Svensk författningssamling

SFS 2011:844

Förordning
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Utkom från trycket
den 27 juni 2011

utfärdad den 16 juni 2011.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter2
dels att 17 b och 17 c §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 17 b, 23, 24, 25 a, 25 c, 25 e, 26 och 33 §§
ska utgå,
dels att nuvarande 4 § ska betecknas 8 §, nuvarande 5 § ska betecknas 6 §,
nuvarande 6 § ska betecknas 9 h §, nuvarande 7 § ska betecknas 8 a §, nuvarande 8 § ska betecknas 7 §, nuvarande 9 c § ska betecknas 5 §, nuvarande
21 a § ska betecknas 25 g § och nuvarande 33 § ska betecknas 32 a §,
dels att 3 §, de nya 5–7 §§, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 a och 25 d §§, den
nya 25 g §, 26–29, 31 och 32 §§, den nya 32 a §, 36, 56–56 d och 61 §§,
rubriken närmast före 18 § samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyrtiofyra nya paragrafer, 4, 6 a, 7 a,
8 b–8 e, 9 c–9 g, 18 a, 19 a–19 g, 20 a, 25 f och 32 b–32 w §§, samt närmast
före 19 g, 20, 21, 25 f, 32 a, 32 b, 32 f, 32 k och 32 t §§ nya rubriker av följande lydelse.
3 §3 Vid tillämpningen av denna förordning har termer och uttryck den
betydelse som anges i 4–9 h §§. I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.
4 § Med kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning avses kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om
fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad
gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10 a i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/87/EG4.
1
Jfr 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 (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32, Celex 32003L0087),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009
(EUT L 87, 31.3.2009, s. 109, Celex 32009R0219).
2
Senaste lydelse av
17 b § 2009:1327
17 c § 2009:1327.
3
Senaste lydelse 2009:1327.
4
EUT L 130, 17.5.2011, s. 1 (Celex 32011D0278).
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5 §5 I denna förordning avses med
förbränning: varje oxidation av ett bränsle, oavsett hur den värme, el eller
mekaniska energi som produceras genom denna process används, och all
annan verksamhet som är direkt förknippad med processen, inklusive rening
av rökgaser,
mätbar värme: ett nettovärmeflöde som transporteras genom identifierbara rör eller kanaler med hjälp av ett värmetransportmedium som ånga,
varmluft, vatten, olja, metallsmälta och salter och för vilket en värmemätare
är installerad eller kan installeras,
värmemätare: en värmemätare enligt bilaga M1-004 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument6 eller en annan enhet
för mätning och registrering av den mängd värmeenergi som produceras
baserat på flödesvolymer och temperaturer, och
värme som inte är mätbar: all annan värme än mätbar värme.
6 §7 Med befintlig anläggning under handelsperioden 2008–2012 avses en
anläggning som tagits i drift senast den 30 juni 2006.
6 a § Med befintlig anläggning under handelsperioden 2013–2020 avses
en anläggning där det bedrivs någon sådan verksamhet som beskrivs i
bilaga 2 och som
1. omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser som har getts senast
den 30 juni 2011, eller
2. har tagits i drift senast den 30 juni 2011, och då
a) uppfyllde samtliga förutsättningar för ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser med undantag för kravet på övervakningsprogram, och
b) omfattades av ett tillstånd enligt miljöbalken eller, om verksamheten
inte var tillståndspliktig enligt miljöbalken, av en sådan anmälan för miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. miljöbalken.
7 §8 Med ny deltagare under handelsperioden 2008–2012 avses en ny
anläggning som inte var i drift före den 1 juli 2006. Med en sådan ny deltagare avses också en ändring i en befintlig anläggning i fråga om anläggningens art eller funktion eller en utvidgning av en befintlig anläggning, om
ändringen eller utvidgningen inte var i drift före den 1 juli 2006.
Med ändring av anläggningens art avses att en ny kategori av produkter
tillverkas och med ändring av funktion avses att en ny typ av produktionsprocess används. Med utvidgning av anläggningen avses ökning av installerad produktionskapacitet till följd av teknisk förändring eller utbyggnad av
anläggningen eller därmed direkt förknippad verksamhet som är tekniskt sett
knuten till verksamheten i anläggningen och som kan leda till ökade utsläpp
av koldioxid.
En ändring i eller en utvidgning av en befintlig anläggning under handelsperioden 2008–2012 ska anses vara en ny deltagare enligt denna paragraf
endast om
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Senaste lydelse av tidigare 9 c § 2009:1327.
EUT L 135, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0022).
7
Senaste lydelse av tidigare 5 § 2006:645.
8
Senaste lydelse av tidigare 8 § 2010:1194.
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1. ändringen av anläggningens art eller funktion eller utvidgningen föranleds av rättsakter inom Europeiska unionen, eller
2. ändringen eller utvidgningen är av sådan natur att ett nytt tillstånd, eller
för anmälningspliktiga verksamheter en ny anmälan, krävs enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.
Tredje stycket 1 och 2 gäller inte för anläggningar som inte omfattas av
sådan tillstånds- eller anmälningsplikt som anges där, men som med tillämpning av 2 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter omfattas
av tillståndsplikt enligt den lagen.
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7 a § Med ny deltagare under handelsperioden 2013–2020 avses en
anläggning som
1. omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser som har getts efter
den 30 juni 2011 och inte är en befintlig anläggning under handelsperioden
2013–2020, eller
2. är en befintlig anläggning under handelsperioden 2013–2020 med en
betydande kapacitetsökning efter den 30 juni 2011.
8 b § Med delanläggning med produktriktmärke avses en anläggning med
tillverkning av en produkt för vilken ett riktmärke anges i bilaga I punkt 1
och 2 till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.
8 c § Med delanläggning med värmeriktmärke avses en anläggning med
produktion av mätbar värme eller överföring av mätbar värme från en
anläggning eller annan enhet där det bedrivs verksamhet som ger upphov till
utsläpp som kräver tillstånd enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter, om värmen
1. förbrukas inom anläggningen i samband med
a) tillverkning av produkter,
b) produktion av mekanisk energi som inte används för elproduktion, eller
c) uppvärmning eller kylning med undantag av förbrukning för elproduktion, eller
2. överförs till en anläggning eller annan enhet som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter med undantag av överföring för elproduktion.
Första stycket gäller inte delanläggningar med produktriktmärke.
8 d § Med delanläggning med bränsleriktmärke avses en anläggning med
produktion av värme som inte är mätbar, om värmeproduktionen sker genom
förbränning av bränsle i samband med
1. tillverkning av produkter,
2. produktion av mekanisk energi som inte används för elproduktion,
3. uppvärmning eller kylning med undantag av elproduktion, eller
4. förbränning av bränsle till pilotlåga och starkt varierande mängder
process- eller restgaser i en enhet öppen för atmosfäriska störningar och som
uttryckligen krävs av säkerhetsskäl för att få nödvändiga tillstånd till anläggningen (säkerhetsfackling).
Första stycket gäller inte delanläggningar med produktriktmärke.
3
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8 e § Med delanläggning med processutsläpp avses en anläggning med
utsläpp av växthusgaser som omfattas av krav på tillstånd enligt bilaga 2, om
utsläppen sker utanför systemgränserna för ett produktriktmärke som anges i
bilaga I till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.
I fråga om utsläpp av koldioxid ska en anläggning anses vara en delanläggning med processutsläpp endast om utsläppen sker genom
1. kemisk eller elektrolytisk reduktion av metallföreningar i metallmalmer, koncentrat eller sekundärmaterial,
2. avskiljning av orenheter från metaller eller metallföreningar,
3. sönderfall av karbonater, utom sådana som används för rökgastvätt,
4. kemiska synteser där det kolhaltiga materialet ingår i reaktionen, om
det primära syftet med de kemiska synteserna inte är värmegenerering,
5. användning av kol som innehåller tillsatser eller råmaterial, om det
primära syftet med användningen inte är värmegenerering,
6. kemisk eller elektrolytisk reduktion av oxider av halvmetaller eller av
kiseloxider, fosfater eller andra icke-metaller, eller
7. förbränning av ofullständigt oxiderat kol producerat av en verksamhet
som anges i 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, om syftet med förbränningen är att producera
el, mätbar värme eller värme som inte är mätbar.
Andra stycket 7 gäller inte i den mån motsvarande utsläpp skulle ha inträffat vid förbränning av en mängd naturgas som motsvarar energiinnehållet i
det förbrända kolet.
9 c § Med startdagen för normal drift avses den verifierade och godkända
första dagen på en kontinuerlig 90-dagarsperiod under vilken anläggningen
normalt drivs med den kapacitet som anläggningen är konstruerad för.
Om den normala produktionscykeln inom den berörda sektorn inte är kontinuerlig, avses dock den verifierade och godkända första dagen på en 90dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika produktionscykler under
vilka anläggningen drivs med minst 40 procent av den kapacitet som den är
konstruerad för och med hänsyn till förekommande anläggningsspecifika
driftsvillkor.
9 d § Med startdagen för ändrad drift avses den verifierade och godkända
första dagen på en kontinuerlig 90-dagarsperiod under vilken delanläggningen normalt drivs med den ändrade kapaciteten.
Om den normala produktionscykeln inom den berörda sektorn inte är kontinuerlig, avses dock den verifierade och godkända första dagen på en 90dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika produktionscykler under
vilka den ändrade delanläggningen drivs med minst 40 procent av den kapacitet som den är konstruerad för och med hänsyn till förekommande specifika driftsvillkor för delanläggningen.
9 e § Med betydande kapacitetsökning avses att det vid en delanläggning
genomförs en eller flera identifierbara fysiska ändringar av anläggningens
tekniska konstruktion eller funktion som leder till att
1. delanläggningen kan drivas med en kapacitet som är minst tio procent
högre än den ursprungliga installerade kapaciteten före ändringarna, eller

4

2. delanläggningen får en betydligt högre aktivitetsnivå som leder till en
ytterligare tilldelning av utsläppsrätter för den delanläggning som berörs av
de fysiska ändringarna och den ytterligare tilldelningen
a) uppgår till mer än 50 000 utsläppsrätter per år, och
b) motsvarar minst fem procent av det preliminära antal utsläppsrätter per
år som tilldelas delanläggningen utan betalning före ändringarna.
Som betydande kapacitetsökning enligt första stycket avses inte en fysisk
ändring som endast innebär att en befintlig produktionslinje ersätts.
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9 f § Med betydande kapacitetsminskning avses en eller flera identifierbara fysiska ändringar som leder till att en delanläggnings ursprungliga
installerade kapacitet och aktivitetsnivå minskar i samma storleksordning
som en ändring som anges utgöra en betydande kapacitetsökning.
9 g § I denna förordning avses med
betydande kapacitetsändring: en betydande kapacitetsökning eller en
betydande kapacitetsminskning,
tillagd kapacitet: skillnaden mellan en delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och samma delanläggnings installerade kapacitet efter en
betydande kapacitetsökning, där kapaciteten efter ökningen ska bestämmas
till genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de
första sex månaderna efter startdagen för ändrad drift, och
minskad kapacitet: skillnaden mellan en delanläggnings ursprungliga
installerade kapacitet och samma delanläggnings installerade kapacitet efter
en betydande kapacitetsminskning, där kapaciteten efter minskningen ska
bestämmas till genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter startdagen för ändrad drift.
Ansökan om tilldelning9
18 § Ansökan om tilldelning för handelsperioden 2008–2012 får göras hos
Naturvårdsverket av behörig firmatecknare för verksamheter som bedrivs
vid anläggningar som avses i 11–16 §§.
Verksamhetsutövare får dock ingå en överenskommelse om att i de fall
gaser som utgör avfall från en produktionsprocess används som bränsle av
en annan verksamhetsutövare än den som producerar gaserna, ska tilldelning
av utsläppsrätter ske till den verksamhetsutövare som överför gasen. Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för dessa gaser ska göras av den verksamhetsutövare som överför gaserna.
En överenskommelse enligt andra stycket ska bifogas ansökan om tilldelning. Överenskommelsen ska vara behörigt undertecknad av verksamhetsutövarna, eller signerad elektroniskt av dem enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 61 § första stycket 7.
En överenskommelse åsidosätter inte fullgörande av de skyldigheter som
enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter åvilar respektive
verksamhetsutövare.

9

Senaste lydelse 2009:910.
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18 a § Ansökan om tilldelning för handelsperioden 2013–2020 får göras
hos Naturvårdsverket av behörig firmatecknare för verksamheter som
bedrivs vid anläggningar som avses i bilaga 2.
19 §10 En ansökan för en ny deltagare under handelsperioden 2008–2012
eller för en anläggning som tagits i drift, ändrats eller utvidgats efter den
1 januari 2002 ska innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt driften startats
eller avses att startas, en beskrivning av anläggningen och verksamheten
samt den prognostiserade produktionsvolymen och därmed relaterade
utsläpp av koldioxid för åren 2008–2012.
En ansökan för en befintlig anläggning under handelsperioden 2008–2012
som har tagits i drift före den 1 januari 2002 ska också innehålla uppgifter
om utsläppen av koldioxid under åren 1998–2005, den årliga produktionsvolymen för åren 1998–2005, tillämpliga utsläppsfaktorer för bränslen och
material, effektivt värmevärde för bränslen och en beskrivning av exceptionella händelser under åren 1998–2005.
19 a § I en ansökan för en befintlig anläggning under handelsperioden
2013–2020 eller en ny deltagare under handelsperioden 2013–2020 ska
anläggningen delas upp i delanläggningar med produktriktmärke, värmeriktmärke, bränsleriktmärke eller processutsläpp. Uppdelningen i delanläggningar ska ske på ett sätt som så långt som möjligt motsvarar de fysiska delarna av anläggningen.
Uppgifterna i ansökan ska lämnas separat för varje delanläggning. I fråga
om uppgifter som är relevanta för utsläppsmängder men som finns endast för
anläggningen som helhet, ska uppgifterna redovisas med en proportionell
fördelning på delanläggningarna enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 61 § första stycket 4.
Till ansökan ska verksamhetsutövaren bifoga en metodrapport. Rapporten
ska innehålla en beskrivning av anläggningen, den metod som använts för att
sammanställa data samt de datakällor och beräkningssteg som använts. I tilllämpliga fall ska rapporten också innehålla de antaganden och metoder som
använts för att fördela data på olika delanläggningar.
19 b § Om en ansökan enligt 19 a § avser en befintlig anläggning under
handelsperioden 2013–2020, ska den i fråga om varje delanläggning med
produktriktmärke innehålla uppgifter om den ursprungligt installerade kapaciteten. Om det under tiden den 1 januari 2005 till och med 30 juni 2011 har
skett en betydande kapacitetsändring vid en sådan delanläggning, ska ansökan också innehålla uppgifter om tillagd kapacitet eller minskad kapacitet
samt om installerad kapacitet efter ändringen.
19 c § Om en ansökan enligt 19 a § avser en ny deltagare under handelsperioden 2013–2020, ska den i fråga om varje delanläggning innehålla en
uppgift om den ursprungligt installerade kapaciteten. Om anläggningen är en
ny deltagare till följd av en betydande kapacitetsökning som genomförts
efter den 30 juni 2011, ska ansökan också innehålla uppgifter som visar att
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Senaste lydelse 2006:645.

kriterierna för en betydande kapacitetsökning är uppfyllda samt uppgifter
om tillagd kapacitet och installerad kapacitet efter ändringen.
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19 d § Uppgifterna i en ansökan ska vara exakta och fullständiga. Uppgifterna ska avse faktiskt konstaterbara data.
Om faktiskt konstaterbara data saknas, ska ansökan innehålla en förklaring till detta. I stället för den data som saknas ska ansökan innehålla uppgifter som är uppskattade utifrån vad som är skäligt med hänsyn till bästa
metoder inom industrin samt aktuella vetenskapliga och tekniska rön. I fråga
om värden som är relevanta för utsläppsmängder får en sådan uppskattning
inte innebära att ett värde antas som är högre än 90 procent av det värde som
erhålls genom att använda data som är faktiskt konstaterbara.
Om det inte finns några faktiskt konstaterbara data över flöden av mätbar
värme för en delanläggning med värmeriktmärke, får ansökan i stället innehålla uppgifter som är uppskattade genom att
1. det energitillflöde som motsvarar flödet av mätbar värme har multiplicerats med värmeproduktionens uppmätta effektivitet eller,
2. en referenseffektivitet på 70 procent tillämpas på det energitillflöde
som motsvarar flödet av mätbar värme, om det inte finns data över den uppmätta effektiviteten.
19 e § Uppgifterna i en ansökan ska vara verifierade av en kontrollör
som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav på ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande
av förordning (EEG) nr 339/9311.
19 f § Naturvårdsverket ska på begäran av Europeiska kommissionen göra
uppgifterna i en ansökan om tilldelning tillgängliga för kommissionen.
Information om planerade förändringar
19 g § En verksamhetsutövare ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna all relevant information om planerade förändringar av en
anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå och drift som kan påverka beräkningen
av tilldelning av utsläppsrätter.
Allmänna principer för tilldelning
20 §12 Beslut om tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar ska grundas
på de uppgifter som lämnas av verksamhetsutövaren i ansökan om tilldelning.
Endast uppgifter som har verifierats av en kontrollör enligt 19 e § får läggas till grund för tilldelningen.
Trots andra stycket får tilldelning ske om avsaknaden av godkänd verifiering beror på exceptionella och oförutsebara omständigheter som varit utan-
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EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).
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för verksamhetsutövarens kontroll och som inte kunde ha undvikits även om
verksamhetsutövaren hade varit aktsam i skälig utsträckning.
20 a § Om förutsättningarna för att bli tilldelad utsläppsrätter utan betalning inte är uppfyllda, ska sökanden hänvisas till marknaden för utsläppsrätter.
Tilldelning till befintliga deltagare under handelsperioden 2008–2012
21 §13 I 23–25 e §§ finns bestämmelser om principerna för tilldelning av
utsläppsrätter till befintliga anläggningar under handelsperioden 2008–2012.
Principerna gäller för tilldelning till anläggningar som till följd av betydande
kapacitetsökning har blivit nya deltagare under handelsperioden 2008–2012.
Bestämmelser om sådan tilldelning finns i 28 §.
23 §14 Beslut om tilldelning av utsläppsrätter ska grundas på de beräknade
genomsnittliga utsläppen av koldioxid per år från respektive anläggning
under perioden 1998–2001.
Om anläggningen tagits i drift under perioden 1998–2001 eller om data
saknas på grund av att anläggningen bytt verksamhetsutövare under perioden, beräknas genomsnittliga utsläpp för ett mindre antal år, dock minst två,
enligt tabellen i bilaga 1.
Om en eller flera exceptionella händelser inträffat under den fördelningsgrundande perioden enligt första och andra styckena, får tilldelningen grundas på de genomsnittliga utsläppen de år då exceptionella händelser inte
inträffat. Tilldelningen får dock inte grundas på mindre än två års utsläpp.
Om exceptionella händelser inträffat under tre eller fyra år, ska genomsnittet
baseras på de två år som ger högst tilldelning.
Utsläppsrätter ska tilldelas med utgångspunkt i bästa möjliga teknik enligt
det som följer av 32 §, om
1. anläggningen har tagits i drift under perioden 1 januari 2002–30 juni
2006, eller
2. anläggningen är en befintlig anläggning som under samma period har
utvidgats eller ändrats i fråga om anläggningens art eller funktion på ett
sådant sätt som avses i 7 § andra–fjärde styckena.
24 §15 En verksamhetsutövare som har en anläggning med råvarurelaterade
utsläpp får tilldelas utsläppsrätter för en genomsnittlig prognostiserad
ökning av råvarurelaterade utsläpp för anläggningen under perioden 2008–
2012 i förhållande till de genomsnittliga råvarurelaterade utsläppen under
den fördelningsgrundande period som beräknats enligt 23 §.
Beräkningen av utsläppsökningen ska göras med utgångspunkt i den prognostiserade produktion som ger upphov till koldioxidutsläpp och i specifika
utsläpp uttryckt i ton koldioxid per produktenhet. De specifika utsläppen
beräknas från utfallet i genomsnitt för den fördelningsgrundande perioden
med hänsyn tagen till exceptionella händelser.
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25 a §16 Tilldelningen av utsläppsrätter till en anläggning för tillverkning
av stränggjutna stålämnen vid integrerade stålverk, som omfattar koksverk,
masugn, LD-verk och stränggjutning och där järnmalm används som huvudsaklig råvara, ska beräknas
1. genom att anläggningens genomsnittliga prognostiserade årsproduktion
av stålämnen under perioden 2008–2012, uttryckt i ton stålämne, multipliceras med riktmärket 1,91 ton koldioxid per ton stålämne, och
2. enligt 23–25 §§, där hänsyn i förekommande fall ska tas till överenskommelser enligt 18 § andra stycket.
Tilldelning ska ske enligt det beräkningssätt i första stycket som motsvarar den lägsta nivån.
Tilldelning enligt första stycket får endast avse utsläpp som uppkommer i
produktions- och förbränningsprocesser som är direkt hänförliga till koksverk, masugn, LD-verk eller stränggjutning. Tilldelning för förbränningsprocesser som är hänförliga till andra verksamheter belägna vid integrerade stålverk, t.ex. valsverk, återvärmare, glödgningsugnar och betningsanläggningar, ska ske enligt 23 §.
Om tilldelning till en anläggning för malmbaserad stålproduktion sker enligt första stycket 1, får en annan anläggning, i vilken koksgas, masugnsgas
eller LD-gas från den förstnämnda anläggningen används som bränsle, inte
tilldelas utsläppsrätter baserat på förbränning av de gaserna.
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25 d §17 Om det antal utsläppsrätter som ska tilldelas befintliga anläggningar är större än vad som anges i 25 c §, ska den tilldelning till befintliga
anläggningar som avser de bränslerelaterade utsläppen, dock inte den tilldelning som sker enligt 32 a §, minskas proportionerligt så att den sammanlagda tilldelningen till alla befintliga anläggningar inte blir större än vad som
anges i 25 c §.
Tilldelning till nya deltagare under handelsperioden 2008–2012
25 f § I 25 g–32 a §§ finns bestämmelser om principerna för beräkning av
tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare under handelsperioden
2008–2012.
Den mängd utsläppsrätter som beräknas för varje ny deltagare tilldelas
verksamhetsutövaren varje år under handelsperioden med det antal utsläppsrätter som avser det året. Tilldelningen ska motsvara den prognostiserade
produktionsnivån under varje år.
25 g §18 Nya deltagare under handelsperioden 2008–2012 tilldelas utsläppsrätter utan betalning fram till dess att den nivå nåtts som anges i 26 §
första stycket. Ansökan om tilldelning får göras fram till handelsperiodens
slut.
26 §19 En ny deltagare under handelsperioden 2008–2012 får tilldelas utsläppsrätter endast ur en reserv motsvarande 13 100 000 ton koldioxid, eller
16
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det högre antal ton koldioxid som kan bli följden av att utsläppsrätter förs
över till reserven enligt 36 a §.
Ansökningarna ska behandlas enligt principen att de verksamhetsutövare
som har tillstånd att släppa ut koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter och som, med hänsyn till den tidpunkt som anges i 25 g §,
först inkommer med en ansökan om tilldelning till Naturvårdsverket tilldelas
utsläppsrätter utifrån beräkningsprinciperna för nya deltagare under handelsperioden 2008–2012 till dess att utsläppsrätterna i reserven tar slut. Om två
eller flera verksamhetsutövare ansöker om tilldelning samma dag och det
råder brist på utsläppsrätter i reserven, ska kvarvarande utsläppsrätter fördelas proportionerligt mellan sökandena.
Ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter från reserven ska prövas
löpande.
27 §20 En ansökan om tilldelning av utsläppsrätter till en ny deltagare under handelsperioden 2008–2012 ska innehålla en rapport om prognostiserad
årlig produktion under perioden 2008–2012. Om anläggningen uppfyller förutsättningarna för tilldelning utan betalning, ska en bedömning göras av produktionen under åren 2008–2012 utifrån den installerade kapaciteten och
vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en rimlig utnyttjandegrad
med hänsyn till tekniska och ekonomiska förutsättningar. En jämförelse ska
också göras med tillgängliga nationella mikro- och makroekonomiska prognoser och analyser.
Om den planerade produktionen inte kan styrkas med utgångspunkt i relevanta ekonomiska och tekniska produktionsförhållanden, får avdrag från de i
verksamhetsutövarens ansökan angivna prognoserna göras efter samråd med
verksamhetsutövaren.
28 §21 Om en anläggning under inledningen av handelsperioden
2008–2012 inte omfattats av handelssystemet på grund av att kapaciteten varit lägre än de kapacitetsgränser som anges i 11–16 §§, men därefter fått
ökad kapacitet genom utvidgning och blivit en ny deltagare under handelsperioden 2008–2012, ska utsläppsrätter till den del av anläggningen som
fanns före utvidgningen tilldelas enligt 23 § och till den tillkommande delen
av anläggningen som för nya deltagare enligt 26 §.
29 §22 Tilldelning till en ny deltagare under handelsperioden 2008–2012
inom el- och fjärrvärmesektorn ska, för vart och ett av åren 2008–2012, beräknas genom att den nya deltagarens prognostiserade fossilbränslebaserade
elproduktion under året uttryckt i gigawattimmar multipliceras med riktmärket 337 ton koldioxid per gigawattimme och den prognostiserade fossilbränslebaserade ång- eller värmeproduktionen under året uttryckt i gigawattimmar multipliceras med riktmärket 118 ton koldioxid per gigawattimme.
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31 §23 En ny deltagare under handelsperioden 2008–2012 inom el- och
fjärrvärmesektorn ska endast tilldelas utsläppsrätter om den nya deltagaren
är verksamhetsutövare för en kraftvärmeanläggning som uppfyller kriteriet
att vara högeffektiv enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG
av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG24, senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 219/200925.
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32 §26 En ny deltagare under handelsperioden 2008–2012 i en annan sektor
än el- och fjärrvärmesektorn ska för åren 2008–2012 tilldelas utsläppsrätter
motsvarande de prognostiserade utsläppen av fossil koldioxid för den nya
deltagaren. De prognostiserade utsläppen beräknas med utgångspunkt i den
prognostiserade produktion som ger upphov till koldioxidutsläpp och i
specifika utsläpp uttryckta i ton koldioxid per produktenhet. De specifika
utsläppen bestäms med tillämpning av bestämmelserna om bästa möjliga
teknik och avvägning i 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken.
Tilldelning avseende anläggningar med oundvikliga utsläppsökningar
under handelsperioden 2008–2012
32 a §27 Vid tilldelningen av utsläppsrätter ska ett tillägg till den del av tilldelningen som baseras på historiska utsläpp göras för befintliga anläggningar under handelsperioden 2008–2012 eller nya deltagare under handelsperioden 2008–2012 vars produktion under handelsperioden 2008–2012 ger
upphov till oundvikliga utsläppsökningar till följd av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/17/EG av den 3 mars 2003 om ändring av direktiv
98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen28.
Tillägget beräknas genom att från de beräknade genomsnittliga prognostiserade utsläppen under handelsperioden 2008–2012 från den aktuella
anläggningen subtrahera de genomsnittliga utsläppen för den fördelningsgrundande perioden beräknade enligt 23 §.
Tilldelning till befintliga anläggningar under handelsperioden
2013–2020
32 b § I 32 c–32 e §§ finns bestämmelser om principerna för beräkning av
tilldelning av utsläppsrätter till befintliga anläggningar under handelsperioden 2013–2020.
Den mängd utsläppsrätter som beräknas för varje anläggning tilldelas
verksamhetsutövaren varje år under handelsperioden med det antal utsläppsrätter som avser det året.
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32 c § För att befintliga anläggningar under handelsperioden 2013–2020
ska kunna tilldelas utsläppsrätter utan betalning för perioden 2013–2020 ska
ansökan ha kommit in senast den 15 september 2011.
32 d § För beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska det för varje
befintlig anläggning under handelsperioden 2013–2020 fastställas en historisk aktivitetsnivå som ska avse anläggningens aktivitet under
1. perioden 2005–2008, eller
2. perioden 2009–2010, om aktiviteten då var högre än under 2005–2008.
Den historiska aktivitetsnivån ska fastställas enligt artiklarna 9.2–9.9 och
bilaga III till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan
betalning.
32 e § Tilldelningen av utsläppsrätter till befintliga anläggningar under
handelsperioden 2013–2020 ska beräknas enligt artiklarna 4.2 och 10.2–14
samt bilaga I, II och VI till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.
Tilldelning till nya deltagare under handelsperioden 2013–2020
32 f § Principerna för beräkning av tilldelning av utsläppsrätter till nya
deltagare under handelsperioden 2013–2020 följer av 32 g–32 j §§.
Den mängd utsläppsrätter som beräknas för varje ny deltagare tilldelas
verksamhetsutövaren varje år under handelsperioden med det antal utsläppsrätter som avser det året.
32 g § Nya deltagare under handelsperioden 2013–2020 får tilldelas
utsläppsrätter utan betalning enligt artikel 19.4 i kommissionens beslut om
tilldelning av utsläppsrätter utan betalning och artikel 10a.7 i handelsdirektivet. Tilldelning sker till dess att utsläppsrätterna i reserven tar slut. En ansökan om tilldelning ska göras inom ett år efter startdagen för normal drift av
den berörda anläggningen eller delanläggningen.
32 h § Innan tilldelningen till en ny deltagare under handelsperioden
2013–2020 beräknas ska den installerade kapaciteten hos anläggningen och
dess enheter vara godkänd av Naturvårdsverket.
32 i § För beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska det för varje ny
deltagare under handelsperioden 2013–2020 fastställas en aktivitetsnivå.
Aktivitetsnivån ska fastställas enligt artikel 18.1 och 18.2 i kommissionens
beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.
I fråga om nya deltagare till följd av en betydande kapacitetsökning som
genomförts efter den 30 juni 2011 ska aktivitetsnivån fastställas endast för
den tillagda kapaciteten vid de anläggningar som berörs av kapacitetsökningen.
32 j § Tilldelningen av utsläppsrätter till nya deltagare under handelsperioden 2013–2020 ska beräknas enligt artikel 19.1–5 i kommissionens beslut
om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.
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I fråga om nya deltagare till följd av en betydande kapacitetsökning som
genomförts efter den 30 juni 2011 ska en delanläggnings installerade kapacitet efter kapacitetsökningen anses vara delanläggningens ursprungliga
installerade kapacitet vid bedömning av en eventuell efterföljande
kapacitetsändring.
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Minskning av kapacitet och upphörande av verksamhet under
handelsperioden 2013–2020
32 k § Vid en betydande kapacitetsminskning efter den 30 juni 2011 ska
verksamhetsutövaren lämna uppgifter om den minskade kapaciteten och den
installerade kapacitet som delanläggningen har efter kapacitetsminskningen.
Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket och vara verifierade enligt
19 e §.
32 l § Vid en betydande kapacitetsminskning efter den 30 juni 2011 ska en
ny aktivitetsnivå fastställas endast för den minskade kapaciteten vid den
eller de delanläggningar som berörs av minskningen.
32 m § En betydande kapacitetsminskning ska medföra att tilldelningen av
utsläppsrätter ändras
1. från och med 2013, om kapacitetsminskningen skedde före den 1 januari 2013, eller
2. från och med året efter det år kapaciteten minskade, om kapacitetsminskningen skedde efter den 1 januari 2013.
Ändringen ska beräknas enligt artikel 21.2 i kommissionens beslut om
tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.
Efter en betydande kapacitetsminskning ska en delanläggnings installerade kapacitet anses vara delanläggningens ursprungliga installerade kapacitet vid bedömning av en eventuell efterföljande kapacitetsändring.
32 n § Vid beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska verksamheten vid
en anläggning anses ha upphört, om
1. tillståndet till utsläpp av växthusgaser har återkallats eller av annat skäl
har upphört,
2. tillståndet för verksamheten enligt miljöbalken har återkallats eller av
annat skäl har upphört eller, om verksamheten är anmälningspliktig enligt
miljöbalken, verksamheten har förbjudits,
3. det är tekniskt omöjligt att driva anläggningen eller återuppta driften
vid anläggningen, eller
4. driften har upphört och verksamhetsutövaren inte kan visa att driften
kommer att återupptas inom sex månader från det att driften upphörde.
Tiden i första stycket 4 får förlängas till högst 18 månader om verksamhetsutövaren kan visa att skälet till att driften inte kan återupptas inom sex
månader beror på omständigheter utanför verksamhetsutövarens kontroll
som inte kunde ha undvikits även om verksamhetsutövaren hade varit
aktsam i skälig utsträckning. Till dess det är utrett att driften kommer att
återupptas får utfärdandet av utsläppsrätter till anläggningen tillfälligt upphöra.
13
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32 o § Det som anges i 32 n § första stycket 4 ska inte gälla för anläggningar som hålls i reserv, beredskap eller i drift enligt ett säsongsschema, om
1. verksamhetsutövaren har tillstånd till utsläpp av växthusgaser samt har
anmält verksamheten enligt miljöbalken eller har tillstånd till verksamheten
enligt miljöbalken,
2. det är tekniskt möjligt att ta anläggningen i drift utan fysiska ändringar
av anläggningen, och
3. anläggningen är föremål för regelbundet underhåll.
32 p § När verksamheten vid en anläggning anses ha upphört enligt 32 n §
får någon tilldelning av utsläppsrätter inte ske från och med kalenderåret efter upphörandet.
32 q § Vid beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska verksamheten vid
en anläggning anses ha upphört delvis om en delanläggning minskar aktivitetsnivån med minst 50 procent jämfört med den aktivitetsnivå som fastställts enligt 32 d, 32 i eller 32 l § (ursprunglig aktivitetsnivå). Detta gäller
dock endast om delanläggningen före minskningen bidrog med minst
30 procent av anläggningens tilldelning av utsläppsrätter eller med en tilldelning av mer än 50 000 utsläppsrätter.
32 r § När verksamheten vid en anläggning anses ha upphört delvis enligt
32 q § ska tilldelningen av utsläppsrätter ändras enligt följande:
1. om aktivitetsnivån minskar med 50–75 procent jämfört med den
ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen endast tilldelas hälften av
det antal utsläppsrätter som delanläggningen ursprungligen har tilldelats,
2. om aktivitetsnivån minskar med 75–90 procent jämfört med den
ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen endast tilldelas 25 procent
av det antal utsläppsrätter som delanläggningen ursprungligen har tilldelats,
och
3. om aktivitetsnivån minskar med 90 procent eller mer jämfört med den
ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen inte tilldelas några
utsläppsrätter.
Tilldelningen ska ändras från och med kalenderåret efter det att verksamheten anses ha upphört delvis eller, om verksamheten anses ha upphört delvis före den 1 januari 2013, från och med 2013.
32 s § Om aktivitetsnivån vid en delanläggning har minskat enligt 32 q §
och därefter ökar, ska tilldelningen av utsläppsrätter till anläggningen ändras
enligt följande:
1. om aktivitetsnivån når upp till en nivå som är högre än 50 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska anläggningen från och med
kalenderåret efter det år då aktivitetsnivån överskred tröskeln på 50 procent
tilldelas det antal utsläppsrätter som den ursprungligen tilldelades, och
2. om aktivitetsnivån når upp till en nivå som är högre än 25 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska anläggningen från och med
kalenderåret efter det år då aktivitetsnivån överskred tröskeln på 25 procent
tilldelas hälften av det antal utsläppsrätter som den ursprungligen tilldelades.
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32 t § Naturvårdsverket ska
1. ta fram ett förslag till den nationella förteckning som avses i 3 kap. 2 §
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och då tillämpa artiklarna 6
och 15.2 i kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning, och
2. efter att ha beslutat om tilldelning enligt 3 kap. 3 § lagen om handel
med utsläppsrätter, anmäla till Europeiska kommissionen den slutliga förteckningen över de utsläppsrätter som årligen tilldelas utan betalning under
handelsperioden 2013–2020.
32 u § Innan Naturvårdsverket ändrar tilldelningen av utsläppsrätter till en
anläggning, ska verket informera Europeiska kommissionen om sådana ändringar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift som påverkar
anläggningens tilldelning samt till kommissionen lämna en reviderad beräkning av det antal utsläppsrätter som preliminärt ska tilldelas anläggningen.
32 v § Naturvårdsverket ska utan dröjsmål informera Europeiska kommissionen om den preliminära tilldelningen av utsläppsrätter till nya deltagare
under handelsperioden 2013–2020.
32 w § När Europeiska kommissionen enligt artikel 10a.13 i handelsdirektivet har fastställt den förteckning över sektorer och delsektorer där det finns
betydande risk för koldioxidläckage, ska Naturvårdsverket senast inom tre
månader
1. göra en översyn av det förslag till förteckning som verket tagit fram
enligt 32 t §,
2. uppdatera förteckningen så att eventuella ändringar av risken för koldioxidläckage från anläggningar och delanläggningar framgår,
3. uppdatera förteckningen så att eventuell påverkan på det antal utsläppsrätter som preliminärt tilldelas framgår, och
4. anmäla den uppdaterade förteckningen till kommissionen.
36 §29 Om den nivå som anges i 25 c § har nåtts och ytterligare tilldelning
behöver göras på grund av ett lagakraftvunnet beslut, får Statens energimyndighet, om det finns utsläppsrätter kvar att tilldela, utfärda utsläppsrätter
till befintliga anläggningar under handelsperioden 2008–2012 ur den reserv
som avses i 26 §.
Om det råder brist på utsläppsrätter i reserven, ska utsläppsrätter tilldelas
enligt första stycket framför tilldelning till nya deltagare enligt 26 §.
56 §30 En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under handelsperioden 2008–2012 som har tagits i drift före den 1 januari 2006 får för
utsläppen under 2008–2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av den mängd koldioxid
som släpptes ut under 2006 enligt den verifierade rapport som getts in enligt
29
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5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Om det inte har
getts in en sådan rapport, får tillsynsmyndighetens beslut om utsläppen
under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag läggas till grund för det antal
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får
överlämnas under perioden.
Första stycket gäller inte om anläggningen under perioden
1 januari–30 juni 2006 har utvidgats eller ändrats i fråga om anläggningens
art eller funktion på ett sådant sätt som avses i 7 § andra–fjärde styckena. I
ett sådant fall får verksamhetsutövaren för utsläppen under 2008–2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och
certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar
högst 50 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007.
56 a §31 En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under
handelsperioden 2013–2020 som har tagits i drift under perioden
1 januari–30 juni 2006 får för utsläppen under 2008–2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50
procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007.
56 b §32 En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under handelsperioden 2008–2012 får för utsläppen under 2008–2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade
utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av antalet
tilldelade utsläppsrätter för den perioden, om det för anläggningen
1. inte har getts in någon verifierad rapport om utsläppen under 2006
enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
2. inte har fattats något beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a §
samma lag.
56 c §33 Om antalet utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får överlämnas enligt 56–56 b §§ sammanlagt motsvarar
mer än 9 926 645 ton koldioxid, ska antalet minskas proportionerligt för alla
befintliga anläggningar under handelsperioden 2008–2012 så att det inte
överstiger den mängden.
56 d §34 En ny deltagare under handelsperioden 2008–2012 får för utsläppen under 2008–2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många
utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för
den perioden.
61 §35 Naturvårdsverket får meddela
1. närmare föreskrifter om att uppgifter om anläggnings- och organisationsbeskrivning, emissionsfaktorer, mätprinciper, aktivitetsdata och andra
31
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uppgifter ska lämnas i en ansökan om tillstånd till utsläpp av koldioxid, om
ansökans innehåll i övrigt, om rutinerna för elektronisk ansökan enligt 2 kap.
4 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter samt om villkor i tillståndsbeslut enligt 2 kap. 7 § samma lag,
2. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om
godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan,
3. närmare föreskrifter om att uppgifter om kapacitetsdata för anläggningar och delanläggningar, historiska aktivitetsnivåer, utsläpp av växthusgaser, förbrukad, importerad och exporterad mätbar värme och andra uppgifter ska lämnas i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter och om
ansökans innehåll i övrigt,
4. närmare föreskrifter om tillvägagångssättet för att proportionellt fördela
data på olika delanläggningar,
5. närmare föreskrifter om övervakning och rapportering enligt 5 kap. 3 §
lagen om handel med utsläppsrätter,
6. föreskrifter om de krav som ska ställas på en ackrediterad kontrollör
och de uppgifter som kontrollören ska utföra,
7. närmare föreskrifter om hur uppgifterna i en ansökan om tilldelning och
metodrapport ska lämnas samt om rutinerna för elektronisk ansökan, och
8. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i samband med
planerade förändringar av verksamheten.
Naturvårdsverket och Statens energimyndighet får inom sina ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen om handel med utsläppsrätter och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning.

SFS 2011:844

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 19 g § och
i övrigt den 11 juli 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövning av beslut som meddelats före den 11 juli 2011.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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Denna bilaga innehåller beskrivningar av verksamheter med utsläpp av växthusgaser. Följande anvisningar gäller för bedömningen av om en verksamhet
omfattas av en beskrivning.
Anvisning 3 – Tillförd effekt jämfört med tröskelvärde: Om en enhet används för en verksamhet vars tröskelvärde inte uttrycks i sammanlagd tillförd effekt, ska tröskelvärdet för denna verksamhet ha företräde vid bedömningen av om verksamheten är tillståndspliktig eller ej.
Anvisning 4 – Tillståndets omfattning när tröskelvärdet har överskridits:
Om en anläggning överskrider tröskelvärdet för kapacitet i någon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 1–27 ska alla enheter som förbränner
bränsle förutom enheter för förbränning av farligt avfall eller hushållsavfall
ingå i tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar
1.

Utsläpp av koldioxid från en förbränningsanläggning som
1. har en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och
a) är ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd
installerad tillförd effekt över 20 megawatt, och
b) är godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i handelsdirektivet.
Trots det som anges i anvisning 4 omfattas en förbränningsanläggning för
förbränning av farligt avfall och hushållsavfall endast om anläggningen är en
samförbränningsanläggning enligt den betydelse som termen samförbränningsanläggning har i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning.
Med hushållsavfall och farligt avfall avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken och i avfallsförordningen (2001:1063).
2.
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Utsläpp av koldioxid från ett mineraloljeraffinaderi.
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