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LÄS TIDIGARE RAPPORT PÅ WEBBEN
2014 gav Havsmiljöinstutitet ut rapporten ”Sjöfarten 
kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön”. I rap-
porten bidrog ett tiotal av Sveriges experter på sjöfart 
och havsmiljö med texter om på vilka åtta områden 
som är sjöfartens påverkan på havsmiljön är som störst. 
Rapporten har fortfarande stor aktualitet och finns att 
läsa på webben eller ladda ner som pdf från http://
havsmiljoinstitutet.se/publikationer/rapporter.
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Handel med utsläppsrätter under ett fastställt ”tak” av totala 
utsläpp som efterhand sänks, har i en del regioner i världen 
visat sig vara en både kostnadseffektiv och framgångsrik 
strategi för att minska luftföroreningarna. Frågan är om ut-
släppshandel skulle kunna vara ett effektivt sätt för att minska 
sjöfartens utsläpp i Europa eller Östersjöregionen?

Ett system för handel med utsläppsrätter kräver att en eta
blerad myndighet sätter mål, som uppnås genom att man 
sätter ett tak för de totala utsläppen i en region. Därefter 
fördelas utsläppsrätter mellan utsläppskällorna i regio
nen, vilka tillåter dem att släppa ut en begränsad mängd 
av ett ämne under ett visst år. De fördelade utsläppsrät
terna överstiger inte det fastställda utsläppstaket. Ett 
sådant system kan stimulera en minskning av regionens 
utsläpp förutsatt att fördelningen sker på lämpligt sätt 
och att det sätts tydliga mål för minskade utsläpp. Även 
tilldelningen av utsläppsrätter behöver efterhand minska 

och de företag som överskrider sina utsläppsrätter måste 
få kännbara böter. För att hålla sig inom sitt tak, måste 
varje enhet reducera sina utsläpp genom förbättrad rening, 
skifte av energikällor eller andra åtgärder. Men handeln 
med utsläppsrätter ger också flexibilitet; ett företag kan 
välja att köpa ytterligare utsläppsrätter från företag som 
inte utnyttjat sina rätter. Denna handel kan antingen ske 
anonymt på en formell marknad, som snarast fungerar som 
en fondbörs för utsläppsrätter, eller via bilateral handel 
direkt med något annat företag. Priset för utsläppsrätterna 
bestäms genom utbud och efterfrågan, men marknadspri
set kommer givetvis aldrig att överstiga bötesbeloppen för 
att överskrida utsläppsrätterna.

Tidigare erfarenheter ger stöd för systemet
Utsläppshandelssystem har på flera håll visat sig fram
gångsrika när det gäller att kostnadseffektivt minska 
utsläpp av luftföroreningar snabbare än förväntat. Det 

Utsläppshandel kan vara en lönsam 
väg till lägre utsläpp från sjöfarten

HANDEL
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Utsläppen i utgångsläget

Tillåten gräns (tak)

FIGUR 1. Utsläppstak och handel med utsläppsrätter. grafik:  fr ida lundberg/freep ik efter orginal av us epa. 
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testades först i större skala i USA när ett handelssystem 
för kväve och svaveloxidutsläpp, som organiseras av US 
Environmental Protection Agency, trädde i kraft 1996. 
Initiativet resulterade i dramatiska minskningar av sva
velutsläppen, vilka uppnåddes snabbare och till en lägre 
kostnad än vad man förutspått. Svavelnedfallet i USA är 
idag 2550 procent lägre än år 1990 i nordöstra delarna av 
landet och i Mellanvästern, och tidigare försurade sjöar 
och vattendrag har återhämtat sig. Ytterligare ett positivt 
resultat är att minskningarna inte har skett genom en för
flyttning av utsläppen, utan genom att de största utsläpp
skällorna de facto har minskat sina utsläpp mest.

Inom FN:s klimatkonvention introducerades interna
tionell handel med utsläppsrätter av växthusgaser genom 
Kyotoprotokollet 1997 som en mekanism för kostnadseffek
tiv minskning av växthusgasutsläppen. Detta ledde så små
ningom till att EU:s system för handel med utsläppsrätter 
etablerades 2005. Idag är detta system det största i sitt slag. 
Till följd av en alltför generös utdelning av utsläppsrätter 
och den nedgång i produktionen som finanskrisen orsa
kade, har detta ännu inte resulterat i en tydlig effekt på 
utsläppen. Men mycket tyder på att strategin under det när
maste årtiondet kan bli en allt viktigare faktor för att driva 
på fortsatta minskningar av växthusgasutsläppen i Europa.  

Erfarenheterna visar att utsläppshandelssystem med 

ett tak kan medföra betydande kostnadsbesparingar vid 
försök att uppnå ett utsläppsmål. Förutsättningarna är att 
marginalkostnaderna varierar mellan företagen. Förutom 
en effektiv övervakning av utsläppen är det av avgörande 
betydelse att utsläppsrätterna har fördelats på ett lämp
ligt sätt och att utsläppstaket satts tillräckligt lågt för att 

företagen ska få incitament för att investera i utsläppsre
ducerande åtgärder. EU:s utsläppshandelssystem har fått 
stark kritik för att medlemsstaterna i starten delade ut 
alltför många utsläppsrätter, vilket länge gav ett instabilt 
och alltför lågt marknadspris för att driva på minskningar 
av utsläppen.

Utsläppshandelssystem för sjöfarten kan ha stor potential
Sjöfartens utsläpp av både svavel och kväveoxider är 
traditionellt betydande på grund av kvaliteten på far
tygsbränslen och förbränningsförhållanden. Cirka 20 
procent av svavel och kvävenedfallet i Sverige kommer 
från utsläpp till havs, jämfört med mindre än 10 procent 
från landbaserade källor i Sverige.

Ett utsläppshandelssystem där sjöfarten deltar, skulle 
kunna vara en möjlighet att accelerera minskningen av 
kväve och svaveloxidutsläppen från sjöfarten och göra 
utsläppsreducerande åtgärder mer ekonomiskt effektiva  och 
mer attraktiva för sjöfartsnäringen. På Handelshögskolan i 
Göteborg har ett större forskningsprojekt undersökt olika 
metoder för att minska fartygens utsläpp av svavel och 
kväveoxider inom ett framtida utsläppshandelssystem, 
vilket skulle kunna införas i Northern European Emissions 
Control Area. Analysen bygger på antagandet att rederier 
och fartyg kan handla med utsläppsrätter med landbaserade 
enheter. Projektets simuleringar visar att utsläppshandel 
skulle kunna ge rederierna extra inkomster och motivera 
dem att utveckla sina fartygsflottor i mer miljövänlig rikt
ning, särskilt när det gäller kväveoxider. Exempelvis skulle 
ett utsläppshandelssystem kunna förvandla kväveoxidre
ducerande teknik från en dyr till en mycket ekonomiskt 
attraktiv investering.

Studien identifierade också en övergång till LNG som 
fartygsbränsle, som en av de mest effektiva lösningarna för 
att uppnå betydande utsläppsminskningar. Ett skifte till 
naturgas reducerar utsläppen av kväve och svaveloxider 
och är billigare än destillerade fartygsoljor, som hittills 
varit ett huvudalternativ för att minska sjöfartens utsläpp. 

»Ytterligare ett positivt resultat är att minsk-
ningarna inte har skett genom en förflyttning 
av utsläppen, utan genom att de största 
utsläppskällorna de facto har minskat sina 
utsläpp mest.«
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FIGUR 2. Sulfatnedfall, USA, 1989–91 och 2000–2002. källa: nadp
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Naturgasdrivna fartyg kan bidra  till att sjöfarten lever upp 
till striktare svavelutsläppskrav inom en region, men också 
generera inkomster genom handeln med kväveoxidut
släppsrätter. Detta skulle kunna ge ett viktigt bidrag till att 
täcka de extra kostnaderna i samband med naturgasintro
duktionen och minska investeringarnas återbetalningstid.

Ett utsläppshandelssystem i Nordeuropa skulle också 
kunna stärka den kustnära sjöfartens konkurrenskraft 
gentemot andra transportslag på kortare distanser, och för
bättra förutsättningarna och motivationen för att utveckla 
ett miljövänligare transportsystem. Lägre utsläppsnivåer 
skulle ge betydande positiva hälso och miljömässiga 
och ekonomiska effekter i Sverige och fartyg som angör 
svenska hamnar skulle kunna minska sina miljöfarliga 
utsläpp vid hamnbesök. Även de vindburna förorening
arna, från fartyg som trafikerar Östersjön utan att angöra 
Sverige, skulle kunna minska betydligt. 

EU-beslut om att inkludera sjöfart i systemet
Ett utsläppshandelssystem som omfattar sjöfarten kan 
alltså ha stor potential. Samtidigt visar erfarenheterna att 
även om det skett vissa genombrott under de senaste årti
ondena finns stora utmaningar med att utveckla miljöreg
leringar och miljökontrollsystem för sjöfarten. Ett system 
för handel med utsläppsrätter kräver både tydlig ledning 
och tillförlitlig kontroll av utsläppen. EU har ännu inte 
inkluderat sjöfarten i sitt utsläppshandelssystem för växt
husgaser, trots att detta diskuterats under lång tid och före
slogs av Sverige redan 2008. Men sjöfarten kan komma att 
inkluderas i en nära framtid. EUparlamentet har nyligen 

röstat för att inkludera sjöfart i systemet från 2023, om det 
då inte redan finns ett jämförbart system verksamt inom 
FNorganet International Maritime Organization, IMO. 
Branchorganisationer för transportköpare och varuägare 
är positiva till denna utveckling, medan redarföreningar 
och hamnföreningar anser att utsläppshandel är ett för 
krångligt sätt att reglera sjöfartens utsläpp och har svårt 
att låta sig övertygas om systemets fördelar. 

Utsläppshandel kräver ledning och tydlig kontroll
Beslutet i EUparlamentet kan kopplas till en växande dis
kussion inom IMO om att minska fartygsemissioner av 
växthusgaser. Att introducera ett marknadsbaserat instru
ment i det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet för att 
reglera luftföroreningar är nära kopplat till europeisk och 
internationell politik avseende växthusgaser. 

Om ett system med utsläppshandel avseende svavel och 
kväveoxider skulle implementeras krävs att Helcom och 
Osparkommissionen i samarbete tar ledningen och eta
blerar systemet, och dessutom bygger ut sin kontrollkapa
citet. Ett alternativ är ett begränsat system för handel med 
utsläppsrätter för svavel och kväveoxider inom det nordeu
ropeiska utsläppskontrollområdet. Ett annat alternativ är 
ett större system som också omfattar landbaserade källor. 
Adminstrativt skulle handeln med utsläppsrätter för svavel 
och kväveoxider kunna bygga vidare på den befintliga platt
formen för utsläppshandel av växthusgaser inom EU. 

text: stefan anderberg, kevin cullinane  
och zoi johansson nikopoulou

Utsläppshandel mellan fartyg och landbaserade enheter skulle kunna ge rederierna extra inkomster och motivera dem att utveckla 
sina fartygsflottor i mer miljövänlig riktning, visar en studie vid Göteborgs universitet. foto: udo schröter/fl ickr




