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Förordning
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med utsläppsrätter;

Utkom från trycket
den 19 september 2006

utfärdad den 31 augusti 2006.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter
dels att nuvarande 42–44 §§ skall betecknas 59, 61 och 62 §§,
dels att rubriken närmast före 42 § skall sättas närmast före 59 §,
dels att 2 och 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas nitton nya paragrafer, 9 a, 42–58
och 60 §§, samt närmast före 42, 49, 55 och 58 §§ nya rubriker av följande
lydelse,
dels att det i förordningen närmast efter 41 § skall införas en ny rubrik
som skall lyda ”Deltagande i projektverksamhet enligt gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling”.
2 § Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter.
Naturvårdsverket är den myndighet som planerar, utreder och prövar frågor om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 8 § samma lag. Naturvårdsverket har också tillsynsansvaret enligt 7 kap. samma lag.
Statens energimyndighet är projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § och kontoföringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § samma lag.
9 §2 Med råvarurelaterade utsläpp avses utsläpp av koldioxid som frigörs
1. från fossila karbonathaltiga mineral och kolhaltiga fossila additiv vid
tillverkning av cementklinker, kalk, glas, mineralull, keramiska produkter,
pappersmassa, järnmalmpellets eller stål,
2. från kolhaltiga legeringsämnen och kolhaltigt järn- och stålskrot som
används vid tillverkning av stål,
3. från koks eller antracit som används för reduktion av järnmalm till metalliskt järn eller skumning av slagg vid tillverkning av stål i elektrostålverk,
4. vid förbrukning av kolelektroder och injektionskol vid ståltillverkning,
5. vid förbränning av koks vid regenerering av katalysatorer vid mineraloljeraffinaderier,
1
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6. vid förbrukning av lättbensin eller naturgas för vätgasframställning vid
mineraloljeraffinaderier,
7. vid förbränning av masugnsgas eller LD-gas i järn- eller stålverk eller
förbränningsanläggningar som är anslutna till järn- eller stålverk, och
8. vid förbränning av processgaser eller ventilationsgaser från tillverkningsprocesser i kemisk industri, verkstadsindustri eller annan industri än de
som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2–6 lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.
Med bränslerelaterade utsläpp avses alla utsläpp av koldioxid med fossilt
ursprung som inte utgör råvarurelaterade utsläpp.
9 a § I denna förordning avses med
projekt för gemensamt genomförande: projekt enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet i ett land som gjort ett kvantitativt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,
projekt enligt mekanismen för ren utveckling: projekt enligt artikel 12 i
Kyotoprotokollet i ett land som inte gjort något kvantitativt åtagande om att
minska utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,
projektverksamhet: projekt för gemensamt genomförande eller projekt enligt mekanismen för ren utveckling,
projektdeltagare: en fysisk eller juridisk person, myndighet eller främmande stat som frivilligt deltar i en projektverksamhet eller förvärvar utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar,
projektbeskrivning: beskrivning av projektverksamheten som, beroende
på verksamhetens art, uppfyller kraven i bilaga B till beslut 3/CMP.1, bilaga
A till beslut 4/CMP.1 eller bilaga B till beslut 5/CMP.1, antagna av partsmötet till Kyotoprotokollet,
projektansvarig: en fysisk eller juridisk person, organisation eller
myndighet, utsedd av projektdeltagarna, som samordnar kontakterna med
projektmyndigheten.
Godkännande av projektverksamhet
42 § En verksamhet skall anses som en projektverksamhet endast om
projektmyndigheten har godkänt det.
43 § Projektmyndigheten får godkänna en projektverksamhet enligt mekanismen för ren utveckling endast om projektdeltagarna gett in
1. en projektbeskrivning, och
2. ett förhandsbesked enligt vilket projektverksamheten bör godkännas
från behörig myndighet i det land där projektverksamheten skall genomföras.
44 § Projektmyndigheten får godkänna en projektverksamhet för gemensamt genomförande i Sverige endast om projektdeltagarna gett in
1. en projektbeskrivning, och
2. projektdeltagarna är parter till Kyotoprotokollet eller är medborgare i
eller har sin hemvist i ett land som är part till Kyotoprotokollet.
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45 § Projektmyndigheten får godkänna en projektverksamhet för gemensamt genomförande i ett annat land endast om projektdeltagarna gett in ett
förhandsbesked enligt vilket projektverksamheten bör godkännas från behörig myndighet i det land där projektverksamheten skall genomföras.
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46 § Projektmyndigheten får inte godkänna en projektverksamhet om utformningen av projektverksamheten strider mot artikel 11 b punkt 6 i
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 3, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG4.
47 § På begäran av den som avser delta i en projektverksamhet skall projektmyndigheten lämna förhandsbesked i fråga om godkännande av projektverksamhet i Sverige.
Till ansökan om förhandsbesked skall en preliminär projektbeskrivning
bifogas.
Ett förhandsbesked är inte bindande för frågan om projektverksamheten
slutligen skall godkännas.
48 § Innan projektmyndigheten godkänner en projektverksamhet för
gemensamt genomförande i Sverige skall projektmyndigheten på lämpligt
sätt inhämta och beakta allmänhetens och miljöorganisationers synpunkter
på projektverksamheten.
Utfärdande och överföring av utsläppsminskningsenheter från
projektverksamhet i Sverige
49 § Projektmyndigheten skall, på begäran av den projektansvarige, utfärda det antal utsläppsminskningsenheter som motsvarar de minskade utsläpp av växthusgaser som fastställts av en ackrediterad kontrollör i enlighet
med punkt 38 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet.
50 § Utsläppsminskningsenheter får inte utfärdas för minskade utsläpp av
växthusgaser som är resultatet av en projektverksamhet på en anläggning
som kräver tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt 2 kap. lagen (2004:1199)
om handel med utsläppsrätter.
Utsläppsminskningsenheter får dock utfärdas för en projektverksamhet
som avses i första stycket, om
1. projektverksamheten resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser direkt från anläggningen, och
2. anläggningens verksamhetsutövare annullerar det antal utsläppsrätter
som motsvarar de minskade eller begränsade utsläppen.
51 § Utsläppsminskningsenheter får utfärdas för projektverksamhet som
indirekt minskar utsläppen från en anläggning som kräver tillstånd till ut3
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släpp av koldioxid enligt 2 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter endast under förutsättning att motsvarande mängd utsläppsrätter annulleras i den reserv som avsatts för nya deltagare enligt 26 §.
52 § Om utsläppsminskningsenheterna skall fördelas till flera projektdeltagare skall den projektansvarige ge in ett avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter som visar hur utsläppsminskningsenheterna skall fördelas mellan projektdeltagarna.
53 § Projektmyndigheten skall efter utfärdande överföra utsläppsminskningsenheterna till projektdeltagarens konto. Om det är flera projektdeltagare och projektdeltagarna gett in ett avtal i enlighet med 52 §, skall projektmyndigheten överföra utsläppsminskningsenheterna i enlighet med den
fördelning som framgår av avtalet.
Inga utsläppsminskningsenheter får överföras till en svensk projektdeltagares konto.
54 § Om fler utsläppsminskningsenheter utfärdats än vad som överförts
enligt 53 §, skall dessa kvarstå hos projektmyndigheten tills den projektansvarige ger in ett nytt avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter.
Överlämnande av utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar
55 § Till och med den 31 december 2007 får en verksamhetsutövare för att
fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter att överlämna utsläppsrätter, i stället överlämna motsvarande
antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.
56 § Det högsta antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som en enskild verksamhetsutövare efter den 1 januari 2008 får
överlämna i stället för utsläppsrätter framgår av den nationella fördelningsplan som avses i 3 kap. 2 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.
Det sammanlagda antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel
med utsläppsrätter motsvarar 20 procent av antalet fördelade utsläppsrätter
under perioden 2008–2012.
57 § En verksamhetsutövare får inte i stället för utsläppsrätter överlämna
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som härrör
från projektverksamhet som avser
1. upptag av koldioxid genom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, eller
2. kärnkraftsanläggningar.
Särskild granskning
58 § Projektmyndigheten får begära en sådan granskning som avses i
punkterna 35 och 39 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till
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Kyotoprotokollet och punkterna 41 och 65 i bilagan till beslut 3/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet.
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60 § Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om förutsättningar för deltagande i projektverksamhet och om utfärdande av utsläppsminskningsenheter.
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006. För handelsperioden
2005–2007 skall 9 § tillämpas i dess äldre lydelse.
På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
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