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Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter samt Nytt regelverk för handel
med utsläppsrätter i miljöbalken

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap,
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla
energibranschen – till nytta för alla.

Allmänt om EU ETS

Energiföretagen anser att EU:s utsläppshandelsystem bör vara det primära
styrmedlet för att minska utsläppen av koldioxid i den handlande sektorn
eftersom det är ett kostnadseffektivt och marknadsbaserat system för att minska
utsläppen. Dubbla styrmedel eller överlappande styrmedel ska undvikas eftersom
de bland annat innebär att politikens effekt minskar. Dubbla och överlappande
svenska styrmedel inom den handlande sektorn kan innebära ökade kostnader för
svenska anläggningar utan motsvarande kostnadsökning för motsvarande
anläggningar i övriga EU.

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Energiföretagen tillstyrker att ändringsdirektiven införs i den föreslagna Lag om
utsläpp av växthusgaser. Skälet till detta är att det ökar tillgängligheten för lagen
jämfört med att inkorporera den i miljöbalken.

Det är positivt att en översyn av lagen har gjorts och att inaktuella delar har tagits
bort samt att uppdateringar av exempelvis referenser har gjorts. Det underlättar
tillgängligheten för berörda aktörer att enkelt kunna ta del av regelverket.

Energiföretagen noterar att en ny lagrubrik föreslås för lagen. I sak påverkar
namnbytet inte innehållet men vi ser ändå fördelar i att behålla dagens namn då
det signalerar att det handlar om just handel med utsläppsrätter.

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken

Energiföretagen avstyrker att ändringsdirektiven införs i den föreslagna Lag om
utsläpp av växthusgaser i miljöbalken. Skälet till detta är att det inte finns några
egentliga fördelar med detta alternativ jämfört med att ha det som en egen lag.
Eftersom regelverket för handeln med utsläppsrätter huvudsakligen styrs av EU-
rätten anser vi inte att det finns behov av att samordna regelverket med
miljöbalken. Vi saknar också tydliga redovisade motiveringar för detta alternativa
förslag.
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Pernilla Winnhed 

VD, Energiföretagen Sverige 
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