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Uppdrag att förvärva utsläppsminskningsenheter för att klimatkompensera 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att beräkna den mängd 
utsläppsminskningsenheter som behöver förvärvas för att kompensera 
för klimatpåverkande utsläpp till följd av de flygresor som Regerings
kansliets personal har gjort i tjänsten under kalenderåret 2015 och 
förvärva motsvarande mängd utsläppsminskningsenheter. 

Beräkningen ska baseras på statistik från Regeringskansliet. Endast 
sådana resor som inte omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter 
ska ingå i beräkningen. 

Utsläppsminskningsenheterna ska förvärvas från projekt i utvecklings
länder inom ramen för Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling 
(s.k. CDM, Clean Development Mechanism) och vara certifierade (s.k. 
CER, Certified Emission Reductions). Projekten ska vara godkända och 
registrerade av CD M-styrelsen (CDM Executive Board). Energimyndig
heten ska stämma av beräkningar och val av projektkategori med 
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). 

De utsläppsminskningsenheter som förvärvas ska annulleras. 

Energimyndigheten ska rekvirera medel som täcker myndighetens 
kostnader för att genomföra uppdraget från de medel som disponeras av 
Regeringskansliet (anslagspost 2) inom anslag 1:13 Insatser för 
internationella klimatinvesteringar under utgiftsområde 20, dock 
maximalt l 000 000 kronor. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energi
departementet) senast den 30 november 2016. 

Postadress 
103 33 Slackholm 

Besöksadress 
Malmtorgsgatan 3 

Telefonväxel 
08-405 10 00 

Telefax 
08-24 16 29 

E-post 
m.reglstrator@regerlngskansllet.se 



2 

Bakgrund 

Regeringskansliet kompenserade mellan åren 2008-2011 för klimat
påverkande utsläpp till följd av flygresor som Regeringskansliets 
personal gjorde i tjänsten. Klimatkompensationen genomfördes av 
Energimyndigheten genom förvärv av CER från projekt i utvecklings
länder inom ramen för CDM. Medlen har betalats ut från anslag l: 13 
Insatser för internationella klimatinvesteringar under utgiftsområde 20, 
dock separat från medlen för programmet för internationella klimat-. . 
mvestenngar. 

Från och med 2012 ingår flygresor inom EU i EU:s system för handel 
med utsläppsrätter. Mot bakgrund av att det nu finns ett marknads
baserat styrmedel för att minska utsläppen till följd av dessa flygresor har 
Regeringskansliet från och med 2012 endast klimatkompenserat för flyg
resor utanför EU. I skälen för regeringens tidigare beslut har angetts att 
klimatkompensation för flygresor utanför EU ska ske med början 2012 
och att kompensationen bör fortgå tillsvidare fram till dess att inter
nationellt flyg utanför EU ingår i EU:s utsläppshandelssystem eller till 
dess att ett annat globalt styrmedel har överenskommits inom den Inter
nationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och kunnat träda i kraft. 

Regeringskansliet ska leverera statistik till Energimyndigheten över de 
flygresor som Regeringskansliets personal gör i tjänsten. Energimyndig
heten ska därefter, utifrån tidigare använd beräkningsmetod, beräkna hur 
stor mängd koldioxidekvivalenter som kompensationen ska avse. Endast 
de flygresor som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläpps
rätter ska ingå, inklusive resor med statsflyget. Energimyndigheten ska 
därefter förvärva motsvarande CER från CDM-projekt och annullera 
dem. 

På regeringens vägnar 

lna Muller Engelbrektson 

Kopia till 

~aturvårdsverket 


