxidutsläppen skall minska med 4 pro-
cent relativt 1990 års nivå. Utsläppshandeln får inte räknas 
in utan den handlande sektorns faktiska utsläpp räknas mot 
målet. Gratistilldelningen av utsläppsrätter till den hand-
lande sektorn utgör motsvarande 96 procent av 1990 års 
utsläpp.

    Den handlande sektorn, förutom värmeproducenter, 
undantas koldioxidskatt i linje med förslag från FlexMex2-
utredningen. Icke-handlande sektorns koldioxidskatt höjs 
med utgångspunkt från 2005 års skattestruktur så att det 
inhemska utsläppsmålet nås.

 a) med förändrad  Som scenario 1 men i detta scenario förändras den tillde-
  tilldelning lade mängden utsläppsrätter så att den handlande sektorn 

får motsvarande 85 procent av 1990 års utsläpp eller 110 
procent av 1990 års utsläpp. 

2. Avräkningsmål De »svenskägda« koldioxidutsläppen skall minska med 4 
procent relativt 1990 års nivå, oberoende av i vilket land re-
duktionerna görs. Målet räknas ut som antalet utdelade rät-
tigheter plus utsläpp i den icke-handlande sektorn. I övrigt 
samma som scenario 1.

 a) med förändrad  Som scenario 2 men i detta scenario förändras den tillde-
  tilldelning lade mängden utsläppsrätter så att den handlande sektorn 

får motsvarande 85 procent av 1990 års utsläpp eller 110 
procent av 1990 års utsläpp.

 b) med auktion Som scenario 2 men i detta scenario auktioneras 10 eller 
100 procent av utsläppsrätterna ut.

 c) med bibehållen  Som scenario 2 men i detta scenario behålls koldioxid-
  koldioxidskatt skatten för hela den handlande sektorn på 2005 års nivå.
 d) med ett utvidgat  Som scenario 2 men i detta scenario utvidgas den hand-
  handelssystem lande sektorn i Sverige med transportsektorn, samt fossila 

bränslen som används i fastigheter samt av hushåll. Koldi-
oxidskatten behålls på 2005 års nivå för dessa nya sektorer.
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Förklaringen är helt enkelt att dessa sektorer är koldioxidintensiva i 
produktionen och att koldioxid blir en dyrare »insatsvara« relativt re-
ferensscenariot. Tidigare studier visar att elintensiv industri drabbas 
av utsläppshandeln om elprishöjningarna blir tillräckligt stora. Vår 
modell ger väsentligen samma resultat. På grund av begränsningar i 
datamaterialet går det inte att skilja ut massa- och pappersindustri från 
grafi sk industri, vilket åtminstone delvis förklarar varför denna sektor 
inte drabbas särskilt hårt i våra beräkningar.

4. »Vinnare«: Marknadspriset på den alltmer integrerade elmarkna-
den stiger, därför att kostnaden för att producera marginalel stiger. Den 
svenska elproduktionen är nära nog koldioxidfri och blir mer konkur-
renskraftig. I modellberäkningarna har vi antagit att utbyggnaden av 
ny kapacitet i Sverige är kraftigt begränsad under perioden, vilket också 
gynnar elsektorn i modellen. Även vissa andra sektorer får en gynnsam 
utveckling relativt basscenariot, en konsekvens av att ekonomin ställer 
om sig mot mindre koldioxidintensiv produktion.

5. Kostnad för nuvarande klimatmål och koldioxidpris: Med handels-
systemet klyvs ekonomin i någon bemärkelse i två delar; en handlande 
sektor som kan nyttja möjligheter att köpa (eller sälja) utsläppsrättighe-
ter och en icke-handlande sektor som inte har denna möjlighet. Klimat-
målet innebär att summan av utsläppsminskningar på svensk mark från 
dessa två sektorer skall minska med 4 procent fram till 2010. Ett »lågt« 
koldioxidpris innebär att svenska företag köper utsläppsminskningar 
utomlands, vilket i sin tur innebär att trycket på utsläppsreduktioner 
ökar i den icke-handlande sektorn. När priset på rättigheter stiger görs 
fl er åtgärder på svensk mark i den handlande sektorn. Konsekvensen av 
detta är, enligt modellen, att de samhällsekonomiska kostnaderna för 
att nå nuvarande klimatmål sjunker när priset på rättigheter stiger. 

6. Kostnad för avräkningsmål och koldioxidpris: Med ett avräkningsmål 
räknas den tilldelade mängden rättigheter samman med utsläppen i 
den icke-handlande sektorn till miljömålet. Ju större tilldelningen blir 
till den handlande sektorn, desto mindre blir utrymmet för utsläpp i 
den icke-handlande sektorn. Vid en given fördelning av utsläpp mel-
lan sektorerna, är det samhällsekonomiskt fördelaktigt för svensk del 
om priset på rättigheter sjunker, därför att det helt enkelt går att köpa 
»billiga« utsläppreduktioner på marknaden. Konsekvensen av detta är, 
enligt modellen, att de samhällsekonomiska kostnaderna för att nå ett 
avräkningsmål stiger när priset på rättigheter stiger. 
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7. Tilldelningens betydelse och nuvarande klimatmål: Med nuvarande 
klimatmål, innebär en ökad tilldelning till den handlande sektorn en 
form av klumpsummesubvention (i vår modell) till den sektorn. Mark-
nadspriset på en rättighet kommer att avgöra hur stora åtgärderna blir 
på svensk mark. I princip innebär en ökad tilldelning en möjlighet att 
sälja av en rättighet på marknaden och det fi nns egentligen ingen anled-
ning att inte vara generös med tilldelningen med nuvarande klimatmål. 
Det ger oss ökade möjligheter att utnyttja den betalningsvilja som fi nns 
på den europeiska marknaden för utsläppsminskningar. 

8. Tilldelningens betydelse och avräkningsmål: Vid ett avräkningsmål 
har tilldelningens storlek större betydelse för den totala kostnaden, 
därför att en ökad tilldelning direkt innebär att motsvarande minsk-
ning måste ske i icke-handlande sektor. Det fi nns, i princip, en tilldelad 
mängd som gör att marginalkostnaderna utjämnas mellan handlande 
och icke-handlande sektor. De samhällsekonomiska konsekvenserna 
av förändrad tilldelning beror sålunda på hur marginalkostnaderna för 
utsläppsreduktioner ser ut i bägge sektorerna. Till detta skall läggas 
priset på rättigheter samt utsläppsmålets nivå. Sammantaget gör det-
ta att bedömningen av de samhällsekonomiska för- och nackdelarna 
med förändrad tilldelning under ett avräkningsmål är väsentligt mer 
komplicerad jämfört med analysen av tilldelningen under nuvarande 
klimatmål. 

9. Gratis tilldelning jämfört med auktion: En väsentlig skillnad mellan 
gratis tilldelning och auktion är att den senare genererar intäkter till sta-
ten som kan användas till att reducera snedvridande skatter. Vinsten av 
att byta från gratis tilldelning till eu-systemets tillåtna 10 procent auk-
tionering är dock, enligt vår modell, försumbar. Det fi nns inte mycket 
att vinna på en sådan förändring om inte syftet är att gradvis öka andelen 
utsläppsrätter som auktioneras ut.

10. Koldioxidskatten: Inom eu:s handelssystem är det få länder som 
beskattar de handlande sektorernas koldioxidutsläpp. Att i detta läge 
behålla koldioxidskatten medför inte endast en effektivitetsförlust, det 
genererar inte heller någon miljövinst i form av reducerade koldioxidut-
släpp. Utsläppsnivån för eu:s handlande sektorer bestäms av den totala 
tilldelade mängden utsläppsrätter. Ett borttagande av skatten innebär 
dock ett skattebortfall som måste fi nansieras vid given storlek på of-
fentlig sektor. Enligt våra beräkningar är denna fi nansieringskostnad 
lägre än vinsten av att ta bort koldioxidskatten för handlande sektor. 
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11. Utvidgning till transporter och uppvärmning: Ett utvidgande av sys-
temet till transporter och uppvärmning skulle medföra betydande ef-
fektivitetsvinster för att uppnå unionens utsläppsmål. Fossilbränslean-
vändning för transporter och uppvärmning är relativt högt beskattad. 
Om dessa skatter ersätts med utsläppshandel med gratis tilldelning 
måste ett betydande inkomstbortfall fi nansieras med andra skatter. Vi 
anser (i linje med bl.a. FlexMex2) att en utvidgning är ekonomiskt väl-
motiverad, men knappast realistisk, på grund av de betydande skatte-
höjningar som måste till för att täcka skattebortfallen från fossilbräns-
len.

12. Andra utsläpp: En annan effekt av klimatmålets utformning och 
den tilldelade mängden utsläppsrätter som kan vara värd att notera är 
tilldelningens betydelse för andra fossilbränslerelaterade utsläpp. Med 
det nuvarande klimatmålet påverkas inte dessa nämnvärt eftersom 
produktions- och konsumtionsmönster väsentligen är oberoende av 
tilldelningens storlek. Vid ett avräkningsmål, däremot, innebär en ökad 
tilldelning direkt en motsvarande minskning för icke-handlande sekto-
rers utsläpp. Eftersom sektorernas utsläppsmönster varierar påverkas 
även t.ex. utsläpp av svavel och kväveoxider. 

Vår genomgång av teori och empiri ger följande slutsatser:
1. Det fi nns idag åtskilliga erfarenheter från rättighetsmarknader för 

miljön. Få system är regelrätta utsläppsmarknader. Erfarenheterna är 
blandade vad gäller kostnadseffektivitet. Ju mer systemen liknar per-
fekta konkurrensmarknader, desto kostnadseffektivare tycks de vara.

2. eu:s handelssystem täcker en delmängd av alla sektorer och ba-
seras på gratis tilldelning, där varje enskilt land får välja principer för 
tilldelning. Det är sålunda en konstruktion som inte kan ge samma 
kostnadseffektivitet som ett system som täcker alla sektorer. Ju större 
andel av de totala utsläppen som kan täckas med systemet, desto effek-
tivare kommer det att bli. 

Vi avslutar denna sammanfattning med några randanmärkningar kring 
priser på koldioxidrätter och kopplingen till elpriserna. Den empiriska 
och konceptuella analysen leder också fram till några policyrekom-
mendationer. 

Systempriset på koldioxid beror av en mängd osäkra faktorer utöver 
de osäkerheter som omgärdar eu:s handelsprogram. Det gäller sär-
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skilt valet av klimatpolitisk strategi i t.ex. usa, om Ryssland länkas in 
i handeln med rättigheter och om bl.a. Norge och Kanada kommer 
att delta. Under det första halvåret 2005 har priserna på koldioxid på 
Nord Pool varit högre än förväntat. Orsaken är bland annat de högre 
priserna på gas, vilket gör de koldioxidintensiva kolkraftverken relativt 
sett mer lönsamma. Vidare har mars 2005 varit relativt kall i bl.a. Tysk-
land. Kommissionen har också dragit ned tilldelningen för Tjeckien 
och Polen med över 60 miljoner ton. 

Viktigare än dessa kortsiktiga prisfl uktuationer är kopplingen mellan 
el- och koldioxidpris. Den blir allt tydligare allteftersom koldioxidhan-
deln byggs upp. Gissningsvis är prisgenomslaget på el ca 50 procent, 
dvs. ett systempris på 10 öre per kg koldioxid kan komma att öka priset 
med uppemot 5 öre per kWh. Skattningen är mycket osäker och ge-
nomslaget beror inte minst på de varierande hydrologiska förhållan-
dena i det nordiska elsystemet.

Vår analys leder fram till följande policyslutsatser:
• Sverige bör byta till ett avräkningsmål. Ett sådant innebär att det inte 

spelar någon roll var utsläppsminskningarna görs, vilket är fallet med 
koldioxid och dess bidrag till klimatproblemet. Dagens mål (»inhem-
ska -4«) innebär att endast reduktioner på svensk mark räknas. 

• Koldioxidskatten på handlande sektorer bör tas bort. Den samhälls-
ekonomiska vinsten överstiger kostnaden för att fi nansiera skatte-
bortfallet.

• Vid tilldelning av utsläppsrätter är det viktigt att även kostnaden för 
utsläppsminskningar i icke-handlande sektorer beaktas.

• Sverige bör fortsätta verka för så breda lösningar som möjligt på kli-
matpolitikens område.




