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Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 
M2020/00083/R 

Sammanfattande synpunkter: 

Anpassningen av det svenska systemet för handeln med utsläppsrätter till gällande EU-regler 

inför den fjärde handelsperioden bör ske på det sätt som föreslås med införande av en lag och 

en förordning om utsläpp av växthusgaser. 

Länsstyrelsen Östergötland avstyrker förslaget att inarbeta systemet för handel med 

utsläppsrätter i miljöbalken då det skulle innebära att man ersätter väldigt väl inarbetade 

begrepp som är av stor betydelse för naturvården. 

Länsstyrelsen bedömning 

Anpassningen till gällande EU-regler inför den fjärde handelsperioden som startar den 1 

januari 2021 är försenade. Länsstyrelsen bedömer därför att en anpassning av nu gällande 

regler för handeln med utsläppsrätter till en lag och en förordning om utsläpp av växthusgaser 

på det sätt som föreslagits är att föredra. På det föreslagna sättet bör det finnas bäst 

förutsättningar att regelsystemet är färdigt i god tid innan den nya handelsperioden tar sin 

början. För alla aktörer är det angeläget att förändringar i regler tydliggörs i god tid. På så sätt 

kan man underlätta för aktörerna att anpassa metoder och dokumentation efter vad som krävs. 

Förslaget att föra in utsläppen av växthusgaser och handeln med utsläppsrätter i miljöbalken 

skulle medföra en stor inverkan på den samma. Över tid förekommer olika förslag till 

förändringar av miljöbalken. En stor förändring som den nu föreslagna bör i stället ske i ett 

sammanhang med av översyn av hela balken. Då kan hänsyn tas till olika förändringsinitiativ 

på ett sätt så att miljöbalken kan utvecklas så att den gagnar det samlade miljöarbetet i landet 

på bästa sätt.  

Anmälan för samråd enligt 12:6 är ett väldigt väl inarbetat begrepp inom naturvården som 

berör många myndigheter och ett stort antal verksamhetsutövare. En förändring med 

ersättning av det tolfte kapitlet bedöms skapa ett onödigt merarbete och en hel del förvirring 

utan att bidra till något mervärde för naturvården. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av landshövding Carl Fredrik Graf med 

miljöskyddshandläggare Thomas Lindvall som föredragande. 
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Handlingen har bekräftats i Länsstyrelsens ärendehanteringssystem och saknar därför 

underskrifter. 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia till 
johan.pettersson@regeringskansliet.se 
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