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Yttrande över promemoria om nytt regelverk för handel med 
utsläppsrätter 
Ert ärendenummer M2020/00083/R 

Bakgrund
Länsstyrelsen i Norrbottens län har beretts möjlighet att lämna synpunkter över 
Miljödepartementets förslag om nytt regelverk för handel med utsläppsrätter. 

Av promemorian framgår bl.a. följande.

I promemorian föreslås att det införs ett nytt 12 kap. i miljöbalken med bestämmelser 
om utsläpp av växthusgaser. Promemorian innehåller även förslag till följdändringar i 
andra delar av balken samt ett förslag till en ny förordning om utsläpp av växthusgaser.  
Förslagen innebär att den nuvarande lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter 
upphävs och att innehållet i flera bestämmelser i stället överförs till balken. Ett stort 
antal bestämmelser i den nuvarande lagen är av sådan karaktär att de inte måste 
meddelas i lag, varför de i stället föreslås beslutas av regeringen genom förordning.  
Genom de föreslagna bestämmelserna genomförs Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 
96/61/EG. 

Förslagen utgår till sitt innehåll från utsläppshandelsdirektivets (2003/87/EG) krav. 
Regleringen överensstämmer med Sveriges skyldigheter att arbeta för att utsläpps-
handelssystemet inom EU genomförs och upprätthålls på ett konsekvent sätt. Förslagen 
i promemorian följer huvudsakligen av ett direktiv som i stora delar ger litet utrymme 
för alternativa lösningar.

Yttrande
Länsstyrelsen har inga synpunkter att lämna på Miljödepartementets förslag om nytt 
regelverk för handel med utsläppsrätter. 

De som deltagit i ärendet
I detta ärende har landshövding Björn O. Nilsson beslutat efter föredragning av 
miljöhandläggare Magdalena Hannu Fors. I yttrandets utformning har även 
avdelningschef Karin Börjesson och miljödirektör Anna-Carin Ohlsson deltagit.

Kopia till
johan.pettersson@regeringskansliet.se
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