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Utsläppsmarknader var en central del av Kyotopro-
tokollet, och världen över växer nya utsläppsmarknader 
fram. Syftet med denna studie är 
att inför COP21 ge läsaren mer 
information om vad Paris innebär 
för den internationella handeln 
med utsläppsrätter. Därutöver 
belyser vi några av de utmaningar 
som sannolikt kommer att uppstå 
som följd av att Parisförhandling-
arna i högre utsträckning bygger 
på frivillighet och att utsläppsmå-
len tillåts se olika ut.

Det är allmänt vedertaget 
att ett Parisavtal kommer att 
skilja sig från Kyotoprotokollet, 
framför allt avseende parternas 
bidrag med olika basår, slutår, och 
omfattning. Detta försvårar jäm-
förelser av ländernas bidrag, och 
innebär också nya utmaningar 
vid försök att skapa en fung-
erade internationell handel med 
utsläppsrätter inom FN:s ramar.

Genom Kyotoprotokollet har länder med bindande 
åtaganden kunnat handla Assigned Amount Units (AAU) 
sinsemellan. Mekanismen för köp av utsläppsminsk-
ningar utomlands (CDM) introducerades, och gjorde 
det möjligt för utvecklade länder att i sina rättsligt bin-
dande mål räkna in finansierade utsläppsminskningar 
i utvecklingsländer. Genom att använda mekanismen 
för gemensamt genomförande (JI) kunde länder med 
bindande åtaganden finansiera projekt i andra länder 
med bindande åtaganden, och tillgodoräkna sig dessa 
utsläpp. Under Kyotoprotokollet är det förhållandevis 
enkelt att handla med utsläppsrätter, eftersom det rör 
länder med fleråriga mål som omfattar hela landets 

ekonomi. Däremot är världen efter 2020 sannolikt mer 
komplex när det gäller handel med utsläppsrätter.

Å ena sidan genomförs nu 
på nationell nivå handel med 
utsläppsrätter utanför FN:s sys-
tem i en aldrig tidigare skådad 
omfattning: från Kalifornien till 
Kina, via Kazakstan och Korea. 
Å andra sidan kämpar CDM med 
låga marknadspriser på grund av 
begränsad efterfrågan, och den 
mycket debatterade och kriti-
serade frågan om det riktiga att 
tillgodoräkna sig utsläppsminsk-
ningar i utvecklingsländer. Stu-
diens slutsats är att CDM framöver 
bland annat kommer tillhanda-
hålla verktygen för resultatbase-
rad finansiering, så att en kredit för 
CDM kan fungera som ett kvitto på 
utsläppsminskningar.

Vida behandlar studien FNs 
framtida roll i den internationella 

handeln med utsläppsrätter, med fokus på hur olika 
typer av löften påverkar möjligheterna för handel med 
utsläppsrätter.

Försöket att ersätta de projektbaserade mekanismerna 
i Kyotoprotokollet med en mer uppskalad mekanism – så 
som den UNFCCC-baserade Nya marknadsmekanismen 
(NMM) –  har pågått sedan innan Köpenhamnsmötet 
2009, men ännu utan konkreta resultat.

En nyckelfråga inför COP21 gäller huruvida systemet 
med tilldelade utsläppsenheter från Kyotoprotokollet 
kommer att replikeras i ett Parisavtal. Om så är fallet kan 
länder med fleråriga absoluta mål som täcker hela eko-
nomin fortsätta att handla enheter sinsemellan. Genom 
ramverket för olika tillvägagångsätt (FVA) kan det också 
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bli möjligt att handla med utsläppsrätter eller enheter 
från inhemska system och använda dessa enheter för att 
tillsammans uppfylla nationellt fastställda bidrag. Dessa 
frågor diskuteras fortfarande och det saknas tydliga 
indikationer på hur dess slutliga form kommer se ut.

En annan nyckelfråga som kommer tas upp i Paris gäller 
vilken roll internationell handel med utsläppsrätter och 
kreditmekanismer kan spela för länder med andra mål än 
de Kyoto- liknande, fleråriga budgetmålen. Ett-åriga mål, 
intensitetsmål, och andra typer av mål kräver kreativt tän-
kande för hur man kan använda marknadsmekanismer.

Olika typer av mekanismer är bättre lämpade för olika 
typer av nationella bidrag. Specifika mekanismer bör 
därför anpassas till varje enskild situation. Utifrån stu-
dien drar vi fem allmäna slutsatser:

I.  För att bevara miljöintegriteten bör han-
del mellan länder med mål som täcker hela 
ekonomin främst ske mellan länder som har 
fleråriga, budgetbaserade mål.

II.  I de fall där länder är i färd med att upprätta 
ett flerårigt mål kan man anordna bestäm-
melser så att dessa länder kan delta under 
dessa förberedelser.

III. Bidrag som inte leder till upprättandet av en 
utsläppsbudget är mindre lämpliga för han-
delmed utsläppsrätter, men fungerar bra 
med krediteringsmetoder. Att använda sig 
av intensitetsmål, dynamiska baslinjer och 
referensnivåer, innebär att budgeten måste 
justeras i efterhand. Detta bör vara möjligt 
och skulle med ytterligare bestämmelser 
göra det möjligt att införa av handelssystem 
i de delar av ekonomin länkning är möjlig.

IV. Sektormekanismer är lämpligt för mål som 
täcker hela ekonomin eller sektorsmål, och 
krav för tillgodoräknande av utsläppsrätter 
kan formuleras på ett sätt som säkerstäl-
ler att man uppnår de nationellt bestämda 
bidragen (NDC).

V. Ett reviderat CDM kan fortsatt fungera inom 
sektorer med eller utan utsläppsmål, förut-
satt att minskningarna inte räknas dubbelt.

Slutord
För förespråkare av marknadsbaserade mekanismer kan 
den nuvarande situationen verka dyster. För det första, 
förbereder flera länder utsläppsbegränsade åtgärder, 
som sannolikt inte skapar tillräcklig efterfrågan på  
krediter från CDM för att driva upp priset. Vissa CDM-
projekt kommer att därför att upphöra med sin verksam-
het. På grund av otillräckliga åtaganden från utvecklade 
länder kommer det även saknas incitament att initiera 
nya projekt för att minska utsläppen i utvecklingsländer. 
Flera länder förbereder frivilliga nationella handelssys-
tem, men huruvida det leder till ytterligare efterfrågan 
på CDM-krediter är oklart.

För det andra, att använda utsläppsminskningar i ett 
land för att uppfylla kraven i ett annat land kommer bli 
mer komplicerat än det var under Kyotoprotokollet, 
på grund av de många mekanismer som finns att tillgå, 
och en ännu större variation när det gäller de nationella 
bidragen (NDCs). Dessutom bör mekanismerna bidra 
till en nettoutsläppsminskning; med andra ord bör de 
gå längre än avräkning. Med en blandning av pågående 
CDM-projekt, och andra typer av bilaterala eller sektor-
visa kreditmekanismer, eller inhemsk utsläppshandel  
i värdländerna, är det av yttersta vikt att se till att 
utsläppsminskningarna inte räknas dubbelt. Detta 
ansvar faller på värdländerna, men en mekanism som 
FVA skulle kunna vara till stor hjälp. Vidare kan mekanis-
mernas infrastruktur användas för övervakning av kli-
matfinansiering. Om exempelvis CDM-krediter används 
som ett kvitto på att finansiering lett till utsläppsminsk-
ningar, kommer det att räknas mot mål för klimatfinan-
siering snarare än nationella utsläppsmål, vilket kräver 
ännu mer av värdlandets uppmärksamhet.

Trots dessa potentiellt negativa aspekter finns det 
också positiva tecken kopplade till marknadsbaserade 
mekanismer. För det första har olika typer av instrument 
för prissättning på kol utvecklats globalt på en aldrig 
tidigare skådad nivå. För det andra, med vidareutveck-
lingen av FVA och de särskilda reglerna för NMM, kan 
både värd- och inköpsländerna säkra marknadsbaserade 
lösningar som lämpar sig för en situationen. I ett sådant 
fall kan FN komma att spela en samordnande roll för 
den globala koldioxidmarknaden.

Hela rapporten finns tillgänglig på www.fores.se/carbontradinginaparisagreement


