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Remissvar avseende Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av den svenska staten. 
 
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på promemorian Nytt regelverk för 
handel med utsläppsrätter. Promemorian ger förslag på hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2018/410 som rör EUs system för handel med utsläppsrätter för handelsfas 4 (år 
2021-2030) (EU ETS-direktivet) ska implementeras i svensk lagstiftning.  
 
Genomarbetade och effektiva styrmedel som syftar till att uppfylla klimatmålen är en viktig 
förutsättning för att Vattenfall ska kunna göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. 
EU ETS (EU Emission Trading System) har sedan flera år varit det prioriterade styrmedlet för 
den handlande sektorn. Vattenfall tycker det är viktigt att EU ETS även fortsatt har denna roll 
då vi ser att det är den mest kostnadseffektiva metoden att minska utsläppen av växthusgaser 
samt för att främja koldioxidsnåla investeringar inom den handlande sektorn.  
 
Nuvarande lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter har fungerat väl. Namnet beskriver 
tydligt vad lagen omfattar. Den ordning som vi har idag har en klar distinktion mellan den 
handlande sektorn, som omfattas av EU ETS, respektive den icke-handlande sektorn som 
omfattas av andra klimatstyrmedel. Denna distinktion är viktig för att undvika att olika 
styrmedel överlappar varandra, vilket kan leda till att de motverkar varandra, trots att de tjänar 
samma syfte. Här ser Vattenfall en risk med att ändra namnet till Lag om utsläpp av 
växthusgaser, alternativt införa ett kapitel i Miljöbalken med samma namn. Risken ligger i att 
namnet och därmed lagens omfattning tar höjd för att innefatta andra klimatstyrmedel, 
alternativt upphör att vara en egen lag med ett tydligt syfte och istället uppgår i Miljöbalken. 
Därför anser vi att den nuvarande ordningen, där EU ETS-direktivet implementeras i en egen 
lag och förordning, bör kvarstå och att befintligt namn Lag om handel med utsläppsrätter 
behålls.  
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Tidigare försvagning av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) berodde delvis på 
att olika styrmedel, med syfte att minska utsläppen av växthusgaser, infördes på både EU-nivå 
och nationellt inom EUs medlemsländer, utan att utbudet av utsläppsrätter inom EU ETS 
anpassades. Detta överlapp av styrmedel bidrog till att försvaga handelssystemet med 
utsläppsrätter och gjorde det ineffektivt i sitt syfte att ställa om tekniken från att vara 
fossilbaserad till att bli fossilfri. Sedan dess har reformer införts, vilka har stärkt systemet. Det 
är dock viktigt att undvika att systemet försvagas igen. Därför behöver styrmedel för att minska 
utsläpp av växthusgaser noggrant analyseras, så att de inte underminerar varandra.  
 
I dagsläget pågår även Klimaträttsutredningen, vars syfte är att se över och föreslå 
anpassningar av relevant svensk lagstiftning om så behövs, för att skapa förutsättningar för att 
nå Sveriges klimatmål. Miljöbalken är särskilt utpekad i utredningsdirektivet. Vattenfall är 
positiv till att klimaträttsutredningen genomförs och att lagstiftning ses över särskilt med 
avseende på klimatfrågan. Vi ser dock att det är viktigt att skillnad görs även fortsättningsvis 
mellan ett marknadsbaserat styrmedel som EU ETS och andra klimatstyrmedel samt att EU 
ETS fortsätter vara det styrande medlet för att minska utsläpp inom den handlande sektorn.  
Därför förordar Vattenfall att nuvarande ordning kvarstår och att  handel med utsläppsrätter 
fortsätter behandlas inom lag och förordning för handel av utsläppsrätter, vilka uppdateras i 
enlighet med det nya direktivet. 
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