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Förord
Efter förhandlingar som pågått i flera år kom världens länder överens om ett
globalt klimatavtal i Paris i november 2015. I avtalet, som kommer att gälla från
och med år 2020, uppmärksammas nödvändigheten av internationellt samarbete
och en så bred uppslutning som möjligt från världens länder för att nå målet att
begränsa den globala temperaturhöjningen till under två grader.
För att klara de utsläppsminskningar som krävs globalt för att nå målet, behövs
omfattande omställning av energisystemen och samhällen i stort. Om omställ
ningen på global nivå ska gå tillräckligt snabbt samt kunna genomföras och finan
sieras effektivt behövs samverkan mellan länder och de rikare länderna behöver
bidra till arbetet i de fattigare. Även i framtiden kommer den privata sektorn
behöva inkluderas i arbetet med klimatfrågan och det förutsätter incitament för
genomförandet av åtgärder som leder till utsläppsminskningar.
Energimyndigheten har över tio år bidragit till utvecklingen av former för inter
nationellt klimatsamarbete och har fått ett uppdrag om att analysera vilken roll
internationella klimatinsatser och nya samarbetsformer kan spela i genomförandet
av Parisavtalet. Föreliggande rapport utgör slutrapportering av uppdraget.
Energimyndigheten har utfört uppdraget i samråd med Styrelsen för internatio
nellt utvecklingssamarbete (Sida), som bistått med sakkunskap om länder där
Sverige har utvecklingssamarbete och från arbete med biståndsinsatser inom kli
matområdet, Naturvårdsverket i frågor om transparenssystemet, erfarenheter från
NAMAs samt om kapacitetsuppbyggnad för att erhålla ett starkare transparens
system. Energimyndigheten har dessutom fört dialog med Skogsstyrelsen rörande
skogliga frågor kopplade till nationella klimatplaner och kapacitetsuppbyggnad
samt om REDD+.

Erik Brandsma
Generaldirektör
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1

Sammanfattning

Regeringen har gett Statens energimyndighet i uppdrag att analysera vilken roll
internationella klimatinsatser och nya samarbetsformer inom ramen för Artikel 6
i klimatavtalet från Paris kan spela i genomförandet av det internationella klimat
avtal som ska gälla för perioden efter 2020.
Parisavtalet och samarbetsformer enligt dess artikel 6
Enligt Parisavtalet ska den globala uppvärmningen begränsas till betydligt under
2 grader Celsius. Dessutom ska länderna som ingår i avtalet sträva efter att hålla
uppvärmningen under 1,5 grader Celsius. Parisavtalet innebär därmed att ambi
tionsnivån i den internationella klimatpolitiken höjs till en helt ny nivå jämfört
med tidigare. I avtalet framhålls också vikten av klimatkonventionens principer
om rättvisa, hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.
Parisavtalets mål ska nås genom att länderna lägger fram och genomför planer
för så kallade nationellt fastställda bidrag (Nationally Determined Contributions,
NDC) eller ”nationella klimatplaner”. Dessa ska innehålla information om klimat
planens mål och vilka komponenter målet består av och ska representera ländernas
högsta möjliga ambitionsnivå inom klimatområdet. Två tredjedelar av de globala
klimatutsläppen är energirelaterade och referenser till energisektorn förekommer i
princip i alla nationella klimatplaner.
Genom Parisavtalets artikel 6 introduceras såväl marknadsbaserade som ickemarknadsbaserade samarbetsformer. Dessa gör det möjligt för länder att samarbeta
för att uppnå sina nationella klimatplaner. Artikel 6 slår fast att frivilligt samarbete
kan möjliggöra högre ambition rörande såväl utsläppsbegränsningar som anpass
ning till klimatförändringar samtidigt som hållbar utveckling och miljöintegritet1
främjas.
Det behövs större utsläppsminskningar än länderna hittills lovat
De flesta av de initiala nationella klimatplaner som lagts fram avser mål till år
2030. Ett flertal studier har analyserat vad klimatplanerna kan förväntas få för
inverkan på de globala utsläppen under perioden fram till 2030. Det är mycket
osäkert om den sammantagna effekten på utsläppen fram till 2030 är tillräcklig för
att det ska vara möjligt att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Därför
behövs åtgärder för att åstadkomma större utsläppsreduktioner under perioden.
Ytterligare en aspekt är att det behövs kraftfulla åtgärder för att hindra att länder
låser in sig i koldioxidintensiva energilösningar som försvårar för radikalt mins
kade utsläpp på längre sikt.

Miljöintegritet är ett relativt brett begrepp som innebär att en åtgärd inte ska bidra med negativ
miljöpåverkan. I det specifika fallet om artikel 6 gäller det att internationell överföring av utsläpps
minskningsenheter och dess bokföring inte ska urholka utsläppsbegränsningsbidraget för något land.
1
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Rättviseprinciper i FN:s klimatkonvention ger i-länderna ansvar att minska de
egna utsläppen av växthusgaser drastiskt. I-länderna behöver därför bidra med
större utsläppsminskningar.
Utsläppen är störst och ökar mest i medelinkomstländer
En ambitionshöjning behöver dock omfatta en bredare krets av länder. Gruppen av
medelinkomstländer har idag större utsläpp än i-länderna och det är där utsläppen
ökar mest till följd av snabbt växande energirelaterade utsläpp. I medelinkomst
länder med stark ekonomisk tillväxt görs nu stora infrastruktursatsningar och det
är nödvändigt att omgående styra in utvecklingen mot mer klimatanpassade ener
gilösningar och förhindra långvarig inlåsning i utsläppsintensiva system. För att
uppnå största möjliga effekt till 2030 behöver en ökad ansträngning i i-länderna
därför kompletteras med snabba och effektiva åtgärder för ytterligare utsläppsbe
gränsningar i medelinkomstländer. Dessa behöver ske genom en kombination av
länders egna ansträngningar och internationellt stöd.
Hur samarbetsformerna i artikel 6 kan bidra till större utsläppsminskningar
De marknadsbaserade samarbetsformerna i Parisavtalets artikel 6.2 och 6.4
möjliggör överföring av utsläppsminskningsenheter mellan länder och för länder
att tillgodoräkna sig resultatet av samarbetet för att uppnå sina nationella klimat
planer. På så vis ökar handlingsutrymmet för när och var utsläppsreduktioner kan
ske för att uppfylla ländernas nationella klimatplaner. Det i sin tur underlättar för
att göra mer långtgående utfästelser i förvissning att det kommer att gå att leva
upp till dem. Det möjliggör också för länder som önskar föra en ambitiös klimat
politik men som har relativt sett högre åtgärdskostnader att vidta åtgärder som går
utöver det egna landets åtgärdspotential vid en viss kostnadsnivå.
Parisavtalet anger att dubbelräkning måste undvikas, det vill säga att en utsläpps
minskning bara ska kunna tillgodoräknas mot mål i ett enda lands nationella
klimatplan. Det är nödvändigt för att den kollektiva ambitionsnivån inte ska
urholkas vid överföring av utsläppsminskningsenheter mellan länder. Det förut
sätter att överföringar hanteras i nationell bokföring och rapportering av växthus
gaser och att det i samband med detta görs korrekta justeringar i relation till mål i
ländernas nationella klimatplaner.
När det gäller samarbeten inom ramen för artikel 6.2 kommer det inte utses något
särskilt granskningsorgan på FN-nivå. Det råder enighet om att länders deltagande
förutsätter en miniminivå för stringens och transparens i den nationella växthus
gasinventeringen liksom för bokföring och rapportering.
För artikel 6.2-aktiviteter anser vi att miljöintegritetsskäl dessutom talar för att:

• Deltagande förutsätter absoluta utsläppsnivåer som omfattar hela landets
ekonomi eller enskilda sektorer.

• Då länder har satt sektorsmål som inte är definierade som absoluta

utsläppsnivåer, bör ett krav för deltagande vara att målet först räknas om
till en absolut utsläppsnivå.
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Under dessa förutsättningar sker överföring av utsläppsminskningsenheter under
artikel 6.2 mellan två områden som var för sig har utsläppstak och denna omför
delning förändrar inte det sammantagna målet för dessa två områden. Ytterligare
klimatnytta kan dock åstadkommas. Köpande land kan ställa krav på säljarlandet
att använda intäkter från försäljningen för investering i utsläppsminskande åtgärder
(jmf så kallade ”Green Investment Schemes” som förekommit i samband med inter
nationell utsläppshandel under Kyotoprotokollet).
Samarbetsmekanismen som definieras av artikel 6.4 å andra sidan ska övervakas
genom ett särskilt utsett organ på central FN-nivå. Det bör utvecklas ett regelverk
som möjliggör för fler länder och fler sektorer att ingå i samarbeten baserade på
artikel 6.4 jämfört med artikel 6.2 samtidigt som dubbelräkning undviks. Artikel
6.4 har förutsättningar att bidra till ökade utsläppsminskningar genom att fungera
som en kanal för resultatbaserad klimatfinansiering. Utfärdade utsläppsminsknings
enheter bokförs då inte till det köpande landets nationella mål utan används som
”kvitto” som verifierar den klimatnytta som finansieringen har åstadkommit.
Många institutionella investerare visar ett ökat intresse för klimateffekterna av
investeringar. En internationellt vedertagen standard för mätning, rapportering och
verifiering (MRV) av utsläppsminskningar ger investerarna tillgång till trovärdig
information och kan därmed fungera som hävstång och generera fler privata inves
teringar i projekt som ger klimatnyttor. Det finns flera förslag på innovativa upplägg
för hur denna MRV-funktion kan samverka med resultatbaserad finansiering i form
av bidrag, mjuka lån, gröna obligationer, riskkapital och prisgarantier och på så vis
mobilisera privat kapital till investeringar som bidrar till utsläppsminskningar.
Utveckla nya samarbetsformer med sikte på genomgripande systemomställning
Att höja den kollektiva ambitionsnivån i de nationella klimatplanerna till 2030
innebär särskilda utmaningar för utvecklingsländerna. Utöver förhöjda insatser för
att minska de nationella utsläppen av växthusgaser bör Sverige bidra till att utveckla
effektiva internationella samarbetsformer för att främja genomgripande system
omställning inom ett flertal sektorer, där energirelaterade utsläpp i medelinkomst
länder behöver prioriteras särskilt.
Nya former för internationella insatser behöver utvecklas för att åstadkomma den
snabba och genomgripande omställning till hållbara energisystem som är nödvändig.
För att bli effektiva bör insatserna integrera stöd genom finansiering samt inom
utveckling av policy och styrmedel, tekniksamarbeten och kapacitetsuppbyggnad.
Hänsyn bör också tas till FN:s hållbarhetsmål.
I den här rapporten identifieras områden som är angelägna att utveckla. Sverige bör
välja ut och ge stöd till breda internationella samarbeten som bidrar till utvecklingen av:

• Uppskalning av resultatbaserad finansiering från insatser på projekt- och

programnivå till genomförande på sektorsnivå. Artikel 6 öppnar för denna
möjlighet som har potential att ge större genomslag i termer av utsläpps
minskningar och omställningstryck. Det finns ett stort behov av pilotinsatser
för att bygga praktisk erfarenhet.
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• ”Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategies”

(LEDS). Parisavtalet uppmanar länder att utveckla LEDS, som ska ta sikte
på mitten av århundradet. Utveckling av LEDS kan bidra till att stärka
kopplingen mellan de nationella klimatplanerna och vad som är långsiktigt
nödvändigt. Samverkan kring utveckling av LEDS kan bygga en grund
för en dialog med utvecklingsländer om hur ökade utsläppsminskningar
under åren fram till 2030 kan åstadkommas genom en kombination av
egna nationella ansträngningar och internationellt stöd. LEDS är också en
lämplig utgångspunkt för samarbeten kring forskning och innovation inom
teknikområdet.

• Metodik för mätning och kvantifiering av framsteg som leder mot omställ
ning av energisystem. Att uppskatta växthusgasutsläpp och -upptag ger
en ögonblicksbild, men endast begränsad information om utvecklingen
av kraftsystem, transportsystem och annan relevant infrastruktur och dess
konsekvenser för långsiktiga utsläppstrender. Omställning kan främjas
genom att basera resultatbaserad finansiering på lämpliga systemomställ
ningsindikatorer. Området är outforskat och behovet av metodutveckling
är stort.

• En stärkt erfarenhetsbas om tillämpningen av verktyg för transparent och
strukturerad bedömning av internationella klimatinsatsers hållbarhets
bidrag. Att använda sådana verktyg under planering och genomförande
av internationella insatser bidrar till insyn och till ökad förståelse för hur
insatser kan utformas för att bidra till FN:s hållbarhetsmål.

• Kapacitetsuppbyggnadsinsatser för att stärka utvecklingsländers förmåga

att genomföra och följa upp sina nationella klimatplaner på ett adekvat
sätt, samt för att sammanställa växthusgasutsläpp och -upptag på en
aggregerad nivå. Sådan kapacitetsuppbyggnad bidrar också till att förbättra
länders förutsättningar att medverka i samarbeten inom ramen för artikel
6. Samordning av kapacitetsuppbyggnadsstöd bör ske såväl nationellt som
internationellt för en effektiv användning av resurser och för att uppnå
största möjliga resultat.
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Uppdraget

Regeringen har gett Statens energimyndighet i uppdrag att analysera vilken roll
internationella klimatinsatser och nya samarbetsformer inom ramen för Artikel 6 i
klimatavtalet från Paris kan spela i genomförandet av det internationella klimatavtal
som ska gälla för perioden efter 2020.
De nuvarande internationella mekanismerna under Kyotoprotokollet; Mekanismen
för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI) kommer sannolikt inte
att finnas kvar i sin nuvarande form efter 2020. Sveriges program för internationella
klimatinsatser använder i dagsläget regelverket för CDM för att mäta, rapportera och
verifiera insatsernas klimatnytta. Klimatavtalet från Paris förändrar förutsättningarna
för programmet efter 2020.
I uppdraget ingår att analysera och föreslå samarbetsformer som har potential att
åstadkomma ökade utsläppsminskningar, effektiv mobilisering av klimatfinansiering,
tekniköverföring, kapacitetsuppbyggnad samt förbättrad rapportering. I analysen ska
följande aspekter särskilt beaktas:

• Vilka krav som bör ställas på regelverk för övervakning, rapportering och

verifiering (MRV) och fastställande av referensbanor för utsläpp och hur nya
samarbetsformer kan användas för att bygga kapacitet för MRV i utvecklings
länder.

• Hur resultatbaserad klimatfinansiering – som bygger på verifierbara

utsläppsminskningar och som kan innebära utfärdande av utsläppsminsk
ningsenheter eller som bygger på verifiering av andra mätbara resultat – kan
bidra till att ambitionsnivån höjs och additionalitet säkerställs i de nationellt
bestämda bidragen om utsläppsminskningar (NDC) i såväl i-länder som
utvecklingsländer.

• Hur sektorsansatser för klimatomställning i högre grad kan användas i de nya
samarbetsformerna.

• Hur nya samarbetsformer kan användas för att bidra till en omställning

till en koldioxidsnål utveckling, skapa incitament till att införa ytterligare
styrmedel, kostnadseffektiva åtgärder och utsläppsminskningar och bidra till
teknikspridning i medelinkomstländer.

• I vilken utsträckning nya samarbetsformer kan användas för att stödja klimat
omställning och kapacitetsuppbyggnad i låginkomstländer.

I uppdraget ska Energimyndigheten även belysa möjligheter till privata investeringar
och hur svensk miljö- och energiteknik kan främjas. Dessutom ska myndigheten
beakta hur insatserna kan främja hållbar utveckling, t.ex. genom att i planering och
genomförande ta hänsyn till de 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Analysen ska
även innehålla en kartläggning av de internationella organisationer och samarbeten
inom energi-, klimat- och biståndsområdet som bedöms ha en viktig roll i att stödja
enskilda länders genomförande av nationellt bestämda utsläppsminskningar (NDC).
Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Miljö-och energidepartementet) senast
den 15 oktober 2016.
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3

Klimatkonventionen och Parisavtalet

3.1

Parisavtalet

Parisavtalet antogs 12 december 2015 i Paris och bygger på FN:s klimatkonvention
(UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) som syftar till att för
hindra farlig klimatpåverkan.
Parisavtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till betydligt under
2 grader Celsius jämfört med förindustriell tid. Dessutom ska man sträva efter att
hålla uppvärmningen under 1,5 grader Celsius, eftersom det skulle minska riskerna
och konsekvenserna av klimatförändringar. Parisavtalet strävar även till att göra
globala finansiella flöden förenliga med en lågutsläppsframtid.
För att nå målen bör de globala klimatutsläppen kulminera så snart som möjligt och
klimatneutralitet uppfyllas under andra halvan av detta århundrade, slår Parisavtalet fast.
Målet ska nås på ett rättvist sätt som återspeglar principen om att alla länder har
ett gemensamt ansvar för att lösa klimatproblemet men att det ansvaret ser olika ut
beroende på respektive lands förmåga och olika nationella förutsättningar. Avtalet gör
inte en lika strikt uppdelning i u-land respektive i-land som klimatkonventionen och
Kyotoprotokollet.
Målet ska nås genom att länderna2 lägger fram och genomför så kallade nationellt
fastställda bidrag (Nationally Determined Contributions, NDC), eller ”nationell
klimatplan”. Till varje sådan nationell klimatplan ska parterna delge varandra infor
mation3 om klimatplanens mål och vilka komponenter målet består av. Meningen är
att klimatplanerna ska representera ländernas högsta möjliga ambitionsnivå på klimat
området. Det finns sparsamt med krav på vad en nationell klimatplan ska innehålla,
men vägledning ska framförhandlas enligt beslutet i Paris. De nationella klimatpla
nerna ges en närmare beskrivning i avsnitt 3.2.
De klimatplaner som lagts fram innehåller både utfästelser om utsläppsminskningar
och anpassningsåtgärder som i vissa fall är villkorade mot internationellt stöd. Nya
nationella klimatplaner ska läggas fram var femte år men en enskild klimatplan kan
uppdateras mot en högre ambitionsnivå när som helst.
Var femte år sker en global översyn (”global stocktake”). Då sker en utvärdering av
Parisavtalets måluppfyllelse. Utvärderingens utformning kommer att vidareutvecklas
utifrån de beslut som togs i Paris. Utvärderingen bör dock ta hänsyn till underlag om
bland annat de nationella klimatplanernas totala effekt, framsteg inom anpassning,
mobiliseringen av stöd (såväl finansiellt som kapacitetsuppbyggnad och teknologi
överföring), uppföljningen inom ramen för transparensramverket, liksom de senaste
rapporterna från FN:s klimatpanel (IPCC). Första översynen ska hållas år 2023 och
2
3

I rapporten används begreppet ”länder” i betydelsen Parisavtalets parter.
Artikel 4.8 och beslut 1/CP.21, paragraf 27.
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därefter ska en ny översyn ske med fem års mellanrum. En stödjande dialog pla
neras även år 2018 inför genomförandet av de första nationella klimatplanerna.
Därutöver uppmanas länder att utforma långsiktiga strategier för en lågutsläppsut
veckling (long-term low greenhouse gas emission development strategies, LEDS).
Strategierna ska ta sikte på mitten av århundradet och läggas fram senast 2020.
Se Figur 1 för en tidslinje med dessa processer fram till 2030.

Figur 1 Tidslinje fram till 2030 om processerna som definieras i Parisavtalet.

Överenskommelsen i Paris utgörs av själva avtalet samt de beslut som togs på
mötet i Paris för att operationalisera avtalet. Nedan redogörs kortfattat för övriga
centrala delar av innehållet i överenskommelsen.
3.1.1 Samarbetsmekanismer
Parisavtalet kan sägas vara byggd nedifrån och upp då utgångspunkten är de
nationella klimatplanerna.
Parisavtalet öppnar genom artikel 6 upp för möjligheten för länder att, på frivillig
basis, samarbeta för att uppnå sina nationella klimatplaner. Genom avtalet skapas
nya mekanismer för att ge incitament och underlätta för deltagande av offentliga
samt privata aktörer i klimatarbetet. Internationellt samarbete kan möjliggöra en
högre ambitionsnivå av utsläppsminsknings- och anpassningsåtgärder samt främja
hållbar utveckling.
Marknadsbaserade samarbetssätt identifieras som möjliggör att internationellt
överförda utsläppsminskningar kan användas för att möta mål som satts upp i de
nationella klimatplanerna.
I artikel 6, samt i beslutet om vägledning i hur bidragen ska bokföras, anges att
dubbelräkning måste undvikas och miljöintegritet i avtalet bibehållas. Därför ska
regler och tillvägagångssätt utvecklas för de internationella samarbetsmekanis
merna, baserat på erfarenheter och lärdomar av de befintliga mekanismerna.
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Parisavtalet introducerar även ett ramverk för icke-marknadsbaserade angreppssätt
för att förbättra samordningen av och bidra till synergier mellan olika institutioner
och initiativ inriktade på exempelvis utsläppsminskningar, anpassning, finansiering,
tekniköverföring eller kapacitetsuppbyggnad.
Artikel 6 ges en mer detaljerad beskrivning i kapitel 5.
Genom besluten i Paris initierades arbetsprogram för arbetet med att ta fram mer
detaljerade riktlinjer avseende samarbetsformer under Parisavtalet.
3.1.2

Anpassning till klimatförändringar samt hantering av skador och
förluster till följd av klimatförändringar
Världen kommer att behöva anpassa sig till de klimatförändringar som sker även om
Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen betydligt under två grader
skulle klaras. Avtalet säger att länderna bör rapportera om sina anpassningsplaner
och anpassningsåtgärder samt redogöra för behov av stöd. Den globala översynen
som ska ske vart femte år (”global stocktake”) kommer att granska planernas effekti
vitet och tillräcklighet när det gäller klimatanpassning.
Parisavtalet uppmärksammar även risken för förlust och skador, som går utöver
anpassningsmöjligheterna och listar områden där länder kan samarbeta. Skador och
förluster till följd av klimatförändringar omfattas inte av den globala översynen och
det påpekas speciellt att dessa risker inte kan ligga till grund för skuld eller kompen
sation mellan stater.
3.1.3 Finansiering
I-länder ska bidra med finansiering för både utsläppsminsknings- samt klimat
anpassningsåtgärder i utvecklingsländer. Andra länder kan bidra på frivillig basis.
Finansieringen ska öka över tid och det ska finnas en strävan efter balans mellan
finansiering av utsläppsminsknings- och klimatanpassningsåtgärder. Mobilisering av
100 miljarder US-dollar årligen, som beslöts i Köpenhamn och ska uppfyllas från och
med 2020, är utgångspunkten. Ett nytt mål ska sättas upp för finansiering efter 2025.
Målet omfattar både offentlig och privat finansiering från olika finansieringskällor.
I-länderna ska redogöra för finansieringen vartannat år. Andra länder kan rapportera
finansiering på frivillig basis. En granskning av finansieringen ingår även i den
globala översynen.
3.1.4

Teknologiöverföring, kapacitetsuppbyggnad samt utbildning,
informationsspridning och allmänhetens deltagande
Parisavtalet bygger vidare på klimatkonventionens struktur för stöd till överföring av
och tillgång till teknik och upprättar ett ramverk för förbättrad vägledning och stöd
för teknikutveckling och -överföring (se även avsnitt 6.5). Den globala översynen
ska se över de insatser som gjorts för att stödja utvecklingsländerna.
Kapacitetsutveckling ska ge stöd till utvecklingsländerna att vidta effektiva åtgärder
för att motverka klimatförändringar. Länderna bör samarbeta för att bygga upp kapa
citet i utvecklingsländerna för att vidta anpassningsåtgärder, utveckla teknik samt få
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tillgång till finansiering, utbildning och information för en effektiv hantering av
klimatförändringar. Kapacitetsuppbyggnaden bör drivas utifrån mottagarlandets
behov. En mekanism för genomförandet av kapacitetsuppbyggnad etablerades
genom beslutet i Paris.
Parisavtalet uppmärksammar betydelsen av utbildning, informationsspridning och
allmänhetens deltagande för att genomföra avtalet på ett bra sätt.
3.1.5 Transparens och bokföring
Parisavtalet förutser ett utökat transparenssystem vars mål är att ge underlag för
uppföljning av individuella och kollektiva mål. Transparenssystemet ska baseras
på existerande system samt utökas och förbättras.
Som en del av Parisavtalets transparenssystem ska alla länder regelbundet lämna
in en växthusgasinventering samt information om framsteg i genomförandet av
deras respektive nationella klimatplaner. Alla länder ska också informera om
effekter av klimatförändringar samt om klimatanpassningsåtgärder.
I-länder ska regelbundet rapportera om stödåtgärder inom klimatfinansiering,
teknologi och kapacitetsuppbyggnad. Utvecklingsländer ska å sin sida rapportera
behov av stöd och om stöd som erhållits.
I Parisavtalet står att alla parter ska redovisa/bokföra sina nationella klimatplaner.
Bokföringen ska utgå från principerna att den ska vara transparent, korrekt, kon
sistent, jämförbar och fullständig samt att den främjar miljöintegriteten och att
dubbelräkning undviks.
Transparenssystemet ges en mer detaljerad beskrivning i avsnitt 3.4.
3.1.6 Sänkor och REDD+
I Parisavtalet anges att länderna bör vidta åtgärder för att bevara och förstärka
kolsänkor och kollager, inklusive i skogar. Vidare uppmuntras länderna att imple
mentera och stödja policyramverket REDD+, vilket ska stödja utvecklingsländer
att minska nettoutsläppen av växthusgaser från skogar genom att ge incitament
till följande fem aktiviteter: att minska avskogning, minska utarmning av skogar,
hållbart bruka skogar, bevara skogliga kollager och öka skogliga kollager. Även
gemensamma ansatser för både utsläppsbegränsning och anpassning för hållbart
skogsbruk och betydelsen av att ge incitament för de andra nyttor som är förknip
pade med dessa metoder lyfts fram.4

4

För en beskrivning av REDD+regelverket och dess genomförande se bilaga 1.
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3.1.7 Ikraftträdande och efterlevnad
Parisavtalet träder i kraft 30 dagar efter att minst 55 parter som tillsammans
uppskattningsvis svarar för åtminstone 55 procent av de totala globala utsläppen
av växthusgaser har ratificerat avtalet. I början av oktober 2016 uppfylldes dessa
kriterier då 74 länder som motsvarar knappt 59 procent av de globala utsläppen
hade ratificerat avtalet.5
Parisavtalet fastslår även att en efterlevnadskommitté ska främja och underlätta
Parisavtalets efterlevnad.

3.2

De nationella klimatplanerna

Klimatkonventionens parter bjöds in att lägga fram förslag till nationella klimat
planer för perioden efter 2020 genom beslut vid COP 19 i Warszawa år 2013
och COP 20 i Lima år 2014. De föreslagna bidragen kan uppdateras i samband
med ratificeringen av Parisavtalet. För att bidra till förståelse för respektive lands
klimatplan skulle dessa kommuniceras på ett tydligt och transparent sätt samt
motivera varför ambitionsnivån ansågs rättvis.
I oktober 2016 hade 163 föreslagna nationella klimatplaner lagts fram.6 Dessa
länder representerar tillsammans över 95 procent av de globala växthusgasut
släppen.7 Tillsammans står de länder som lagt fram sina nationella klimatplaner
för 98 procent av världens befolkning.
Den närmare vägledningen om hur innehållet i en nationell klimatplan ska se
ut har varit sparsam och hur målen är formulerade skiljer sig avsevärt mellan
länderna. De flesta nationella klimatplanerna är formulerade med växthusgasut
släpp som mätetal på något sätt. I-länder anger nationella absoluta utsläppsminsk
ningsmål (i ton koldioxidekvivalenter) relativt ett basår (1990, 2005 eller 2010
är vanligast förekommande). De flesta utvecklingsländer anger sina mål som en
reduktion jämfört med ett referensscenario (eller ”business as usual”-scenario).
Intensitetsbaserade mål förekommer också bland utvecklingsländer där det är
utsläppsnivån relativt bruttonationalprodukten eller per capita-utsläppen som ska
minska.
Tabellen nedan sammanfattar olika typer av mål med relevans för utsläppsminsk
ningar som förekommer i ländernas nationella klimatplaner. (1)

Enligt klimatkonventionens webbplats träder Parisavtalet i kraft 4 november 2016.
EU:s nationella klimatplan gäller för alla 28 medlemsstater.
7
Ungefär tre procent av de globala utsläppen kommer från internationell flyg- och sjötrafik och
omkring en procent av utsläppen uppstår i länder som inte är parter till FN:s klimatkonvention.
5
6
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Tabell 1 Målformuleringar i nationella klimatplaner
Mål

Exempel på länder

Absolut nationellt utsläppsminskningsmål

I-länder, Brasilien

Absolut sektorsspecifikt utsläppsminskningsmål

Guyana

Nå topp i utsläppen till ett visst år för att minska
därefter

Kina

Nationellt mål avseende utsläppsminskningar
relativt ett ”business as usual”-scenarioii

Algeriet, Argentina, Bangladesh, Iran, Mexiko,
Turkiet, Vietnam

Sektorsspecifikt mål relativt ett ”business as usual”
– scenario

Albanien

i

Utsläppsintensitetsmåliii
Per BNP
Per capita

Chile, Kina, Indien
Ghana, Israel

Mål som inte är växthusgasbaserade, tex förnybar
energi, annan energi med låga koldioxidutsläpp,
energieffektivisering, skogstäcke

Kina, Indien, Burma

Att införa kvalitativa policyer, att inrätta nya
institutioner etc.

Mozambique, Sierra Leone

Absoluta mål – anges som en procentsats av utsläppen för ett visst basår. Dessa mål kan räknas om till en
absolut utsläppsnivå.
i

Mål i förhållande till referensscenario – anges som procentsats av utsläppen för ett referensscenario för året
då målet ska nås. Referensscenariot visar på en framtidstrend baserad på en rad antaganden. Det är svårt
att uppskatta den absoluta utsläppsminskningen/-nivån vid målåret på grund av antaganden som ligger till
grund för referensscenariot.
ii

Intensitetsmål – anges som procentsats som beskriver hur mycket utsläppsintensiteten minskat till målåret
relativt ett basår. Utsläppsintensiteten kan anges som mängden utsläpp per capita eller per bruttonationalprodukt. Det är svårt att uppskatta den absoluta utsläppsminskningen/-nivån vid målåret eftersom BNPrespektive befolkningsutveckling är osäker.
iii

Två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen är energirelaterade och el- och
värmeproduktion är den sektor som har snabbast utsläppstillväxt. Referenser
till energisektorn förekommer i nästan alla nationella klimatplaner.8 Ett trettiotal
länder har definierat mål som är formulerade i termer av energinyckeltal. Alla
dessa innehåller mål som gäller förnybar energi eller annan energiproduktion med
låga koldioxidutsläpp. Ungefär hälften innehåller också mål som gäller energief
fektivisering eller efterfrågan på energi. Det finns ytterligare ett tiotal länder som
omtalar energiprojekt eller energipolicys i sina klimatplaner utan att dessa ingår i
uttryckliga energirelaterade mål.

8

Se avsnitt 4.
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Tabell 2 Exempel på länder med energiorienterade mål i sina nationella klimatplaner
Land

Växthusgaser

Förnybar energi eller
annan energi med låga
koldioxidutsläpp

Energieffektivisering

Kina

60–65% minskade
CO2-utsläpp räknat per
BNP; Utsläppskurva ska
nå topp runt 2030

Öka andelen icke fossila
–
bränslen i primär energitillförsel till omkring 20% år 2030

Fiji

–

Andelen förnybar energi i
elproduktion ska närma sig
100% år 2030

Indien

Minska utsläppsintensiteten relativt BNP med
mellan 33–35% till 2030
(från 2005 års nivå)

40% av installerad elproduk- –
tionskapacitet år 2030 ska
vara icke fossilbaserad (med
stöd från tekniköverföring
och finansiering)

Laos

–

Åtgärdspaket inom förnybar
energi, och transporter

Indikativt 10% reducerade CO2-utsläpp genom
energieffektiviseringar

–

Kopplat till ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser finns referenser
till sektorn för markanvändning, markanvändningsförändringar och skogsbruk
med i tre fjärdedelar av alla länders klimatplaner. Tio länder har angett andra
mål som berör skogen, exempelvis mål att en viss areal ska beskogas. Indien har
exempelvis angett ett mål om att öka kolsänkan med 2,5–3 miljarder ton koldioxid
genom beskogning och öka utbredningen av trädbärande marker till år 2030. Kina
har angett att de ska öka virkesförrådet med omkring 4,5 miljarder kubikmeter till
2030 jämfört med 2005.
Enligt en genomgång (2) av de nationella klimatplaner som lämnats in före
Parismötet är subventioner till rena energiformer, prissättning av klimatutsläpp
och reformer med avseende på subventioner till fossila bränslen de tre kategorier
av ekonomiska styrmedel som förekommer oftast. Ungefär en tredjedel av alla
länder som ingick i genomgången nämner ekonomiska styrmedel som ett verktyg
för genomförande av de nationella klimatplanerna. Ungefär lika många i-länder
som utvecklingsländer nämner ekonomiska styrmedel. Det kan noteras att G20länderna förbundit sig till att se över sina subventioner till fossila bränslen, men
att det inte syns nämnvärt i ländernas klimatplaner.
En dryg tredjedel av länderna indikerade att de har för avsikt att använda interna
tionella marknadsmekanismer för att uppfylla sina mål och ytterligare en knapp
tredjedel överväger att använda sig av sådana mekanismer. (3)
Det stora flertalet länder har valt att inkludera anpassning till ett förändrat klimat.
Anpassningsmålen är mer kvalitativa jämfört med utsläppsminskningsmålen.
Beskrivningarna varierar mycket. I vissa fall anges specifika anpassningsåtgärder
och i andra fall handlar det snarare om framtagande och genomförande av natio
nella strategier och planering för anpassning.
Ett stort antal av de länder som nämner anpassning pekar i sammanhanget särskilt
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ut skogen och många tar upp specifika skogliga åtgärder. De ansatser och styrmedel
som nämns är lagstiftning, planer att minska avskogning (inklusive REDD+),
skapande av nya skyddade områden, hållbart skogsbruk, restaurering av utarmade
skogar och områden. Integrerade ansatser, såsom skogsjordbruk och landskapsan
satser, nämns i en tredjedel av ländernas anpassningsansatser. Även beskognings
åtgärder nämns av flertalet länder som en strategi för att anpassa sig till ett förändrat
klimat, och flera nämner synergier till minskade nettoutsläpp av växthusgaser.
Ett flertal av de långsiktiga klimatmålsättningarna i klimatplanerna är samman
flätade med utvecklingsmål såsom fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling,
säkerhet och mänskliga rättigheter. I relation till sin långsiktiga målsättning har ett
flertal länder refererat till Millenniemålen samt Agenda 2030 och de globala håll
barhetsmålen. Ett flertal klimatplaner identifierar även åtgärder som ligger i linje
med nationella förutsättningar, samt identifierar synergier med hållbar utveckling
och andra socioekonomiska faktorer. (4)
Flera nationella klimatplaner är utformade med mål som är villkorade mot inter
nationellt stöd (finansiering, teknik etc.) utöver den ovillkorade delen (sådant
länderna förbinder sig att göra i vilket fall som helst).

3.3

Utsläpp från flyg och sjöfart

Flyg och sjöfart står för en växande andel av de globala utsläppen av växthus
gaser. Till 2050 väntas utsläppen öka kraftigt från dessa sektorer. (5) (6)
Artikel 2.2 i Kyotoprotokollet anger att Annex I-länder9 ska vidta åtgärder för
att minska utsläpp som inte omfattas av Montrealprotokollet från flyg och sjö
fart genom FN:organen International Civil Aviation Organization (ICAO) och
International Maritime Organization (IMO).
I klimatavtalet från Paris nämns inte särskilt flyg och sjöfart. Däremot anges i
artikel 4.4 att länderna ska anta mål för ekonomiövergripande absoluta utsläpps
minskningar. Det kan tolkas som att länder bör vidta åtgärder och målsätt
ningar för samtliga sektorer, för att åstadkomma absoluta och skyndsamma
utsläppsminskningar.
Flyg och sjöfart verkar på en global marknad och en rad internationella konven
tioner är styrande på området. Effektiva styrmedel kan därför med fördel antas
på internationell nivå. Inom ramen för ICAO och IMO förhandlas exempelvis
standarder för energiprestanda, MRV-system, samt i viss utsträckning mål och
markandsbaserade system för utsläppsminskningar. ICAO tog i oktober 2016
beslut om att flygets koldioxidutsläpp ska stabiliseras på 2020 års nivå genom en
kombination av åtgärder för energieffektivare flygplan, operationella åtgärder och
hållbara bränslen. Om utsläppen fortsätter öka ska de kompenseras genom köp av
utsläppsminskningsenheter i andra sektorer. Från 2021 är systemet frivilligt, men
från 2027 blir det tvingande för de deltagande länderna.

9

OECD-länder 1990.
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För att nå Parisavtalets ambitiösa mål krävs skyndsamma åtgärder för absoluta
utsläppsminskningar i alla länder och sektorer. Det gäller även flyg och sjöfart.
Hur marknadsbaserade system för minskad klimatpåverkan inom flyg och sjöfart
kan samverka med artikel 6 under Parisavtalet bör utredas närmare men berörs
inte vidare i denna rapport. Ekonomiska styrmedel för minskad klimatpåverkan
från flyg och sjöfart utgör även en potentiell finansieringskälla för internationella
samarbetsmekanismer under Parisavtalet. Även det bör utredas närmare.

3.4

Transparenssystemet under Parisavtalet

Det nuvarande transparenssystemet bygger på de krav och riktlinjer som
formulerats i klimatkonventionen samt senare beslut kring uppföljningen av
Kyotoprotokollets utsläppsbegränsningsmål samt de nationellt beslutade 2020målen som antogs i Cancun. Gemensamt för dessa beslut och riktlinjer är att de
särskiljer parter enligt Klimatkonventionens annex. Annex I-länder har striktare
krav på uppskattningen av historiska och framtida utsläpp och upptag av växt
husgaser, information om åtgärder och styrmedel samt finansiella flöden. Dessa
länder genomgår en mer djupgående granskning. Icke-Annex I-länders rapporte
ring är villkorad mot finansiering från Annex I-länder.
För länder med ett åtagande under Kyotoprotokollet finns krav på bokföring. Det
är bland annat utökade krav på innehållet i den nationella inventeringsrapporten
och utökade krav under granskningen. Det finns även specialbokföringsregler för
LULUCF-sektorn.
Det är värt att notera att internationell överföring av utsläppsenheter idag endast
sker inom ramen för det system som satts upp för Kyotoprotokollet för parter med
ett utsläppsbegränsningsåtagande. Handel kan ske genom projektbaserade meka
nismer samt, inom ramen för internationell utsläppshandel, mellan parter som har
utsläppsbegränsningsåtaganden. Det finns regler som parterna måste uppfylla för
att tillåtas att sälja och köpa enheter under Kyotoprotokollet.
3.4.1 Datainsamling, beräkning och rapportering
Tillgång till relevant, kvalitetssäkrad, data som levererats i tid är grunden i trans
parenssystemet både nationellt och internationellt. Kravet på ett nationellt system
(legala, institutionella och processmässiga arrangemang) under Kyotoprotokollet
är till för att säkerställa att parten har rutiner för dataleverans, kvalitetskontroll
och kvalitetsutvärdering och är ett av villkoren för att en part ska få handla
med utsläppsrätter.10 Under klimatkonventionen finns inget generellt krav på
att parterna ska ha ett nationellt system, även om i-länder bör inrätta ett sådant.
Erfarenheten från Sverige är att vi tack vare detta system kan man producera
Sverige etablerade ett nationellt system för växthusgasinventering 2006 och reviderade samt
kompletterade detta under 2014 till att även omfatta rapporteringen av scenarier och styrmedel
samt klimatfinansiering. I längden innebär det att Sverige kan uppfylla de beslutade förändringarna
för andra åtagandeperioden under Kyotoprotokollet samt EUs krav under Monitoring Mechanism
Regulation. Vid behov framöver kan Sveriges nationella system vidareutvecklas i linje med
kommande regelverk.
10
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robust och trovärdig utsläpps- och upptagsstatistik av växthusgaser. Förutom att
informera övriga världen om utsläppen genom olika rapporteringar används denna
statistik som underlag vid utveckling och uppföljning av det nationella åtgärdsoch styrmedelsarbetet. Dessutom är statistiken ett underlag till information till
allmänhet och beslutsfattare.
3.4.2 Måluppfyllelse och internationell granskning
Strikt bokföring sker idag enbart för Annex I-parter under Kyotoprotokollet.
Bokföringen tillsammans med andra krav ligger till grund för att parten ska
kunna handla med utsläppsrätter under Kyotoprotokollet. Systemet tillåter alltså
parter med utsläppsbegränsningsåtaganden under Kyotoprotokollet att möta dessa
genom att minska sina utsläpp eller handla med andra parter (både andra parter
med utsläppsbegränsningsåtaganden (internationell utsläppshandel respektive JI)
och parter utan mål genom den projektbaserade mekanismen CDM. Enheter från
ökat upptag inom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
(RMU) kan även användas i viss utsträckning, i enlighet med antagna bokförings
regler. Uppföljningen baseras på parternas växthusgasinventering (med inklude
rade delar som gäller för Kyotoprotokollet) som rapporteras årligen genom en
nationell inventeringsrapport.
Annex I-länder under Kyotoprotokollet genomgår en granskning som ställer högre
krav på korrekthet i data och att parten har ett välfungerande nationellt system än
granskningen under Klimatkonventionen.11
Uppföljningen av parternas nationella utsläppsbegränsningsmål till 2020 som
antogs i Cancun har ett annat upplägg. Parterna rapporterar vartannat år en två
årsrapport (Biennial Report för Annex I-länder och Biennial Update Report för
icke-Annex I-länder) som innehåller ett avsnitt om måluppfyllelse tillsammans
med andra avsnitt, bland annat, den senaste växthusgasinventeringen. Efter en
teknisk granskning genomgår sedan parterna en multilateral utvärdering. Den
multilaterala utvärderingen för Annex I-länder har större fokus på måluppfyllelse
än det stödjande åsiktsutbytet för icke-Annex I-länder som snarare handlar om att
stödja icke-Annex I-länder i uppbyggnaden av deras transparenssystem.12 Under
Cancun-åtagandet finns inget krav på bokföring och inte heller något underlag för
internationell överföring av enheter.
Granskningsprocesserna under Kyotoprotokollet och klimatkonventionen förser
Parterna med information om förbättringspotentialer i växthusgasinventeringen.
Erfarenheterna från de granskningar som Sverige genomgått visar på att den
information om möjliga förbättringar som Sverige försetts med är utvecklande
och har bidragit till utveckling och säkrare statistik om växthusgasutsläpp samt
Granskningen under Kyotoprotokollet kan resultera i en teknisk justering av utsläpp eller upptag
alternativt att parten förlorar rätten att handla med utsläppsrätter under Kyotoprotokollet.
12
International Assessment and Review (Annex I): http://unfccc.int/focus/mitigation/the_
multilateral_assessment_process_under_the_iar/items/9456.php och International Analysis
and Consultation (icke-Annex I): http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_parties/ica/
items/8621.php.
11
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mer transparenta beskrivningar av metoder och beräkningar. Granskningen av rap
porteringen kring framtidsscenarier samt politiska strategier och åtgärder har även
bidragit till att Sverige blivit mer transparent i sin rapportering.
3.4.3 Ett ”nytt” transparenssystem under Parisavtalet
Utgångspunkten för transparenssystemet under Parisavtalet är att varje part regel
bundet ska rapportera en nationell inventering av utsläpp och upptag av växthusgaser
samt information nödvändig för att följa genomförandet och måluppfyllelsen av
dess nationella klimatplan.
De initiala nationella klimatplaner som lagts fram inför Parisförhandlingarna inne
håller en stor variation av målformuleringar (se avsnitt 3.2). Varje typ av klimatplan
kommer att behöva en uppsättning av bokföringsregler samt rapporteringsriktlinjer
anpassade för att följa upp den specifika typen av mål.13
Ett transparenssystem för alla?
Den stora skillnaden mellan transparenssystemet under Parisavtalet och transparens
systemen under Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet är att under Parisavtalet
förväntas alla parter uppfylla alla delar av transparenssystemet med samma
frekvens i rapporteringen (med undantag för minst utvecklade länder och små
ö-utvecklingsnationer).14 Även om det är tydligt att alla parter ska uppfylla alla delar
av transparenssystemet enligt skrivningarna i Parisavtalet så har beslut fortfarande
inte tagits kring detaljerna om vad varje part ska rapportera, eller enligt vilka av
IPCC:s beräkningsmetoder och beräkningsgrunder. Det behövs även beslut kring
granskningen av den information som rapporteras och hur den multilaterala utvär
deringsprocessen ska se ut. Det har inte heller tagits beslut kring vilken information
om klimatplanens innehåll och beståndsdelar som ska kommuniceras samt vilka
bokföringsregler som ska gälla i uppföljningen av klimatplanens mål. Många av
dessa beslut kommer att vara utmanande att förhandla fram. En analys av det arbets
program som förväntas leda fram till beslut kring det nya transparenssystemet finns i
ett tidigare underhandsuppdrag15 och sammanfattas nedan.
Grunden för transparenssystemet ligger i de riktlinjer för rapportering och gransk
ning som redan är beslutade. Dessa riktlinjer är idag uppdelade mellan Annex
I- och icke-Annex I- under klimatkonventionen. För parter med åtagande under
Kyotoprotokollet finns det ytterligare krav på information utöver den som rappor
teras via konventionen när det gäller bokföringen av flexibla mekanismer, Assigned
Amount Units, Kyotoprotokollets bokföring för beskogning/återbeskogning, avskog
ning och bruk av skogsmark samt Response measures, se beskrivning ovan.
Detta gäller exempelvis de bidrag som utfäster utsläppsminskningar jämfört med ett referens
scenario, bidrag som omfattar växthusgaser som inte täcks av den nuvarande växthusgasinvente
ringen (d.v.s. sotpartiklar – black carbon – Mexiko), och bidrag som utfäster en ökad förnybar andel
i energimixen.
14
Artikel 13 i Parisavtalet.
15
Underhandsuppdrag: Analys av arbetsprogrammet för gemensamt transparenssystem under Paris
avtalet (mars 2016).
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Parisavtalets utgångspunkt är ett gemensamt transparenssystem, men med flexi
bilitet given till parter utifrån dess nationella förutsättningar och kapacitet. Detta
ger ett tolkningsutrymme för parter som skulle föredragit att uppdelningen enligt
Klimatkonventionens annex bibehållits. Enligt dessa parter kan transparens
systemet vara gemensamt trots att parterna följer olika riktlinjer där icke-Annex
I-parter ges flexibilitet. Ett sådant vägval skulle dock försvåra de aktiviteter som
spänner över annex-indelningen, som exempelvis uppföljningen av det globala
målet (då jämförbarheten drabbas om data tas fram enligt olika riktlinjer) samt
bokföringen som överföring av utsläppsminskningsenheter mellan länder.
Målen för utsläppsbegränsningar i de nationella klimatplanerna har definierats på
ett flertal olika sätt. De kan delas in i kvantifierbara mål (i växthusgastermer eller
andra termer, såsom förnybar energianvändning) och kvalitativa mål (se avsnitt
3.2, Tabell 1). Denna palett av målformuleringar kräver en palett av rapporteringsoch granskningsriktlinjer samt bokföringsregler för att möjliggöra en uppföljning
av de nationellt satta målen. Rapporterings- och granskningsriktlinjerna bör utgå
från samt efterträda de nuvarande riktlinjerna för uppföljningen av 2020-målen
som antogs i Cancun samt uppfylla ett antal principer där nödvändigheten i att
undvika dubbelräkning och säkerställa miljöintegriteten återfinns explicit.16 Även
bokföringsreglerna ska utgå från gemensamma principer.17 De skulle då innehålla
en gemensam bas med olika tillägg beroende på typen av bidrag som parten lagt.
Vägledning kring krav avseende information om de nationella klimatplanernas
innehåll och beståndsdelar (så kallad up-front information) behöver tas fram
parallellt med riktlinjerna och bokföringsreglerna för att säkerställa att metoder
används konsekvent mellan växthusgasinventeringen och uppföljningen av
klimatplanerna.18 Detta är även grundläggande för att kunna säkerställa miljöinte
gritet vid internationell överföring av enheter.
Bokföringsreglerna, och vägledningen kring överföring av internationella klimat
insatser, kan dra nytta av erfarenheterna från Kyotoprotokollet, däribland de krav
som ställs på en part för att parten ska tillåtas handla med utsläppsrätter.19 De stora
skillnaderna i måldefinitionerna mellan de planerade klimatplanerna introducerar
dock ett ytterligare lager av komplexitet i bokföringen av internationella klimat
insatser och nya samarbetsformer.

Beslut 1/CP.21, paragraf 92, 94 och 98.
Beslut 1/CP.21, paragraf 31.
18
Underhandsuppdrag: Analys av arbetsprogrammet för gemensamt transparenssystem under
Parisavtalet (mars 2016).
19
Beslut 11/CMP.1, Annex.
16
17
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Utsläppsutvecklingen globalt och
ambitiösa temperaturmål

I uppdraget ingår att Energimyndigheten ska analysera vilken roll internationella
klimatinsatser och nya samarbetsformer inom ramen för Artikel 6 i Parisavtalet
kan spela i avtalets genomförande. Det här kapitlet syftar till att analysera och
skildra de övergripande utmaningar som världens länder behöver hantera för att
åstadkomma en global utsläppsutveckling som är förenlig med Parisavtalets lång
siktiga temperaturmål. Denna analys används som bakgrund för en diskussion om
vilka centrala utmaningar som internationella samarbeten kan bidra till att lösa.
De mänskligt förorsakade globala växthusgasutsläppen har ökat stadigt över det
senaste århundradet. 1970 låg den årliga utsläppsnivån kring 27 miljarder ton och
till 2013 hade nivån ökat över 90 procent till ungefär 53 miljarder ton koldioxide
kvivalenter. (7) (8)
El-och värmeproduktion är den sektor som ger både störst bidrag till utsläppen
av växthusgaser på global nivå och den sektor där utsläppen har vuxit mest. FN:s
klimatpanel (IPCC) har redovisat hur de globala växthusgasutsläppen fördelas
över olika sektorer (2010). Två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen är
energirelaterade och enbart energiomvandlingssektorn (el-och värmeproduktion
med mera) svarar för cirka 35 procent av de globala utsläppen. Skogs- och jord
bruk samt annan markanvändning20 står för 24 procent, se Figur 2.

Figur 2 De globala växthusgasutsläppens fördelning över sektorer. (9)
20

Utsläpp från till exempel jordbruk, djurhållning och avskogning.
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En stor andel av de energirelaterade koldioxidutsläppen kommer från ett fåtal
länder. 2012 stod USA, Kina och Indien gemensamt för mer än hälften av
utsläppen från förbränning av fossila bränslen, och endast tio länder stod gemen
samt för två tredjedelar av de energirelaterade koldioxidutsläppen21. Per capitautsläppen och koldioxidintensiteten varierar dock betydligt mellan länderna. (10)
Förbränning av kol står för den största andelen av de energirelaterade koldioxid
utsläppen. 2013 stod kol för 29 procent av den globala energitillförseln och
46 procent av koldioxidutsläppen. Förbränning av olja och gas stod för 31 respek
tive 21 procent av den globala energitillförseln och 33 respektive 20 procent av
koldioxidutsläppen.
Kol står för en stor andel av den växande energitillförseln i Kina och Indien. (10)
2014 avstannade dock den växande kolanvändningen i Kina, och den globala kolan
vändningen ökade endast med 0,4 procent. (11) Tillväxtökningen berodde framfö
rallt på Indien, där kolanvändningen ökade med 11 procent jämfört med 2013.

4.1

Utsläppsökningarna sker främst i medelinkomstländer

På global nivå ökade utsläppen med drygt 25 procent mellan 2000 och 2012. Under
samma tidsperiod minskade de samlade utsläppen från i-länderna och den globala
utsläppsökningen förklaras främst av snabbt ökande utsläpp från medelinkomstländer.
Utsläppsökningen bland minst utvecklade länder var mycket begränsad. Se Figur 3.

Figur 3 Bilden visar hur utsläppen har förändrats från 2000 till 2012 inom olika grupper av
länder (miljarder ton koldioxidekvivalenter). Redovisningen inkluderar utsläpp från markanvändning. Data från World Resources Institute, databasen CAIT.

Medelinkomstländernas betydelse framgår tydligt om man tittar på utbyggnaden av
21

Kina, USA, Indien, Ryssland, Japan, Tyskland, Sydkorea, Kanada, Iran och Saudiarabien.
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kolkraft i världen. Under perioden 2010–2015 byggdes 473 GW ny kolkraftkapacitet
globalt.22 Över 90 procent av den nya kapaciteten byggdes i medelinkomstländer i
Asien.23 Detta utgjorde ett väsentligt tillskott till den totala installerade effekten kolkraft
i världen, som därmed ökade till cirka 1900 GW. Medelinkomstländer i Asien domi
nerar även stort om man ser till kolkraft som är under byggnation (95 procent) respek
tive under förberedelse för byggnation (85 procent). (12)

4.2

Perioden fram till 2030 har en avgörande betydelse för
klimatet

4.2.1 Återstående växthusgasbudget äts upp snabbt
FN:s klimatpanel beräknade i den femte utvärderingsrapporten den totala mängd
koldioxid som kan släppas ut till atmosfären samtidigt som en god chans att klara
av ett visst temperaturmål finns kvar. Begreppet “carbon budget” – ungefär växthus
gasbudget – brukar användas i sammanhanget. Klimatpanelen redovisar i den femte
utvärderingsrapportens sista del, syntesrapporten (9), växthusgasbudgetar för en
global uppvärmning om 2 grader C såväl som för 1,5 grader C. Klimatpanelens
redovisning är baserad på koldioxidutsläpp men beräkningarna tar hänsyn till den
uppvärmning som uppkommer till följd av utsläpp av andra växthusgaser, som metan
och lustgas.
Carbon brief (13) har uppdaterat klimatpanelens beräkningar genom att räkna med
de globala utsläppen under perioden 2011 och framåt. Enligt beräkningarna räcker
det med ytterligare fem års utsläpp vid dagens nivå globalt24 för att överskrida den
ackumulerade utsläppsmängd som är tillåten om temperaturökningen ska begränsas till
1,5 grader C med 66 procents sannolikhet. På samma sätt är hela växthusgasbudgeten
för ett 2-gradersmål förbrukad om dagens utsläppsnivå bibehålls i 20 år till.
4.2.2

En utsläppsutveckling som är förenlig med ambitiösa
temperaturmål
Uppskattningar av resterande växthusgasbudgetar för olika temperaturmål tjänar som
illustrationer över hur brådskande det är med omedelbara och kraftfulla åtgärder för
att minska utsläppen från dagens nivåer.
FN:s klimatpanel (9) har analyserat utsläppsscenarier som är förenliga med en begräns
ning av den globala temperaturökningen år 2100 till 2 grader Celsius. Enligt klimat
panelens bedömning behöver utsläppen år 2030 begränsas till att ligga inom spannet
30 till 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter – annars kan målet bli mycket svårt att
uppnå då det skulle behövas orealistiskt snabba utsläppsminskningar efter 2030. 2050
måste de globala utsläppen sedan ha minskat till mellan 30–15 miljarder ton koldioxi
dekvivalenter för att därefter komma ned till nära noll mot århundradets slut.

1 MW är en Megawatt, dvs en miljon Watt.
Nyutbyggnaden dominerades av Kina och Indien, de två länder där det byggdes mest ny kolkraft
under perioden men även i Indonesien och Vietnam skedde en snabb utbyggnad.
24
Cirka 40 miljarder ton koldioxid årligen.
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Klimatpanelen har inte redovisat fördelningen av utsläppsminskningar mellan
olika länder. En genomgång (14) av ett flertal lågemissionsscenarier som använts
som underlag till klimatpanelens rapporter visar emellertid att även om högin
komstländerna genomför drastiska utsläppsminskningar så behövs det mycket
stora utsläppsminskningar även i utvecklingsländerna. I studien jämfördes låg
emissionsscenarier med referensscenarier utan en progressiv klimatpolitik. Endast
mellan en femtedel till en tredjedel av de nödvändiga utsläppsminskningarna äger
i scenarierna rum i höginkomstländer.
Forskningsunderlaget om vad som krävs för att klara ett 1.5-gradersmål är
begränsat. I en analys av publicerade studier kommer författarna fram till att ur ett
globalt perspektiv ställs likartade krav på omställningen av energisystem som för
ett 2-gradersmål, men att nödvändiga förändringar måste ske ännu snabbare. (14)
Större utsläppsminskningar krävs redan år 2030 jämfört med ett 2-gradersmål och
under perioden 2045–2060 behöver världens nettoutsläpp av koldioxidutsläpp nå
ned till noll.
Alla scenarier som beskriver en utveckling som är förenlig med ett 1,5-gradersmål,
liksom flertalet scenarier förenliga med ett 2-gradersmål, bygger på omfattande
användning av teknik som kan åstadkomma negativa globala koldioxidutsläpp
under århundradets andra hälft.25 För båda fallen är upptag av koldioxid i sänkor
en annan nyckelkomponent. I en analys (14) har scenarier med en stabilisering av
temperaturökningen vid 1,5 respektive 2 grader C jämförts och de skillnader som
märks rör främst växthusgasen koldioxid. Författarna framhåller att de ytterligare
utsläppsreduktioner som behövs för det ambitiösare målet huvudsakligen åstad
koms genom minskade utsläpp från användning av fossila bränslen, större bidrag
till negativa utsläpp från bioenergi med lagring och avskiljning av koldioxid samt
ökat upptag av koldioxid genom förstärkning av sänkor.
Studiens författare drar slutsatsen att 1,5-gradersscenarierna karaktäriseras av en
väldigt begränsad flexibilitet att välja var utsläppsminskningar ska ske. Policy
måste utformas för att skyndsamt åstadkomma utsläppsminskningar i alla sektorer.
De lyfter särskilt fram betydelsen av snabba åtgärder för att minska koldioxidut
släppen från kraftproduktion under kommande årtionde.
4.2.3 Risken för inlåsning behöver hanteras omedelbart
Omfattande behov av investeringar i infrastruktur behövs globalt de närmaste
femton åren för att tillgodose utvecklingsbehov. Uppskattningsvis hälften av dessa
investeringar är relaterade till energi. (15) Varje fördröjning att styra investeringar
mot klimatsmarta val riskerar att leda till inlåsning i ny infrastruktur med höga
utsläpp och ineffektivt resursutnyttjande, vilket i sin tur försvårar, och ökar kost
naden, för att på lång sikt uppnå ambitiösa klimatmål.
Ett antal tekniker (så kallade Carbon Removal Technologies, ”CDR”) har föreslagits kunna
leverera negativa koldioxidutsläpp. Kunskapen om hur realistiska de olika alternativen är för stor
skalig implementering, vilket potentiellt bidrag till utsläppsminskningar de kan ge eller vad de kan
ha för negativ miljöpåverkan är dock begränsad. (17). CDR och andra så kallade ”geoengineeringtekniker” beskrivs i syntesrapporten till IPCC:s femte utvärderingsrapport (9), avsnitt 3.4.
25
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Climate Action Tracker har gjort en närmare genomgång (16) av situationen för
kolkraft i världen idag och analyserat denna mot bakgrund av de lågemissions
scenarier som analyseras i (14). Analysen har dock begränsats till scenarier som
inte innefattar att negativa emissioner införs på stor skala under senare hälften av
århundradet. Detta motiveras av att det finns stora osäkerheter om möjligheterna
att på längre sikt åstadkomma omfattande negativa utsläpp på global nivå.26 (17)
(18) En slutsats av analysen blir att koldioxidutsläppen 2030 från de kolkraftverk
som redan är i drift i världen idag och som har en livslängd som sträcker sig över
2030 ligger långt över vad som är ”tillåtet” för att klara ett 1,5-gradersmål. För ett
2-gradersmål ligger utsläppen i den övre regionen av vad som är ”tillåtet”.
Climate Action Tracker visar också att om kolkraftverk som är planerade27 tas med
i beräkningarna så blir utsläppen år 2030 flera gånger högre än vad som är ”til�
låtet” för att klara ett 2-gradersmål.

4.3

Hur långt räcker de nationella klimatplanerna?

Ett antal faktorer gör att det är svårt att uppskatta hur stor den sammantagna
effekten av de nationella klimatplanerna blir på utsläppen år 2030 och hur stora
utsläppen kan väntas bli på global nivå; Vissa sektorer på global respektive
nationell nivå täcks inte av de nationella klimatplanerna, en del länder anger ett
intervall för sina utsläppsminskningsmål till 2030, analysen försvåras av de stora
olikheterna i hur målen definieras, i många klimatplaner finns oklarheter som rör
antaganden och definitioner av olika slag (se avsnitt 3.2), det finns stora oklarheter
kring bidrag från sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk, etc. (19) (20)
En internationellt sammansatt grupp forskare har sammanställt resultat från ett
större antal studier som analyserar vad Parisavtalets nationella klimatplaner
pekar på för globala utsläpp fram till 2030. (20) Resultatet visar på en global
utsläppsnivå kring 55 miljarder ton koldioxidekvivalenter år 2030. Det är då
baserat på de mål i ländernas klimatplaner som inte är förbundna med särskilda
villkor (se avsnitt 3.2 för en förklaring om villkorade mål). Om även mål som är
behäftade med särskilda villkor uppfylls så bedöms utsläppen bli cirka 2,5 mil
jarder ton lägre. Analysen visar att under dessa förutsättningar har den tillgängliga
växthusgasbudgeten för ett 1,5-gradersmål förbrukats med marginal redan 2030.
Forskarna drar också slutsatsen att det finns en påtaglig risk att redan då ha
överskridit den undre gränsen för den tillgängliga växthusgasbudgeten för ett
2-gradersmål. (Växthusgasbudgetar anges som intervall eftersom de baseras på
beräkningar med ett flertal inbyggda osäkerheter.)

Carbon Removal Technologies har en stor betydelse i många scenarier där de ingår. I 1,5-graders
scenarier tas koldioxid bort ur atmosfären under senare delen av århundradet motsvarande 60–85
procent av scenariernas totala koldioxidutsläpp mellan 2010 och 2100. För 2-gradersscenarier
ligger motsvarande andel generellt en bit under 50 procent. (14)
27
Med planerade kolkraftverk åsyftas de som har inlett konstruktion, som fått tillstånd att byggas,
som sökt tillstånd samt där planer på att bygga har offentliggjorts.
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Studiens författare har analyserat scenarier för utvecklingen efter 2030 som är
förenliga med Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Utgångspunkten har då
varit en utsläppsutveckling fram till 2030 som indikeras av de initiala nationella
klimatplanerna. De når slutsatsen att under dessa förutsättningar måste utsläppen
minska i mycket snabb takt efter 2030 och att det är osäkert om det går att klara
av. Forskarna framhåller bland annat följande stora utmaningar:

• Scenarier som klarar temperaturmålet bygger på att koldioxidintensiteten i
många utvecklingsländer minskar lika snabbt under perioden 2030–2050,
som historiskt bara klarats av i några få fall, då i högt utvecklade länder
som Sverige, Danmark och Frankrike.

• De flesta scenarier innehåller en introduktion av koldioxidlagring (Carbon

Capture and Storage, CCS) i mycket snabb takt. Den mängd koldioxid som
lagras per år ökar mellan 10 och 100 gånger från 2030–2050.

• Omfattande negativa emissioner genom bioenergi kombinerat med CCS är
en nyckelkomponent i scenarierna (se ovan i avsnitt 4.2.2).

4.4

En höjd ambitionsnivå redan till 2030

Det är mycket osäkert om de nationella klimatplanerna sammantagna effekt på
utsläppen till 2030 är tillräcklig för att det ska vara möjligt att uppnå Parisavtalets
långsiktiga temperaturmål. För att förbättra möjligheterna är det viktigt att öka
ambitionsnivå i närtid och dels åstadkomma ytterligare utsläppsreduktioner till
2030 än vad klimatplanerna indikerar (så att mindre av den återstående växt
husgasbudgeten har förbrukats 2030), dels att kraftfullt förebygga inlåsning i
långlivad infrastruktur som är behäftad med höga koldioxidutsläpp (för att inte
försvåra för mycket kraftigt reducerade utsläpp på längre sikt).
När det gäller möjligheter att minska utsläppen fram till 2030 finns den största
potentialen att ytterligare minska fossilrelaterade utsläpp från energisektorn i
de industrialiserade länderna och i gruppen av medelinkomstländer. Jordbruk,
skogsbruk och annan markanvändning står för ungefär en fjärdedel av de globala
utsläppen (se Figur 2 i inledningen till detta avsnitt) och åtgärder inom dessa
områden, till exempel för att begränsa utsläppen av växthusgaser från avskogning
i utvecklingsländer, har därför också en viktig roll för möjligheterna att klara
Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.
När det gäller inlåsningsaspekten är problematiken den närmaste tiden mest
uttalad bland medelinkomstländerna, i synnerhet bland tillväxtekonomier i Asien.
En ambition att uppnå ytterligare utsläppsminskningar till 2030 bör ses mot prin
cipen om ”common but differentiated responsibilities and respective capabilities”
(”gemensamt men olikartat ansvar och förmåga”) i FN:s klimatkonvention. Denna
princip ger de rika länderna ansvar att gå före och minska de egna utsläppen av
växthusgaser drastiskt, samt att tillhandahålla resurser för klimatarbetet i låg- och
medelinkomstländerna. Ytterligare utsläppsbegränsningar i låg- och medelinkomst
länder behöver åstadkommas genom en kombination av egna nationella ansträng
ningar och internationellt stöd.
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Det finns många olika teoretiska modeller för att beräkna vad som vore en rättvis
fördelning av ansvaret för nödvändiga utsläppsminskningar. En princip som finns
med i många sådana fördelningsmodeller är att utsläppen på sikt ska utjämnas och
konvergera mot lika per capita-utsläpp oavsett land. Flertalet modeller tar hänsyn
till en rad olika faktorer t.ex. utsläpp per BNP, ekonomisk välståndsnivå eller his
toriskt utsläppsansvar.
Man kan konstatera att det inte finns något objektivt sätt att avgöra ett enskilt
lands rättvisa andel av den globala bördan att minska växthusgasutsläppen. Ett
flertal studier har analyserat konsekvenser av tillämpning av enskilda modeller
som har tagits fram för att beräkna vad som vore en rättvis fördelning och flera
jämförande analyser har publicerats i den vetenskapliga litteraturen. (21) De visar
att konsekvenserna för det enskilda landet skiljer sig mycket beroende på vilken
modell som tillämpas.
Stockholm Environment Institute har inom ramen för ett samarbete med
EcoEquity tagit fram modellen Climate Equity Reference Calculator28 som är ett
verktyg för att beräkna länders rättvisa andel av de globala utsläppsminskningar
som behöver åstadkommas. Verktyget har utformats för att ta hänsyn till rättvise
principer i FN:s klimatkonvention såsom principen om ”gemensamt men olikartat
ansvar och förmåga” samt varje lands rätt till hållbar utveckling. En tillämpning
av modellen för en utsläppsutveckling som är förenlig med 2-gradersmålet visar
på ett ansvar för högt utvecklade industriländer (däribland Sverige) att bidra till
utsläppsminskningar som vida överstiger de inhemska utsläppen redan 2020.
Det betyder att även om dessa länders inhemska utsläpp skulle reduceras till noll
så skulle det kvarstå ett ansvar att bidra till ytterligare utsläppsreduktioner. De
utsläppsminskningar som dessa länder bör stå för växer sedan relativt kraftigt till
2030 i takt med att det krävs allt större utsläppsminskningar på global nivå.
En analys som gjorts på uppdrag av finska Sitra når slutsatsen att ur ett rättvise
perspektiv bör EU:s klimatutsläpp minska mer än vad som kan åstadkommas både
kostnadseffektivt och i absoluta termer inom EU. (22) Ytterligare utsläppsminsk
ningar bör stödjas genom finansiella flöden, investeringar samt teknologiöverfö
ring till länder och regioner för att åstadkomma utsläppsminskningar där.
I nästa avsnitt diskuteras Parisavtalets samarbetsmekanismer, som ger länder
möjligheter att uppnå större utsläppsreduktioner genom samarbete kring genom
förandet av de nationella klimatplanerna.
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5

Samarbetsmekanismers roll för
Parisavtalets genomförande

5.1

Samarbetsmekanismer enligt Parisavtalets artikel 6 –
en översikt

Parisavtalets artikel 6 introducerar samarbetsmekanismer och möjligheten för
länder att samarbeta för att uppnå sina nationella klimatplaner. Klimatproblemet
är globalt och redan klimatkonventionen från 1992 slår fast att länder ska bekämpa
klimatproblemet tillsammans. Men artikel 6 i Parisavtalet är mer specifik genom att
den säger att länder kan samarbeta för att uppnå sina klimatplaner. Det kan tyckas
vara ett missat tillfälle att inte tala om att länder kan samarbeta även om sådant
som inte ingår i ett lands klimatplan men som ändå bidrar till klimatproblemets lös
ning, så som till exempel lågutsläppstrategier (se 6.2) eller utvecklade metoder för
mätning, rapportering och verifiering av växthusgaser eller omställningsindikatorer
(se avsnitt 6.3). Men då ska man komma ihåg att klimatkonventionen redan slår
fast att länder ska samarbeta för att lösa klimatproblemet.
Artikel 6 består av flera delar. Artikeln inleder med att länder kan vilja samarbeta
för att uppnå sina nationella klimatplaner och att detta kan möjliggöra högre
ambition rörande såväl utsläppsbegränsningar som anpassning och främja hållbar
utveckling och miljöintegritet. Med tanke på att flera nationella klimatplaner är
utformade med en villkorad del med mål som länderna kan göra förutsatt att de
kan få stöd (finansiellt eller annat) från andra länder så är det rimligt att tänka sig
att samarbetsformer under artikel 6 blir verktyg för denna del.
Artikel 6 omfattar såväl marknadsbaserade som icke-marknadsbaserade samarbets
former. Artikel 6.2 och 6.4 handlar om marknadsbaserade samarbetsmekanismer.
Dessa fokuserar på utsläppsbegränsningar (”mitigation”) och innebär att länder får
tillgodoräkna sig resultatet av samarbetet för att uppnå sina klimatplaner. Det var
inte lätt att i förhandlingarna hitta ett ord för resultatet som skulle räknas men till
slut föll valet på ”Internationally Transferred Mitigation Outcomes” (ITMO:s)29 för
artikel 6.2.
Artikel 6.2 slår fast att parter får använda ITMO:s för att möta sina nationella
klimatplaner och att länderna ska använda robusta bokföringsregler som bland
annat ska undvika dubbelräkning. Användningen av ITMO:s för att möta klimat
planerna är frivillig och ska auktoriseras av de inblandade länderna. Det krävs
vidare att en motsvarande justering av bokföringen sker om ITMO:s används
(detta för att undvika att ITMO:s räknas dubbelt).
Att en ITMO är en kvantifierbar enhet framgår av sammanhanget och det står uttryckligen att
ITMO:s inte får dubbelräknas (räknas två olika NDC/länder tillgodo) men vad en ITMO är defi
nieras inte. Det råder delade meningar om huruvida en ITMO kan vara upptag av växthusgaser (till
exempel i skog och mark).
29
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Artikel 6.4 etablerar en mekanism som ska bidra till utsläppsbegränsningar och ge
stöd åt hållbar utveckling. Denna mekanism kommer att övervakas av ett organ
som Parisavtalets parter ska peka ut. Mekanismen ska ge incitament att delta i
utsläppsminskande aktiviteter för offentliga och privata aktörer som auktoriseras
av ett land. Utsläppsminskningar från aktiviteter under artikel 6.4 kan räknas mot
länders klimatplaner men ska även leda till totalt sett minskade globala utsläpp.
Det sistnämnda innebär att aktiviteter under artikel 6.4 inte får innebära enbart en
omfördelning av utsläpp (som vid klimatkompensation/offsetting), utan utsläppen
måste totalt sett minska.
Vilka aktiviteter som ska vara tillämpbara under artikel 6.4 ska Parisavtalets parter
besluta om. Vissa parter, inklusive Panama och Norge, har indikerat att de ser
kopplingar mellan REDD+ (se avsnitt 3.1.6) och Parisavtalets artikel 6.4.
Utöver de två marknadsbaserade samarbetsmekanismerna så introducerar
Parisavtalets artikel 6.8–6.9 ett ramverk för icke-marknadsbaserade angrepps
sätt. Till skillnad från de två marknadsbaserade samarbetsmekanismerna (som
omnämns som mekanismer) så är icke-marknadsbaserade angreppssätt inriktade
mot samarbete kring både utsläppsminskningar och anpassning. Även här vill man
främja både offentliga och privata sektorns medverkan i implementeringen av
nationella klimatplaner och underlätta koordinering mellan olika instrument och
institutionella arrangemang.
Det finns diskussioner om att utveckla en anpassningsmekanism med utgångs
punkt i artikel 6.8–6.9. I korthet handlar det om att utforma en mekanism, som inte
i första hand bygger på utsläppsminskningar, utan i första hand på anpassnings
åtgärder. En sådan mekanism skulle inte resultera i överförbara enheter, utan
betalning görs istället för insatsen som helhet. Eventuella resulterande utsläpps
minskningar skulle betraktas som en bi-nytta och tillgodoräknas värdlandets
klimatplan. Någon risk för dubbelräkning förekommer således inte. Betalningar
skulle kunna rapporteras som klimatfinansiering.

5.2

Reflektioner kring Parisavtalets artikel 6

Avtalstexten färdigställdes under några få dagar och de olika paragraferna fick sin
slutliga utformning av olika smågrupper av förhandlare. Avtalstexten lämnar en
hel del tolkningsutrymme och mycket om detaljerna ska utvecklas i kommande
förhandlingar.
5.2.1

Varför två marknadsbaserade samarbetsmekanismer och ett
ramverk för icke-marknadsbaserade angreppssätt?
De allra flesta styrmedel på klimatområdet är nationella och många är icke-mark
nadsbaserade. Kyotoprotokollet – som liksom Parisavtalet bygger på klimat
konventionen – introducerade tre marknadsbaserade mekanismer (JI, CDM och
internationell utsläppshandel). Flertalet länder såg det som naturligt att även
Parisavtalet skulle innehålla marknadsmekanismer. Några länder motsatte sig
detta av ideologiska skäl. Det gick även skiljelinjer inom gruppen som var för
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marknadsbaserade angreppssätt: eftersom klimatkonventionen redan öppnar upp
för samarbete mellan länder så ansåg vissa av förespråkarna för marknadsbaserade
angreppssätt att något explicit omnämnande i Parisavalet inte behövdes medan
andra ville ha tydliga regler och ville att det skulle stå i avtalet. Motsättningarna
löstes i alla fall tillfälligt genom att frågorna kombinerades i artikel 6, formulerades
så att visst tolkningsutrymme finns och detaljerna sköts på framtiden. Därför inne
håller artikel 6 både marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade angreppssätt,
och bland de marknadsbaserade finns en mekanism (Artikel 6.2) som bygger på att
två länder kommer överens om formerna och sedan överför ITMO:s emellan sig,
dock med robust bokföring och utan dubbelräkning, och en väg där mekanismen
(Artikel 6.4) överervakas på central (FN-)nivå. Hur/när övervakningen sker och på
vilken nivå – t ex metodik eller enhetsnivå - ska förhandlas framöver.

5.3

Genomförande av marknadsbaserade mekanismer

Kyotomekanismerna har gjort det möjligt att skapa en internationell prissättning
på utsläpp. Det har bidragit med incitament att hitta, genomföra och kvantifiera
kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom ett brett spektrum av branscher,
länder och av många olika intressenter.
CDM och JI har kanaliserat över 500 miljarder US-dollar, främst från den pri
vata sektorn, till utsläppsminskande projekt och program som har utfärdat 1,7 mil
jarder ton utsläppsminskningsenheter.30 Många CDM- och JI-projekt har också
bidragit till tekniköverföring och hållbar utveckling i värdländerna. (23) (24)
Majoriteten av CDM-projekten i världen har utvecklats inom områdena förnybar
energi, energieffektivisering och minskade metanutsläpp. Markanvändning står för
betydande utsläpp på global nivå men det är bara beskognings- och återbeskog
ningsprojekt som är tillåtna inom CDM. Denna typ av projekt har dock endast
tillgodoräknats temporära utsläppsminskningsenheter, giltiga i fem år innan de
måste förnyas. Temporära utsläppsminskningsenheter var det sätt som valdes
för att hantera osäkerheten rörande om koldioxidupptag i skog är permanent.
Utsläppsminskningsenheter från beskogning och återbeskogningsprojekt har inte
tillåtits inom EU:s utsläppshandelssystem och har därför varit i stort sett utan
köpare. Projekt inom markanvändning står för en mycket liten andel, mindre än
1 procent, av det totala antalet registrerade CDM-projekt.
Genom CDM och JI har olika metoder att beräkna och kvantifiera resultaten av
utsläppsminskande åtgärder utvecklats; projektbaserade, programmatiska, standar
diserade, top-down, bottom-up, etc. Institutioner och kapacitet har byggts upp både
på FN-nivå och nationellt och yrkeskategorier av projektutvecklare och tredje
partsgranskare har vuxit fram. CDM och JI har ökat medvetenheten om reduk
tionsåtgärder genom en omfattande öppen databas med mer än 200 FN-godkända
metodiker (beräkningsmodeller) för kvantifiering och verifiering av utsläpps
reduktioner samt över 8 000 verkliga projekt och program.
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Förutsättningarna under Parisavtalet är dock helt annorlunda än under Kyoto
protokollet. Kyotoprotokollet delade upp världen i två delar; i-länder respektive
u-länder. I-länderna hade utsläppstak formulerade som procentsatser relativt 1990
års nivå som för den första åtagandeperioden sammantaget motsvarade utsläpps
minskningar på cirka 5 procent jämfört med 1990 års nivå. Utvecklingsländerna
hade inga åtaganden om utsläppsbegränsningar.
I och med Parisavtalet gör varje land en utfästelse om vad landet kan bidra med
i form av utsläppsminskning och/eller anpassning, på egen hand eller villkorat
av internationellt stöd. Dessutom är ambitionsnivån mycket högre - det finns ett
kollektivt mål om att begränsa temperaturhöjningen till väl under 2 grader Celsius
jämfört med förindustriell nivå (mycket tyder dock på att de initiala nationella
klimatplanerna inte är i linje med vad som krävs för måluppfyllelse, se avsnitt 4.3).
Parisavtalet innebär helt nya förutsättningar, ändå kan vissa lärdomar dras
från Kyotoprotokollets flexibla mekanismer när det gäller utformningen av
Parisavtalets samarbetsmekanismer.
5.3.1 Användning av samarbetsmekanismer
Frivilliga internationella marknadsbaserade mekanismer kommer endast att
användas om det finns tillräckliga incitament. Det måste finnas någon fördel av
att delta för alla deltagare. Tillräcklig ambition behövs för att driva efterfrågan
på utsläppsminskningsenheter/ITMO:s.
När länder överväger vilka utsläppsåtaganden de kan ta på sig är en viktig fråga
”vad kommer det att kosta”. Genom att flexibilitet sänker kostnaden för målupp
fyllelse så underlättar de för mer långtgående åtaganden. Större utsläppsminsk
ningar kan göras för given budget än om endast nationella åtgärder står till buds.
Vidare innebär tillgång till internationella utsläppsminskningsenheter/rätter en
ökad säkerhet för parterna att de kommer att kunna uppfylla sina åtaganden.
Behovet av säkerhetsmarginaler i vad man kan lova minskar.
Under Kyotoprotokollet hade i-länderna utsläppstak som till viss del kunde
uppnås genom insatser utomlands. För att säkerställa att i-länderna inte ensidigt
inriktade sig på (billigare) insatser utomlands så fanns krav på att användningen
av flexibla mekanismer skulle vara supplementär till inhemska åtgärder. Under
Parisavtalet anger varje land självt i sin nationella klimatplan hur mycket man
avser att göra nationellt och hur mycket man avser att göra med (finansiellt) stöd
av andra. Det finns också förpliktelser om internationell klimatfinansiering. Detta
betyder inte att frågan om supplementaritet är irrelevant, den är bara så mycket
mer svårgreppbar.
För att stimulera deltagande utsläppsbegränsande aktiviteter så måste det finnas
incitament för alla inblandade, till exempel att aktiviteter erbjuder kostnadseffekti
vitet och/eller flexibilitet för den som förvärvar ITMO:s samt att det finns fördelar
för värdlandet. I den mån man önskar engagera den privata sektorn och förväntar
sig investeringar i utsläppsbegränsande aktiviteter så måste det finnas tillräcklig
finansiell avkastning till investeraren.
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5.3.2

Samarbetsmekanismer som kanal och katalysator för effektiv
klimatfinansiering
Även om många länder har delat upp sina klimatplaner i en ovillkorad del och en
del som är villkorad av internationellt stöd så gäller detta inte alla planer som har
lagts fram. Många länder har behov av stöd även om det inte anges explicit skrivit
det i klimatplanen.
I Parisavtalet finns åtaganden om klimatfinansiering, där de rika länderna ska
bidra och övriga länder uppmanas att bidra. Finansiering ska öka med tiden och
vara balanserad mellan utsläppsminsknings- och anpassningsåtgärder. Några
kanaler för klimatfinansiering pekas ut specifikt i Parisavtalet, till exempel den
gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF) och Global Environmental
Facility (GEF) men finansieringsmålet omfattar både offentlig och privat
finansiering och olika finansieringskällor.
Det har skett en snabb utveckling inom internationell klimatfinansiering där olika
modeller för resultatbaserade betalningar testats. Regelverket och verktygen från
CDM och JI används då ibland för mätning och verifiering av klimatfinansie
ringens klimatnytta. Både biståndsmedel och medel avsedda för marknadsmeka
nismer används i dessa sammanhang, i flera fall i kombination.31
Ett viktigt incitament att använda samarbetsmekanismera kan alltså vara att
säkerställa en effektiv användning av internationell klimatfinansiering med hjälp
av mekanismernas robusta system för beräkning av referensbanor, utsläpps
minskningars additionalitet och storleken på utsläppsminskningar i relation till
referensbanor genom mätning, rapportering och verifiering (MRV). Införskaffade
utsläppsminskningsenheter används då inte för att kvitta mot inhemska utsläpp
(”offsetting”) utan som ett ”kvitto” på klimatfinansieringens resultat i form av
utsläppsminskningar.
5.3.3 Utformning av regelverk behöver tid
Samarbetsmekanismer tar tid att utforma och de måste utvecklas med tiden för
att återspegla erfarenheter och ändrade förhållanden för att mekanismen ska vara
effektiv och relevant. De nya samarbetsmekanismerna under Parisavtalet måste ha
den rätta balansenen mellan å ena sidan anpassningsbarhet för att kunna utvecklas
med tiden och avspegla nationella förhållanden och å andra sidan konsekvens och
förutsägbarhet för att uppmuntra deltagande och skapa lika villkor för medverkan.
5.3.4

Från enskilda klimatprojekt till genomgående systemomställning
med aktivt deltagande från värdlandet
Kyotoprotokollet möjliggjorde internationell handel med utsläppsutrymme mellan
länder med utsläppstak. Det blev inte så många transaktioner, men det utvecklades
Till exempel inom Carbon Initiative for Development (CiDev), Pilot Auctioning Facility (PAF)
och Transformative Carbon Assets Facility (TCAF) samtliga i Världsbankens regi. Sverige med
verkar i dessa samarbetsinitiativ genom Energimyndigheten (se bilaga 3).
31
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en variant som kallades ”Green Investment Schemes” (GIS) och den skulle kunna
ge lärdomar inför artikel 6.2. Under GIS öronmärktes (del av) intäkterna från
försäljningen av utsläppsutrymme för investering i utsläppsminskande åtgärder i
säljarlandet. Vanligtvis så var betalningen villkorad till att investeringarna genom
fördes i en viss utpekad sektor. Genom GIS ledde försäljningen av utsläppsrätter
till möjligheten att åstadkomma ytterligare klimatnytta.
Kyotoprotokollets två projektbaserade mekanismer; JI och CDM hade likartad
utformning men verkade i olika sammanhang. JI som var klimatprojekt i länder
med utsläppstak hade den egenskapen att de utsläppsreduktioner som genererades
under JI också måste dras av från landets växthusgasbudget – på motsvarande
sätt måste en utsläppsminskande aktivitet under Parisavtalets artikel 6 också
leda till justering i den nationella klimatplanen. CDM under Kyotoprotokollet
var klimatprojekt i länder utan utsläppsbegränsningar, några sådana länder finns
knappt längre i och med Parisavtalet, även om vissa länder alltjämt kommer att
ha viss del av utsläppen utanför sin nationella klimatplan. CDM hade krav på att
utsläppsbegränsningarna skulle vara additionella, dvs gå utöver vad som annars
varit fallet. Även i Parisavtalet finns krav på additionalitet. Därutöver finns krav i
artikel 6.4 på att aktiviteter ska leda till totalt sett minskade utsläpp. Därmed finns
det under art 6.4 inte, som under Kyotoprotokollets CDM, möjlighet att använda
klimataktiviteter utomlands som ren klimatkompensation (”offsetting”).
Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer CDM och JI började som just
projektbaserade. Under åren utvecklades dock programaktiviteter (”Programme
of Activities”, PoA) som möjliggjorde flera utsläppsminskande aktiviteter av
samma sort att genomföras under ett paraply. (Det vanligaste exemplet på PoA
torde vara energieffektiva hushållsspisar under CDM.)
I och med Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till högst
2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå och kravet på varje land att ta
fram en strategi för lågutsläppsutveckling så kan man tänka sig en ny form av
aktiviteter, eller angreppssätt som tar den utvecklingen ett steg längre; där man
försöker åstadkomma utsläppsminskningar och övergripande förändringar på en
ännu större skala, till exempel i en sektor.
Internationellt samarbete skulle kunna ge värdländer (framför allt snabbt väx
ande ekonomier) incitament till att införa styrmedel eller regler som leder till
strukturomvandlingar inom större segment av ekonomin. För att kunna utlösa
storskaliga strukturella förändringar genom Parisavtalets samarbetsmekanismer
måste värdländerna ta på sig en mer aktiv roll än under Kyotoprotokollets flexibla
mekanismer där det i princip räckte med att värdlandet godkände aktiviteten.
5.3.5 Mobilisering av privata sektorn
Kyotoprotokollets CDM och JI lyckades sätta ett pris på utsläppsminskningar
som stimulerade den privata sektorn att utveckla innovativa idéer om hur man kan
minska utsläppen i tidigare oreglerade områden av ekonomin. Man kan säga att
Kyotoprotokollets flexibla mekanismer tjänande en prissökande funktion och även
skapade en medvetenhet om att utsläpp är förenade med en kostnad.
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Den privata sektorn, men också offentliga, internationella, icke-statliga och andra
organisationer spelar en avgörande roll för en fungerande utsläppsmarknad.
MRV-funktionen (measuring, reporting and verification) hos samarbetsmeka
nismen under Parisavtalets artikel 6.4 kommer sannolikt att ha mycket gemensamt
med MRV-funktionen hos CDM och den har förutsättningar att kunna användas
mer generellt för att länka resultatbaserad klimatfinansiering (offentlig som privat)
till kvantifierade klimatnyttor. Många institutionella investerare (till exempel pen
sionsfonder) visar ett ökat intresse för investeringars klimateffekter. En internatio
nellt vedertagen MRV-standard ger investerarna tillgång till trovärdig information
och kan därmed stimulera fler privata investeringar i projekt som genererar klimat
nyttor. Det finns flera förslag på innovativa upplägg för hur MRV-funktionen
kan samverka med resultatbaserad finansiering genom bidrag, mjuka lån, gröna
obligationer, riskkapital och prisgarantier och på så vis mobilisera privat kapital
till investeringar som bidrar till utsläppsminskningar. (25)
Incitamenten för den privata sektorn att investera i utsläppsminskningar kommer
att bero på den valda politiken och kommer att vara landsspecifika. För den
privata sektorn innebär det att de som överväger aktiviteter under artikel 6 också
kommer att behöva samverka med nationella regeringar. Proaktiv interaktion
mellan utvecklingsländernas regeringar och den privata sektorn om hur man bäst
sätter en incitamentsstruktur på plats för att locka till sig privat kapital bör upp
muntras men det är samtidigt väldigt svår att säga hur det ska gå till.
5.3.6 Nationell övervakning eller övervakning på FN-nivå?
CDM har visat fördelarna med en centralt definierad och övervakad mekanism
i fråga om öppenhet, konsistens och stringens i form av enhetliga metoder för
bedömning av åtgärder och kvantifiering och certifiering av reduktionsenheter. JI,
å andra sidan, visade på möjligheterna att ha en nationell process, men också de
utmaningar som det innebär när grad av öppenhet och miljöstringens fick variera
mellan två alternativa spår; JI:s nationella respektive ett FN-övervakat spår.
Misstron mot nationella kontrollprocesser försvagade mekanismens trovärdighet.
De nya samarbetsmekanismerna under Parisavtalet måste hitta den rätta balansen
mellan nationell flexibilitet och internationell tillsyn, med hänsyn till samman
hanget och kapacitet under vilka de utsläppsminskande åtgärderna äger rum.
5.3.7 Miljöintegritet
Miljöintegritet är avgörande för miljöeffektiviteten (dvs. klimatnyttan) och trovär
digheten hos internationella samarbetsmekanismer inom klimatområdet och för
allmänhetens acceptans. Miljöintegriteten hos internationellt överförda enheter
påverkar miljöintegriteten hos det kollektiva, globala, klimatmålet.
Bedömning av miljöintegriteten hos samarbetsmekanismer – eller de enheter
dessa genererar - har tekniska, ekonomiska och politiska aspekter och är känsliga
för underliggande antaganden. För att enheter ska vara av jämförbar miljökvalitet,
behöver miljöintegritet påvisas på ett öppet sätt med hjälp av robusta metoder
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som baseras på objektiva gemensamma principer och som återspeglar nationella
åtaganden och styrmedel. Insyn för intressenter och kontroll av en tredje part ökar
trovärdigheten hos en mekanism.
Internationell överföring av enheter under Parisavtalet
I Parisavtalet sätter alla länder upp nationella mål, som i de allra flesta fall är for
mulerade med växthusgasutsläpp som mätetal. I andra fall är målformuleringarna
indirekt relaterade till växthusgasutsläpp (till exempel att en viss koldioxidinten
sitetsnivå ska uppnås eller en viss mängd förnybar elproduktionskapacitet byggas
ut, se avsnitt 3.2). Eftersom alla länder har mål är det vid överföring av enheter
från ett land till ett annat nödvändigt att beakta vad överföringen får för konse
kvenser för de berörda ländernas uppfyllnad av deras respektive nationella mål.
Parisavtalet anger att dubbelräkning måste undvikas, vilket ställer krav på trans
parenssystemet. Principen om att dubbelräkning måste undvikas innebär att en
utsläppsminskning bara ska kunna tillgodoräknas mot mål i ett enda lands natio
nella klimatplan (ytterligare en möjlighet är att inte tillgodoräkna det mot något
lands mål). Annars skulle avtalets sammanlagda mål, och därmed miljöintegritet,
urholkas. Principen förutsätter, som ett minimum, ett transparent system för bok
föring och rapportering avseende berörda enheters ursprung och användning. Den
utsläppsminskning som säljs ska kunna avräknas från säljande parts bokföring och
kunna följas i säljande parts växthusgasinventering.
En konsekvens av resonemanget ovan blir att det är relevant att ställa krav när det
gäller den nationella inventeringen, bokföringen och rapporteringen av växthus
gasutsläpp för länder som vill delta i genomförandet av samarbetsmekanismerna.
För enkelhetens skull gör vi grundantagandet att internationellt överförbara
enheter är på formen ton koldioxidekvivalenter (ton CO2e).
När det gäller samarbeten inom ramen för artikel 6.2 så sker ingen central över
vakning av ett särskilt utsett organ på FN-nivå. Att dubbelräkning ska kunna
undvikas förutsätter adekvata justeringar i relation till mål i ländernas nationella
klimatplaner. Det ökar betydelsen av minimikrav på länder avseende stringens och
transparens i den nationella växthusgasinventeringen liksom avseende bokföring
och rapportering. Om detta råder relativt stor enighet. Noggrannheten i dessa pro
cesser är avgörande för att kunna säkerställa att miljöintegriteten kan bibehållas.
I avtalstexten från Paris finns ingen tydlig skrivning om att ITMO:s (”artikel
6.2-enheter”) ska härröra från sektorer som täcks av mål i säljarlandets nationella
klimatplan. Miljöintegritetsskäl talar dock för att det bör ställas ett sådant krav.
Vissa länder har absoluta utsläppstak som omfattar hela landets ekonomi eller
absoluta utsläppstak över enskilda sektorer. I sådana fall kan internationellt
samarbete under artikel 6.2 vara det som ligger närmast till hands, överföring av
ITMO:s skulle då ske mellan två områden som var för sig har utsläppstak och
denna omfördelning förändrar inte det sammantagna målet för dessa två områden.
För de fall länder har satt sektorsmål som inte är definierade som absoluta
utsläppsnivåer, bör ett krav för deltagande i artikel 6.2-aktiviteter vara att målet
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först räknas om till en absolut utsläppsnivå (baserat på enheten ton CO2e) innan
överföring av ITMO:s sker från en sådan sektor.
Det finns initiativ som går ut på att utveckla frivilliga modeller för granskning av
länders klimatmål av en oberoende organisation, för att gradera länderna (eller
deras handelssystem). Sådana initiativ syftar till att undersöka möjligheterna till
hur en internationell marknad ska kunna hantera ett lapptäcke av olika initiativ.
ITMO:s skulle då inte handlas 1:1 utan ha olika ”värde” beroende på landets/han
delssystemets ranking. Tanken är att förbättra miljöintegriteten i systemet och att
ge underlag för prissättning (man skulle då betala mindre för ITMO:s från länder/
system som har en sämre rankning).
Artikel 6.4 ska övervakas genom ett särskilt utsett organ på central FN-nivå.
Länder som uppfyller krav för att använda artikel 6.2 bör även ha tillgång till
artikel 6.4. Det går dessutom att utveckla ett regelverk som möjliggör för fler
länder än dessa, och fler sektorer, att ingå i samarbeten baserade på artikel 6.4.
Även för artikel 6.4 kan det komma att behöva ställas minimikrav avseende delta
gande länders stringens och transparens i den nationella växthusgasinventeringen
liksom avseende bokföring och rapportering. Aktiviteter som genomförs i sektorer
som inte täcks av mål i värdlandets nationella klimatplan har mycket gemensamt
med aktiviteter under CDM när det gäller hur man fastställer hur stora utsläpps
minskningar aktiviteten bidragit med. En väsentlig skillnad är dock att under
artikel 6.4 så blir det betydelsefullt att säkerställa att hänsyn tas till eventuella
indirekta effekter av aktiviteten på andra sektorer som täcks av värdlandets mål.
Tänk till exempel att ett land har en nationell klimatplan som omfattar endast
utsläppen från elsektorn och att man i landet genomför en artikel 6.4. aktivitet
som tillvaratar metan från en avfallsdeponi och omvandlar till el. Detta leder till
minskade metanutsläpp från deponin (och reduktioner utanför målen i klimat
planen) men kan även leda till förändringar i utsläpp från elsektorn (vars utsläpp
omfattas av mål i klimatplanen). Det går att bygga vidare på befintliga metodiker
från CDM och JI för att räkna om insatser som bidrar till uppfyllnad av mål for
mulerade som till exempel en viss koldioxidintensitet eller en viss mängd förnybar
el till koldioxidekvivalenter. Metodutveckling kan komma att behövas exempelvis
för att metodikerna ska kunna appliceras på sektorsnivå, och inte, som för CDM,
bara på projekt- eller programnivå.
För länder som har ett mindre utvecklat nationellt system och en mindre robust
nationell växthusgasinventering och -bokföring än vad som krävs för medverkan
i artikel 6.2 kommer det att behöva utvecklas metodik för justeringar i relation till
mål i deras nationella klimatplaner. Detta krävs för en adekvat hantering av dub
belräkningsproblematiken vid artikel 6.4-aktiviteter. Vi tänker oss att detta är en
uppgift för det särskilda organ på central FN-nivå som ska övervaka artikel 6.4.
Referensbanor och additionalitet under Parisavtalet
Bedömning av referensbanor och additionalitet utanför sektorer som täcks av mål
i ett lands nationella klimatplan kan bygga på samma principer och verktyg som
CDM har använt.

39

Situationen blir en annan för utsläpp som täcks av ett lands nationella klimatplan.
Då kan i princip ett lands icke-villkorade mål användas som utgångspunkt för
bedömning av en referensbana. I motsats till tillvägagångssättet inom CDM blir
perspektivet vid bestämning av referensbanan då framåtblickande och tar hänsyn
till relevant policys nationellt och på sektorsnivå. Additionalitet kan bedömas
på basis av om en utsläppsminskning sannolikt utgör en del av ett lands ickevillkorade mål eller ej.
Ett problem är dock att användning av mål i länders nationella klimatplaner som
bas för referensbanor och additionalitet bygger på antagandet att aktuella mål är
ambitiösare än “business as usual”. Det finns dock ingen garanti att så är fallet.
Jämförelser baserade på modelleringar visar att mål i nationella klimatplaner
ibland kan ligga på eller till och med över business as usual-utsläpp. (26) Ett
förslag som lags för att hantera den problematiken är att använda utsläppsbanor i
transparent framtagna Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development
Strategies (LEDS)32 för att bedöma ambitionsnivån i en nationell klimatplan.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid bedömning av referensbanor och
additionalitet är att klimatplaner förnyas var femte år. Då ambitionsnivån
stegras vid en förnyelse kan såväl referensbana som additionalitet förskjutas.
Krediteringsperioder bör därför inte sträcka sig över en klimatplansrevision,
eller så behöver hela bedömningen av referensbana och additionalitet förnyas
i samband med övergången till en ”ny” klimatplan.
5.3.8 Bidrag till en generell global utsläppsbegränsning
Parisavtalet anger att artikel 6.4-aktiviteter ska ge ett generellt bidrag till globala
utsläppsbegränsningar (”an overall mitigation in global emissions”). Detta innebär
att aktiviteter under artikel 6.4 inte får innebära enbart en omfördelning av utsläpp
(som vid klimatkompensation/”offsetting”), utan utsläppen måste totalt sett minska.

5.4

Erfarenheter från NAMAs

NAMA-konceptet (Nationally Appropriate Mitigation Action) myntades under
COP 13 på Bali år 2007. NAMA är ett brett definierat, frivilligt instrument för att
främja utsläppsminskningsåtgärder i utvecklingsländer, som inte har bindande
förpliktelser för att minska sina utsläpp under Kyotoavtalet. Ursprungligen kunde
en NAMA stå för allt mellan ett lands mål för utsläppsminskningar till enskilda
projekt. Med tiden har NAMA utvecklats till att syfta till sektorsövergripande
utsläppsminskande åtgärder, som oftast finansieras genom en kombination av
nationella samt internationella medel.
NAMAs syftar till att stödja hållbar utveckling och minska utsläpp jämfört med
ett referensscenario. NAMAs kan innehålla finansiering, kapacitetsuppbyggnad
samt teknologiöverföring. NAMAs är nära länkat till nationell policy, som antyds
32

För en förklaring om LEDS, se avsnitt 6.2.
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av namnet, och kan innehålla en mängd olika styrmedel: mål, strategier, policy,
program och projekt.Inget regelverk har utvecklats under klimatkonventionen
för styrning av NAMAs men en korrekt, fullständig och konservativ MRV är av
ytterst vikt i framtagande av NAMAs för att kunna följa upp implementeringen
på bästa sätt.
NAMAs har spelat en viktig roll i att bygga upp kapacitet för att identifiera,
utveckla, implementera och följa upp åtgärder för en långsiktig, hållbar, sam
hällsutveckling som karaktäriseras av låga utsläpp. I oktober 2016 fanns det
202 NAMAs i 63 länder.33
Hösten 2010 lanserade de nordiska länderna “The Nordic Partnership Initiative on
Up-scaled Mitigation Action” (NPI).34 Syftet var att genom pilotprojekt i Peru och
Vietnam konkretisera, testa och lära mer om hur klimatfinansiering och kapacitets
utveckling på sektorsnivå kan ske på ett effektivt sätt. Erfarenheter från NPI visar
på betydelsen av insamling av statistik, eftersom det lägger grund för åtgärdsför
slag och skapar goda förutsättningar för resultatmätning. En annan erfarenhet från
NPI är att väl förberedda och utformade projektförslag är en bristvara. Många
av de större internationella klimatfinansiärerna, till exempel Gröna klimatfonden
och Världsbanken, är intresserade av att finansiera väl förberedda och designade
klimatprojekt/program. Ett betydligt mindre intresse finns för den kapacitets
uppbyggnad och det tekniska stöd som behövs i länderna för att kunna utforma
projekt-/programförslag och förbereda för väl underbyggd rapportering. För att
öka takten i klimatinvesteringar är denna typ av kapacitetsuppbyggande aktiviteter
därför viktig att prioritera.35
NAMAs kan fungera som viktiga och konkreta byggstenar för utsläppsbegräns
ningsåtgärder och förbättrad transparens under Parisavtalet. NAMAs kan ses som
en operationalisering av ett lands nationella klimatplan i en sektor.

http://www.nama-database.org.
www.norden.org/npi.
35
Bland institutioner som stöder utveckling av NAMAs återfinns, utöver de multilaterala
utvecklingsbankerna, bland andra UNDP, GGGI, NAMA Facility, CDKN, GCF, NEFCO och NDF.
33
34
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6

Samarbeten med sikte på långsiktig
måluppfyllelse

Parisavtalet innebär att ambitionsnivån höjs till en helt ny nivå jämfört med
Kyotoprotokollet. I Kyotoprotokollet från 1997 var tidsperspektivet jämförelsevis
kortare; industriländernas åtagande att minska utsläppen avsåg för den första
åtagandeperioden åren 2008–12. I Kyotoprotokollet var vidare ambitionsnivån
ganska blygsam jämfört med Parisavtalet. Industriländerna skulle för den första
åtagandeperioden sammantaget minska sina utsläpp med fem procent jämfört med
referensåret 1990.
Parisavtalets långsiktiga temperaturmål och målen att de globala klimatutsläppen
ska kulminera så snart som möjligt samt att klimatneutralitet ska uppnås under
andra halvan av detta århundrade utgör en konkretisering av klimatkonven
tionens slutliga mål att förhindra farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.
Befolkningsrika tillväxtekonomier bland medelinkomstländer har sett sina utsläpp
öka radikalt sedan ett par årtionden. En särskild utmaning är att snabbt förändra
utsläppsutvecklingen i dessa länder.
Som visats ovan behöver den kollektiva ambitionsnivån i de nationella klimat
planerna som lagts fram skärpas. Det är angeläget med ytterligare utsläppsminsk
ningar redan till 2030 för att förbättra möjligheten att kunna nå det långsiktiga
temperaturmålet. Kopplingen mellan de nationella klimatplanerna och Parisavtalets
långsiktiga mål är med andra ord inte tillräckligt stark. Det är noterbart att endast
ett tjugotal av de klimatplaner som har lagts fram nämner ett nationellt eller
globalt långsiktigt mål. När det gäller mål som är relaterade till utsläppsminsk
ningar verkar de flesta länder ha utgått från ett kort till medellångt tidsperspektiv.
(27) Många utvecklingsländer tog fram sina nationella klimatplaner under stor
tidspress och med brisande tillgång till relevant statistik. Det bör betonas att för
många av dessa länder kommer det bli en stor utmaning att omsätta klimatpla
nerna till faktiska åtgärder som bidrar till att begränsa utsläppen oavsett om ambi
tionsnivån höjs eller ej.
De särskilda utmaningarna i utvecklingsländer innebär att det kommer att ställas
krav på stöd för utveckling av klimatplanerna. Planernas genomförande kommer
att kräva stöd i form av finansiering, policyutveckling, tekniköverföring och
kapacitetsuppbyggnad. Metodutveckling kommer behövas för att uppnå en bättre
förståelse för om förändringar i nutid sker tillräckligt snabbt och på rätt sätt för att
möjligöra radikalt lägre utsläpp längre fram.

6.1

Tillämpning av sektorsansatser för övergripande
systemomställning

Enligt uppdraget ska Energimyndigheten belysa hur sektorsansatser för kli
matomställning i högre grad kan användas i de nya samarbetsformerna samt
hur nya samarbetsformer kan användas för att bidra till en omställning till en
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koldioxidsnål utveckling, skapa incitament till att införa ytterligare styrmedel,
kostnadseffektiva åtgärder och utsläppsminskningar i medelinkomstländer.
Samarbeten under Parisavtalets artikel 6 kan utvecklas för att främja kombinationer
av ekonomiska och andra styrmedel som effektivt kan bidra till minskade utsläpp.
Dels genom utfasning av miljöskadliga subventioner, dels genom införande av pris
sättning av koldioxid. Enligt IEA uppgick subventionerna till fossila bränslen till
490 miljarder US-dollar 2014, vilket är betydligt högre än subventionerna till för
nybar energi. Att reformera subventioner till fossila bränslen är enligt IEA en central
reform för att undvika mer än två graders uppvärmning. (28) Prissättning av växt
husgasutsläpp kan införas via skatter eller handelssystem. Enligt Världsbanken har
40 länder samt 20 städer/regioner infört prissättning på koldioxid. Totalt omfattas
runt 13 procent av de globala växthusgasutsläppen av sådana prismekanismer. (29)
I ett flertal länder är priserna däremot låga. Potentialen för att utveckla prismeka
nismer genom skatt och handelssystem är därmed omfattande.
För en effektiv styrning mot låga utsläpp av växthusgaser krävs förutom renodlad
klimatpolicy att andra politikområden inte samtidigt motarbetar en omställning.
(30) Exempel på områden som behöver vara samstämmiga är investeringar och
finansiering inom infrastrukturområdet och skattepolitiken där subventioner till
fossila bränslen samt skatter bortom energipolitiken kan skapa en felinriktning.
Att identifiera och reformera policys som inte är samstämmiga kan underlätta och
påskynda en omställning till låga utsläpp samt möjliggöra måluppfyllelse av andra
samhällsmål.
Klimatåtgärder kan medföra en rad positiva synergieffekter. Potentialen för att
uppnå positiva synergieffekter är särskilt stor i utvecklingsländer. Ett exempel på
sådana positiva synergier är klimat och luftkvalitetet. Transportsektorn står för
runt en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen och utgör en snabbt växande
utsläppskälla globalt. En omställning till minskade utsläpp från urbana transporter
kan även minska luftföroreningar och medföra en rad fördelar med förbättrad
folkhälsa och minskade sjukvårdskostnader.
Regionala skillnader har en stor betydelse i val av styrmedel. Behov och möjlig
heter för styrmedel är olika i låg- och medelinkomstländer. Medelinkomstländer
kan förväntas göra en större egen ansträngning och införa styrmedel av egen kraft.
I låginkomstländer är behovet av kapacitetsuppbyggnad och informationssprid
ning större.
Som framgår i avsnitt 5.3.4 kan Parisavtalets öppna för nya angreppssätt som går
bortom det projekt- och programbaserade angreppssättet hos CDM och JI för att
kunna bidra med övergripande förändringar på en större skala, till exempel i en
sektor. Utveckling av samarbeten som bygger på sektorsansatser bör övervägas i
kombination med policystöd som anpassas utefter samarbetslandets förutsättningar.
Samarbetsmekanismer på sektorsnivå skulle kunna utformas enligt nedan: Utsläppen
i ett brett segment av ekonomin kontrolleras mot en i förväg överenskommen refe
rensbana. Om utsläppen är lägre än en viss nivå (krediteringströskeln) så utfärdas
utsläppskrediter, som kan säljas för att åtminstone delvis täcka kostnaderna för
utsläppsbegränsningarna. Om utsläppen inte är under denna nivå sker ingenting.
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Tillämpning av en samarbetsmekanism på sektorsnivå kan ske enligt illustrationen
nedan.

Figur 4 Illustration av kreditering genom samarbetsmekanism tillämpad på sektorsnivå.

Med en sektorsmekanism kan avsevärt större utsläppsminskningar åstadkommas än
med en (mängd) enskilda projekt. Det är dock en väsentligt mer komplex uppgift att
avgöra var krediteringsnivån bör ligga för en sektor jämfört med att göra motsva
rande bedömning för ett enskilt projekt och konsekvenserna för miljöintegriteten i
systemet blir potentiellt större om nivån sätts fel.
Resultatbaserade betalningar för utsläppsminskningar som äger rum genom att
en policy införs kan vara intressant att utveckla med tanke på att länder står inför
att introducera olika styrmedel för att genomföra sina nationella klimatplaner.
Utgångspunkten för policybaserade samarbetsformer kan vara antingen att en helt
ny policy införs, eller att en redan befintlig policy skärps.
International Institute for Sustainable Development (IISD) har sammanställt till
gänglig litteratur på området och genomfört ett antal fallstudier. (31) IISD identifierar
både möjligheter och utmaningar med policybaserad kreditering och konstaterar att
sektors- och policybaserade samarbetsformer är outforskade. Det finns ett stort behov
av pilotverksamhet för att bygga kunskap om bedömning av referensbanor och addi
tionalitet, MRV, styrmedelsdesign med mera.
Utforskning av sektorsansatser och policyinriktade samarbeten ingår i faciliteten
Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) som får stöd av Sverige genom
Energimyndigheten. Syftet med TCAF är att samarbeta kring genomförandet av
pilotaktiviteter i medelinkomstländer för att testa klimatpolitiska åtgärder av olika
karaktär, som ska ge bestående utsläppsminskningar även efter att stöd från TCAF
fasats ut. Energimyndigheten medverkade i förberedelserna av TCAF inom ramen för
Partnership for Market Readiness (PMR).
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6.2

Att bygga samarbeten med utgångspunkt i långsiktiga
nationella strategier

En möjlighet att förstärka kopplingen mellan nationella klimatplaner och Paris
avtalets långsiktiga temperturmål finns i så kallade LEDS. (32) Som framgår i
avsnitt 3.1 uppmanas länder enligt Parisavtalet att utforma långsiktiga strategier
för en lågutsläppsutveckling (long-term low greenhouse gas emission develop
ment strategies, LEDS). Strategierna ska ta sikte på mitten av århundradet och
läggas fram senast år 2020.
Begreppet LEDS har förekommit i såväl Köpenhamnsöverenskommelsen (2009)
som Cancunöverenskommelsen (2010) men det finns ingen internationellt veder
tagen definition av vad LEDS är. Det finns heller inget arbetsprogram för LEDS
under klimatkonventionen. OECD har beskrivit LEDS som framåtblickande
nationella utvecklingsplaner eller strategier som präglas av låga utsläpp och en
klimatresilient ekonomisk utveckling (33). Ett flertal länder har inlett arbete med
utveckling av LEDS. En analys av pågående processer visar att de karaktäriseras
av en nationell förankring på hög politisk nivå och att de spänner över alla sek
torer. Följande inslag är vanliga (33) (34):

• Sammanställning av utsläppsstatistik och –prognoser.
• Sektorsöverskridande nationella långsiktiga utsläppsminskningsmål (15 till
30 års sikt), inklusive både utsläpp och sänkor.

• Analys och sammanställning av kostnadseffektiva åtgärdsalternativ samt
prioritering bland dessa.

• Identifiering av konkreta åtgärdsalternativ på kort och medellång sikt samt
lämpliga policykombinationer.

• Analys av teknikbehov.
• En koppling mellan strategier för utsläppsminskningar och anpassning.
• Fokus på ekonomisk och social utveckling med frikoppling från utsläpp.
Erfarenheter visar att i många länder har utvecklingen av nationella klimatplaner
hämmats av en snäv tidsram och bristande tillgång till data. En stärkt utveckling
av LEDS på nationell nivå har förutsättningar att ge beslutsfattare ett mer kom
plett beslutsunderlag för klimatplanernas vidare utveckling och en tydligare bild
av utvecklingsvägar som är förenliga med Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.
(32) Bidrag till utveckling av LEDS har därmed potential att informera den vidare
utvecklingen av de nationella klimatplanerna. Se figur 5 för en illustration.
Samverkan om, och stöd till, utvecklingen av utvecklingsländers LEDS kan därför
också bygga en grund för dialog om hur ytterligare utsläppsminskningar och sys
temomställning i utvecklingsländer kan åstadkommas genom en kombination av
egna nationella ansträngningar och internationellt stöd.
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Figur 5 LEDS ger långsiktig vägledning för nationella klimatplaner och genomförande av
klimatpolitik på sektorsnivå.

6.3

Utveckla MRV för att främja en adekvat takt i
omställningen av energisystem

Investeringar som görs idag i långlivad koldioxidintensiv infrastruktur (till
exempel kolkraftverk eller byggnader med högt energibehov) kan många gånger
ha en ganska marginell inverkan på klimatutsläppen kortsiktigt, men medför att
utsläpp kvarstår långt mycket längre fram i tiden. Dessa investeringar kan göra
det både svårt och kostsamt att klara de mycket omfattande utsläppsbegränsningar
som krävs långsiktigt.
MRV i samband med insatser som uteslutande tittar på utsläppsreduktioner (ton
koldioxidekvivalenter) ger bara en ögonblicksbild av påverkan på utsläppen.
Däremot framkommer inte information som behövs för att kunna bedöma hur
pass väl insatser bidrar till den omställning till låga utsläpp på systemnivå som
är nödvändig på lång sikt.
Eftersom energisystemens omställning har en avgörande roll för möjligheterna
att nå målsättningarna i Parisavtalet, föreslår International Energy Agency (IEA)
att indikatorer som kan användas för att mäta systemomställning behöver införas.
(35) Sådana indikatorer kan exempelvis vara att följa utvecklingen inom energi
infrastruktur såsom energitillförselns koldioxidintensitet, koldioxidintensitet i ny
produktionskapacitet mm. Relevanta indikatorer kan identifieras sektorsvis (exem
pelvis transporter, industri, elproduktion och byggnader).
Samarbetsmekanismer inom ramen för Parisavtalets artikel 6 behöver, utöver att
kunna kvantifiera utsläppsminskningar, utvecklas för att också kunna kvantifiera
insatsers förenlighet med långsiktiga systemomställningskrav. Det är tänkbart att
resultatbaserad finansiering kan utformas så att betalningar utgår med utgångs
punkt i lämpliga systemomställningsindikatorer. Området är outforskat och
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behovet av metodutveckling är stort. Pågående multilaterala initiativ som bidrar
till sådan metodutveckling inkluderar Transformative Carbon Asset Facility och
NAMA Facility.
Indikatorer på systemomställning, såsom energiindikatorer, faller utanför trans
parenssystemet inom Parisavtalet, där utsläpp av växthusgaser följs upp. Detta
stärker argumenten för att tankesättet behöver införas inom ramen för samarbets
mekanismernas genomförande.
I förlängningen skulle sådana insatser också kunna bidra till möjligheterna att
följa upp omställningsindikatorer på systemnivå med internationell koordinering.

6.4

Inkludera hållbarhetsaspekter i planering och
genomförande

Vad hållbar utveckling är har inte definierats i Parisavtalet. Agenda 2030 och de
globala hållbarhetsmålen36 är däremot en god inriktning för vad som kan avses
med hållbar utveckling. Målen innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga
aspekter.
De internationella samarbetsmekanismerna under Parisavtalet kan först och
främst naturligtvis bidra till mål nummer 13 om att vidta omedelbara åtgärder för
att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser. Delmål inom ramen för
mål 13 handlar bland annat om att stärka anpassningsförmågan, att integrera kli
matåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå samt att förbättra
utbildningen och kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna och
anpassning.
Målet nummer 13 om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatför
ändringar och dess konsekvenser påverkar grundförutsättningarna för flertalet
aspekter av hållbar utveckling, såsom livsmedelstrygghet, rent vatten, mänsklig
säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt.
Internationella samarbetsmekanismer under Parisavtalet kan även bidra till mål
uppfyllse av andra mål, direkt och indirekt. Exempelvis kan sådana mekanismer
bidra till mål nummer sju som syftar till att säkerställa tillgång till ekonomiskt
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Detta är särskilt rele
vant i fråga om länder där energifattigdom är ett omfattande problem.
De internationella samarbetsmekanismerna under Parisavtalet kan även stödja
mål nummer nio om hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål
11 hållbara städer och bosättningar. Behoven av finansiering för infrastruktur
i utvecklingsländer är omfattande. Befolkningen i världen förväntas öka från
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas till
2030. Målen integrerar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och bygger vidare på mil
lenniemålen. Jämfört med millenniemålen är målen globala och har större fokus på den miljömäs
siga dimensionen av hållbar utveckling. Inom ramen för de 17 hållbarhetsmålen har 169 delmål
fastställts.
36
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7,3 miljarder 2015 till 9,7 miljarder 2050. Urbaniseringen fortsätter och andelen
av befolkningen som lever i städer förväntas öka. UNEP uppskattar att mer än
hälften av den urbana infrastruktur som behövs 2050 ännu inte är byggd, och stor
potential föreligger därför att bidra till mer hållbar samhällsplanering. (36) En
sådan utveckling i kombination med ett växande välstånd ställer krav på omfat
tande investeringar i infrastruktur där det föreligger risk för inlåsningseffekter.
Internationella samarbetsmekanismer inom ramen för Parisavtalet kan bidra till att
förebygga sådana inlåsningseffekter genom att rikta investeringar till infrastruktur
som bidrar till en utveckling med sänkta utsläpp.
Ytterligare ett mål där internationella samarbetsmekanismer kan bidra är delmål 12c
om att rationalisera ineffektiva subventioner till fossila bränslen som uppmuntrar till
slösaktig konsumtion. Att reformera subventioner till fossila bränslen är enligt IEA
en central reform för att undvika mer än två graders uppvärmning. (28)
Utsläppsminskningsåtgärder inom jordbruk och skogsbruk har potential att ge
starka hållbarhetsbidrag och har även ofta synergier med anpassning till ett för
ändrat klimat. Detta märks bland annat märks i hur många nationella klimatplaner
är formulerade (se avslutningen av avsnitt 3.2).37 Ett fåtal länder nämner i sina
klimatplaner skogsbruk i samband med strategier för att diversifiera inkomstkäl
lorna för marginaliserade grupper. Flera andra länder tar upp försörjningsfrågor
som en positiv bieffekt av att stärka resiliensen i skogsbruket.
Bidrag till hållbar utveckling genom insatser inom ramen för artikel 6 kan främjas
genom att tillämpa en transparent och strukturerad modell för bedömning av
hållbarhetsaspekter i samband med insatsernas planering, liksom i samband med
uppföljning av deras genomförande. FN:s klimatsekretariat har tagit fram ett fri
villigt verktyg för bedömning av hållbarhetsaspekter38, som godkändes av CDMstyrelsen 2012. Verktyget är designat för att kunna identifiera positiva bidrag till
hållbar utveckling och är kvalitativt till sin design. Det har lagts fram förslag om
hur verktyget och dess användning skulle kunna förbättras, till exempel att även
uppmärksamma eventuella negativa effekter av insatser (”no-harm safeguards”),
inkludera riktlinjer för övervakning och verifiering samt en starkare koppling till
en förbättrad intressentdialog. Andra utvecklingsmöjligheter som har diskuterats
inkluderar en mer långt gången kvantifiering av hållbarhetsaspekter och att införa
verifiering av rapportering, som görs med utgångspunkt i verktyget, genom tredje
partsgranskning. Energimyndigheten har utvecklat ett eget verktyg för bedömning
av bidrag till hållbar utveckling inom ramen för programmet för internationella
klimatinsatser. (37) Verktyget är baserat på CDM-verktyget men har kompletterats
med bland annat ”no-harm safeguards”. Även UNDP har tagit fram ett verktyg för
bedömning av hållbarhetsbidrag. Verktyget är tänkt att användas i samband med
genomförande av så kallade NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions).
Om skogens förmåga att motstå störningar stärks så främjar det såväl kolinlagring och
produktion av biomassa. Åtgärder för att bevara och öka kolförråden i jordbruksmark kan bidra till
utsläppsminskningar samtidigt som jordbruket blir mer resistent mot torka, etc.
38
http://cdmcobenefits.unfccc.int/pages/SD-Tool.aspx
37
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Det är utformat för att möjliggöra identifiering, kvantifiering och övervakning av
bidrag till hållbar utveckling. Det har också designats för att underlätta verifiering
med hjälp av tredjepartsgranskare.
Sammanfattningsvis har arbete inletts för att utveckla standarder för transparent
och strukturerad bedömning av hållbarhetsbidrag under planering och genomför
ande av samarbetsmekanismer. Sådana standarder bidrar till insyn och till ökad
medvetenhet och förståelse för hållbarhetsaspekter. Utvecklingen bör därför
drivas vidare.

6.5

Främjande av internationell tekniköverföring

Energimyndigheten ska enligt uppdraget belysa möjligheter till privata inves
teringar samt hur svensk miljö-och energiteknik kan främjas inom ramen för
artikel 6 i Parisavtalet.
International Energy Agency (IEA) har uppskattat att investeringar motsvarande
omkring 16 500 miljarder US-dollar krävs under perioden 2015–2030 enkom
för att ställa om världens energisystem till energisystem som är förenliga med
2-gradersmålet. Som jämförelse har Climate Policy Initiative beräknat att världens
totala klimatfinansiering år 2014 uppgick till knappt 400 miljarder US-dollar, det vill
säga endast omkring en tredjedel av den årliga klimatfinansiering som behövs bara
för att ställa om världens energisystem enligt IEA:s beräkningar. (38) Merparten,
uppskattningsvis 92 procent, av världens klimatfinansiering utgörs av nationella
transaktioner där såväl investerare som aktivitet finns inom samma land.39
Under klimatkonventionen anges att i-länder ska stödja och finansiera överföring
av kunskap och koldioxidsnål teknik till utvecklingsländerna. I Parisavtalet har
denna ambition förstärkts och teknikfrågorna har fått en starkare ställning. Den så
kallade teknikmekanismen består idag av två institutioner: Technology Executive
Committe (TEC), vars styrelse består av experter och som bedriver policyrelaterad
verksamhet, samt Climate Technology Center & Network (CTCN), vars styrel
semedlemmar representerar regeringar och vars verksamhet är praktiskt inriktad.
Sverige är representerat i styrelsen för både TEC och CTCN.
CTCN hjälper u-länder med teknikrelaterade frågeställningar när dessa så begär
och frågeställningarna varierar stort; från till exempel utvecklande av energiplaner
till industriell hjälp.
Tanken är att ett nätverk av frivilliga organisationer ska byggas upp och att de ska
bistå u-länderna i deras förfrågningar till CTCN. Från Sverige ingår automa
tiskt Energimyndigheten i nätverket men liksom de flesta andra i-länderna har
ännu inte myndigheten engagerat sig aktivt. Ett aktivt nätverksdeltagande torde
komma att bidra till utvecklingen av styrmedel och annan kunskapsöverföring.
Finansieringen av CTCN:s verksamhet bygger på frivilliga bidrag och är idag
underfinansierad. Sverige har inte bidragit till finansieringen.
Det finns dock ingen entydig definition av begreppet klimatfinansiering, vilket gör det svårt att
identifiera den totala klimatfinansieringen globalt och nationellt.
39
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Ett initiativ med liknande syfte, det vill säga att i-länder bistår utvecklingsländer
med kunskap kring policy och styrmedel på klimat och energiområdet är det
arbete som pågår inom ramen för Clean Energy Ministerial (CEM). Samarbetet
är prioriterat för den svenska regeringen och genom svensk deltagande i CEM
öppnas ett viktigt kontaktnät till världens största ekonomier och möjligheter till
en gemensam ansträngning för att påskynda utvecklingen och spridning av koldi
oxidsnåla energilösningar. Deltagandet ger Sverige därtill en möjlighet till erfaren
hetsutbyte i frågor som är prioriterade nationellt: smarta elnät, hållbara transporter
samt energieffektivisering. Under 2016 görs en särskild satsning på Clean Energy
Solution Centre (CESC) för att underlätta för utvecklingsländer att få kostnadsfri
och snabb policyrådgivning inom hållbar energi. Svensk finansiering och engage
mang i CESC blir ett av de svenska bidragen till Power Africa.
Med hänsyn till behovet av skyndsamma och omfattande utsläppsminskningar är
det nödvändigt i många länder att förändra incitamentsstrukturer för privata inves
teringar i energisektorn till förmån för energieffektivisering och rena energikällor.
Långsiktiga insatser inom ramen för samarbetsmekanismerna under artikel 6, som
genomförs i kombination med policysamarbete och annan kapacitetsuppbyggnad,
kan ge bidrag till en sådan förändring, exempelvis genom utfasning av subven
tioner till fossila bränslen eller införande av prissättning på koldioxidutsläpp.
Svensk medverkan i sådana insatser, bilateralt och multilateralt, skulle samtidigt
bidra till att nätverk och kontakter byggs upp, och att svenska företag får tillgång
till information, som i förlängningen gynnar svensk teknikexport. Detta har
särskilt stor potential att bidra till teknikexport i medelinkomstländer med stark
tillväxt, där det görs stora investeringar i infrastruktur. Även resurser inom ramen
för teknikmekanismen, liksom andra relevanta initiativ såsom CESC, skulle kunna
nyttiggöras för att ytterligare stärka potentialen för tekniköverföring.
Samarbetsmekanismerna kan vidare bidra till privata investeringar i klimatsmarta
energilösningar genom innovativa upplägg inom resultatbaserad klimatfinansie
ring, se avsnitt 5.3.5.
I Parisavtalet nämns speciellt att samarbete kring forskning och utveckling och att
överföring av teknik också ska gälla teknik som är i tidiga skeden av utveckling.
Ett framtida angreppssätt är även FoI-samarbeten med inriktning mot definierade
utmaningar på målmarknad som inbegriper inslag av svensk teknik (svenska
företag) med hög teknisk mognadsgrad för att erhålla resultat på kort och medel
lång sikt. Teknikbehov som identifieras genom utveckling av så kallade Long-term
Low Greenhouse Gas Emission Strategies (LEDS) skulle potentiellt kunna ligga
till grund för sådana initiativ.
Energimyndighetens FoI-verksamhet har idag inslag av utmaningsdrivna, inter
nationella samarbeten. Exempelvis drivs sedan 2015 ett forsknings- och innova
tionssamarbete med Indien kring mikronät som förutsättning för ökad användning
av förnybar energi vid namn Micro grids; a systems approach for deployment of
renewable energy. Det övergripande syftet med samarbetsprojektet är att testa
system och lösningar som är aktuella då man med dagens teknik och kunskap ska
bygga upp kraftförsörjning från grunden. Fokus ska ligga på off-grid-lösningar i
isolerade områden, med särskilt tonvikt på isolerade öar.
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Regeringen presenterar 2016 en forsknings- och innovationsproposition, vilket
medför en möjlighet att öka resurserna för insatser inom internationalisering
framöver.

6.6

Kapacitetsuppbyggnad

För ett framgångsrikt arbete med att bygga kapacitet är det betydelsefullt att ta
hänsyn till vissa faktorer vid planeringen, bland annat att mottagande land känner
ägarskap för aktiviteten, att givaren anpassar sig efter värdlandets systemupp
byggnad samt att operativa system och uppföljning kan fungera inom olika
former av förvaltningssystem.
Utifrån att länder har olika förutsättningar vore det resurseffektivt att bygga upp
ett modulbaserat kapacitetsuppbyggnadsstöd. Stärkt samarbete och samordning
mellan svenska myndigheter skulle kunna bidra till en sådan utvekling, där olika
myndigheter bidrar till olika moduler. I kapacitetsuppbyggnadsarbetet kan sedan
olika moduler användas och kombineras utifrån behov.
För att säkerställa att kompetens stärks och utvecklas hos utvecklingsländer bör ett
förslag till övergripande svensk handlingsplan utarbetas mellan berörda departe
ment och myndigheter för aktiviteter kopplat till de olika aspekterna nedan. För
en effektiv användning av resurser och största möjliga genomslag bör ett sådant
strategiskt arbete även inkludera internationell koordinering.
6.6.1

Kapacitetsuppbyggnad för att erhålla ett starkare
transparenssystem
I och med att klimatavtalet antogs i Paris skiftas fokus mot att genomföra avtalet
och parternas nationella klimatplaner. EU:s medlemsstater, OECD, Europeiska
kommissionen m.fl. har uttryckt att kapacitetsuppbyggnad för framförallt MRV är
en förutsättning för parterna att följa upp sina klimatplaner och för att på en aggre
gerad nivå kunna sammanställa växthusgasutsläpp för att följa upp Parisavtalets
mål. Transparent och jämförbar information om utsläpp och klimatåtgärder är
viktig även för att kunna uppskatta och främja effektivitet av klimatpolicy.
En kapacitetsuppbyggnadsinsats bör inte endast omfatta MRV utan även fokusera
på kapacitetsuppbyggnad av institutionerna och deras förmåga att genomföra
styrmedel och åtgärder, bland annat med hjälp av goda förvaltnings- och rätts
statsprinciper som transparens, allmänhetens deltagande, och ansvarsutkrävande.
Institutionell kapacitet, förmåga att arbeta med olika styrmedel och att samarbeta
med relevanta aktörer är andra viktiga faktorer. När insatser byggs upp för sta
tistik, styrmedel och åtgärder för utsläppsminskningar bör man överväga att inklu
dera information till nytta för anpassning gällande både åtgärder och rapportering
samt system för att kunna följa klimatfinansiering.
Grundbulten för transparens är ett robust nationellt system, med legala, insti
tutionella och processmässiga arrangemang, detta för att erhålla robusta och
kvalitetssäkrade data. Det nationella systemet kan utvidgas till att inte bara
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omfatta växthusgasinventeringen utan även information för scenarier, styrmedel
och åtgärder, finansiella flöden och data från klimatologiska observationsnät som
nämns ovan. Energistatistik är av grundläggande betydelse för att kunna kvanti
fiera framsteg mot långsiktiga systemomställningsmål inom energisektorn.
Det finns många möjliga områden för kapacitetsuppbyggnad, framförallt:

• uppbyggnad av nationella system,
– uppbyggnad av legala arrangemang (föreskrifter och förordningar för
data och säkerställande av data), framtagande av processer och rutiner
i klimatarbetet,
– upprättande av institutionella arrangemang (hur man tillser säker leve
rans av data som är kvalitetssäkrade och att tydligt ansvar finns mellan
olika aktörer som bidrar till ett lands rapportering),
– upprättande av kvalitetssystem för dataleveranser,

• uppbyggnad av statistik, aktivitetsdata,
• hjälp med metodutveckling/metodförbättring för nationella emissionsfak
torer för olika sektorer,

• hur man tar tillvara den kunskap som finns när det gäller MRV under CDM
och JI och utvecklar detta till att kunna gälla en hel sektor eller flera sek
torer,

•
•
•
•
•

upprättande, drift och dataleveranser för klimatologiska observationsnät,
framtagande av underlag som behövs för rapportering av anpassning,
uppbyggnad av system för att följa klimatfinansiering,
hjälp vid ansökningar om medel hos finansiärer såsom GCF och GEF, samt
överföring av miljövänlig teknik.

Olika länder har kommit olika långt i sin uppbyggnad av sina nationella system.
Systemen ser olika ut i alla länder beroende på att vi har olika nationella förutsätt
ningar avseende styrning. Systemen, bygger dock på samma principer.
Ett modulbaserat upplägg skulle exempelvis kunna bygga på följande moduler:

• uppbyggnad av partens statistikproduktion (framtagande och säkerstäl

lande av aktivitetsdata som till exempel bränslekonsumtion, energiförbruk
ning inom industrin),

• framtagande och förbättring av emissionsfaktorer,
• stöd i upprättandet av lagar och förordningar för institutionella
arrangemang,

• stöd i upprättandet av lagar och förordningar till nytta för dataleveranser,
• stöd i arbetet med att ta fram processer och rutiner för rapporteringstöd i
arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

• erfarenhetsutbyten kring arbetsgången/processer vid framtagande av växt
husgasinventering och scenarier,
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• stöd vid utformningen av informationsspridning,
• att ta tillvara och utveckla MRV-systemet under CDM/JI och inkludera det
i ett nationellt transparenssystem, samt

• stöd vid uppbyggnad av databaser.
Naturvårdsverket har nyligen börjat samordna ett pilotprojekt som ska ta fram
förslag på kapacitetshöjande insatser för att bidra till att stärka organisationer och
institutioner i utvecklingsländer inom klimatområdet. Ambitionen är att tillsam
mans med relevanta svenska myndigheter få till stånd en effektiv samordning och
väsentliga leveranser vad gäller kapacitetsutvecklande insatser med utgångspunkt
i transparensfrågor på klimatområdet med bäring på genomförandet av valda delar
av Agenda 2030 och Parisavtalet i framförallt låg- och medelinkomstländer.
6.6.2 Kapacitetsuppbyggnad i låginkomstländer
Enligt uppdraget ska STEM belysa i vilken utsträckning nya samarbetsformer
kan användas för att stödja klimatomställning och kapacitetsuppbyggnad i
låginkomstländer.
2016 fanns det enligt FN 48 så kallade minst utvecklade länder (MUL).40 De
minst utvecklade länderna har omfattande socioekonomiska utmaningar, men står
totalt sett för en begränsad klimatpåverkan. 2012 stod dessa länder gemensamt för
under 5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser inklusive utsläpp från
markanvändning, markanvändningsförändring och skogsbruk (LULUCF).41
Behovet av investeringar i infrastruktur och energisystem är omfattande i lågin
komstländer. Globalt saknar exempelvis 1,1 miljarder människor tillgång till el,
varav runt 600 miljoner i Afrika söder om Sahara. (39) Energifattigdom hämmar
tillväxt och hållbar utveckling. Därför föreligger ett omfattande behov av kapital
för att bygga upp hållbara energisystem och uppfylla hållbarhetsagendan i
låginkomstländer.
Att mobilisera kapital för investeringar i hållbara energisystem samt bidra till
kapacitetsutveckling i låginkomstländer är utmaningar som delvis kan hanteras
inom ramen för samarbetsmekanismer under artikel 6 i Parisavtalet.
Emellertid föreligger ett antal hinder för ökade investeringar i låginkomstländer,
varför det behövs samarbete för kapacitetsuppbyggnad. Sida har identifierat ett
antal utmaningar för främjande ökade investeringar av institutionella investerare
i Afrika söder och Sahara. Begränsad kunskap om Afrika samt en uppfattning att
den politiska risken är hög utgör ett hinder. Vidare föreligger begränsningar för
sådana investeringar inom ramen för placeringspolicys samt regelkrav. Ytterligare
hinder är svårigheten att fastställa att investeringar i Afrika uppfyller ESG – krav
(Environmental and Social Governance, ESG), att hitta projekt som är tillräckligt
stora och i samarbete med flertal investerare samt svårigheter med likviditet. (40)
40
41

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf; http://unohrlls.org/.
CAIT Climate Data Explorer. 2015. World Resources Institute. (http://cait.wri.org).
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Världsbankens Readiness for Investment in Sustainable Energy (RISE) syftar till
att möjliggöra uppfyllelse av målet om hållbar energi till alla och fokuserar på att
främja förutsättningarna för måluppfyllelse. Hinder som har identifierats avser
bland annat att finansiärer och projektutvecklare har svårt att hitta varandra, svaga
och icke-långsiktiga lagar och regelverk, monopolsituationer samt svag kapacitet
i den offentliga sektorn. (41)
Multilaterala och bilaterala energisamarbeten kan bidra till kapacitetsuppbyggnad
i låginkomstländer. Sverige samarbetar med ett flertal låginkomstländer inom
ramen för utvecklingsbiståndet.42 En rad energisamarbeten i låginkomstländer
får stöd genom Sida, däribland Power Africa.43 Potentialen att utveckla energi
samarbeten och integrera klimathänsyn i allt befintligt utvecklingssamarbete är
omfattande. Sverige samverkar även med andra länder för att bidra till kapaci
tetsuppbyggnad i minst utvecklade länder genom Världsbanksfonden Carbon
Initiative for Development (Ci-Dev).44
Låginkomstländer förväntas få en relativt liten utsläppstillväxt i absoluta tal fram
till 2030. En större tillväxt förväntas under perioden 2030–2050. (26) Länderna
som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med stod 2012 gemensamt för
knappt fem procent av de globala utsläppen av växthusgaser inklusive LULUCF
och drygt 3 procent exklusive LULUCF.45
Under överskådlig tid har energisamarbeten och kapacitetsuppbyggnadsinsatser
i de minst utvecklade länderna begränsad potential att bidra till Parisavtalets
långsiktiga temperaturmål. Samtidigt motiveras insatser av viktiga bidrag till
ett flertal av hållbarhetsmålen som avser hållbar energi, innovation och tillväxt
i låginkomstländer. På sikt kommer sannolikt den ekomomiska utvecklingen att
accelerera i en bredare krets länder och tidiga åtgärder i dessa låginkomstländer
behövs för att bidra till att förebygga en utveckling som bygger på ökad fossil
bränsleanvändning och ökande utsläpp.
6.6.3 Kapacitetsuppbyggnad för ett hållbart skogsbruk
Sverige har stor kompetens inom området att förena hög skogsproduktion med ett
aktivt arbete för att göra skogsbruket hållbart. Sverige kan här spela en nyckelroll
i världen genom att sprida kunskap om hur vi arbetar för en hög skogsproduktion
Enligt budgetpropositionen för 2016 har Sverige utvecklingssamarbete med Burkina Faso,
Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Mocambique, Rwanda, Somalia,
Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Afghanistan, Bangladesh, Kambodja,
Myanmar, Irak, Palestina, Bolivia, Colombia, Guatemala.
43
https://www.usaid.gov/powerafrica; http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Arbetssatt-ochmetod/finansieringsformer/utvecklingsfinansiering/power-africa/.
44
CiDev syftar till att utveckla modeller för klimatfinansiering i fattiga länder och att underlätta
för dem att fortsättningsvis delta i internationella samarbeten. Fonden tillämpar CDM-metodik för
kvantifiering och verifiering av utsläppsreduktioner. Fonden har ett tydligt utvecklingsperspek
tiv och programmen inom Ci-Dev är i huvudsak inriktade på hushållsnivå och på de fattigaste
befolkningsgrupperna.
45
CAIT Climate Data Explorer. 2015. World Resources Institute. (http://cait.wri.org).
42
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som minskar utsläppen genom att ersätta fossil energi och energikrävande mate
rial, samtidigt som en stor kolsänka upprätthålls.
Skogsstyrelsen och SLU producerar omfattande statistik om statusen för svenska
skogar, baserat bl.a. på inventeringar. Några exempel är identifiering av nyckelbi
otoper, bedömning av miljöhänsyn vid avverkningar, omfattning av avverkning av
stamved, grenar och toppar etc. Baserat på denna statistikproduktion görs bedöm
ningar och analyser kring i vilken grad produktions- och miljömål nås. Statistiken
används även i klimatrapporteringen till klimatkonventionen och EU.
Vidare gör Skogsstyrelsen i samarbete med SLU med jämna mellanrum ett omfat
tande arbete med skogliga konsekvensanalyser. Informationen kan användas
som beslutsunderlag i frågor som rör skogens långsiktiga användning, men
har även bearbetas för att presentera skogliga referensnivåer som använts i
klimatrapporteringen.
Skogsstyrelsen och SLU samlar, bearbetar och presenterar geografisk information
om skogar från satellitdata och vidareutvecklar kontinuerligt metoderna och verk
tygen. Givet de stora datamängderna finns stor potential att utveckla metoder för
automatisering.
Sverige har goda förutsättningar att bidra med kapacitetsuppbyggnad som hjälper
länder att bygga en bärkraftig, cirkulär ekonomi med en grund i bioekonomin.
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7

Avslutande reflektioner och
rekommendationer

I föreliggande uppdrag har Energimyndigheten analyserat rollen för internatio
nella klimatinsatser för genomförandet av Parisavtalet. Vi lämnar också förslag
om samarbetsformer som har potential att bidra till ökade utsläppsminskningar,
effektiv mobilisering av klimatfinansiering, tekniköverföring, kapacitetsupp
byggnad samt förbättrad rapportering.
De marknadsbaserade samarbetsformerna i Parisavtalets artikel 6.2 och 6.4
möjliggör överföring av utsläppsminskningsenheter mellan länder och att länder
kan tillgodoräkna sig resultatet av samarbetet för att uppnå sina nationella klimat
planer. Den vidare utformningen av mekanismerna under artikel 6 kommer att
ske inom FN:s klimatförhandlingar. Mycket av detaljerna återstår att förhandla
och utformningen av samarbetsformerna kommer att behöva tid. Med en effektiv
utformning av de internationella samarbetsformerna under artikel 6 kan de bidra
till en höjd ambitionsnivå och till mobilisering av ny finansiering. Det är dock vik
tigt att betona att samarbetsformernas effektivitet och trovärdighet är beroende av
att de utformas så att den kollektiva ambitionsnivån inte urholkas vid överföring
av utsläppsminskningsenheter mellan länder.
Parisavtalet innebär att ambitionsnivån i den internationella klimatpolitiken höjs
till en helt ny nivå jämfört med tidigare. De nationella klimatplanernas samman
tagna effekt till 2030 är dock inte tillräcklig i jämförelse med vad som krävs för
att inleda en utsläppsbana som är förenlig med Parisavtalets långsiktiga tempe
raturmål. Det finns inte tid att vänta och det behövs omedelbara initiativ för att
åstadkomma större utsläppsreduktioner under perioden fram till 2030. I-länderna
har ansvar att minska de egna utsläppen av växthusgaser drastiskt. Utsläppen
är dock störst och ökar mest i medelinkomstländer och där görs nu stora infra
struktursatsningar. För att uppnå största möjliga effekt till 2030 behöver en ökad
ansträngning i i-länderna därför kompletteras med snabba och effektiva åtgärder i
medelinkomstländer. Det handlar om att få utvecklingen att vända i dessa länder
genom en kombination av egna ansträngningar och internationellt stöd från de
rikare länderna.
En ambition att uppnå ytterligare utsläppsminskningar till 2030 bör ses mot
principen om ”gemensamt men olikartat ansvar och förmåga” i FN:s klimat
konvention. På sikt behövs en konvergens mot lika per capita-utsläpp oavsett
land och hänsyn måste tas till ett flertal faktorer, till exempel utsläpp per capita,
ekonomisk välståndsnivå och historiskt utsläppsansvar. Det finns inget objektivt
sätt att avgöra ett enskilt lands rättvisa andel av den globala bördan att minska
växthusgasutsläppen. Enligt modeller som utvecklats för att kunna beräkna vad
som vore en rättvis fördelning av ansvaret för nödvändiga utsläppsminskningar
har högt utvecklade industriländer (däribland Sverige) ett ansvar att bidra till
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utsläppsminskningar som går utöver att reducera de egna utsläppen till noll.
Ytterligare utsläppsminskningar bör stödjas genom finansiella flöden, investe
ringar, kapacitetsuppbyggnad samt teknologiöverföring till länder och regioner
för att åstadkomma utsläppsminskningar där.
Internationella samarbetsformer under artikel 6 i Parisavtalet kan genom den
grundläggande funktionen att mäta, rapportera och verifiera utsläppsminskningar
fungera som verktyg för resultatbaserad finansiering. De fungerar då som verktyg
för robust resultatuppföljning och bidrar till att resurser som avsätts för utsläpps
minskningar i andra länder kanaliseras effektivt.
Sverige bör vara pådrivande i det fortsatta arbetet med att utforma effektiva
samarbetsformer som bidrar till absoluta och skyndsamma globala utsläppsminsk
ningar. Utöver förhöjda insatser för att minska de nationella utsläppen av växthus
gaser kan Sverige bidra till den globala klimatnyttan genom att aktivt verka för
effektiva internationella samarbetsformer. Sådana insatser bör vara en självklar del
av en framtida ambitiös svensk klimatpolitik.
För att öka insatsernas effektivitet bör internationella insatser ta sikte på
genomgripande systemomställning inom ett flertal sektorer, där energisektorn
i medelinkomstländer har en särskilt viktig betydelse. Vi framhåller följande
rekommendationer för det fortsatta arbetet med att utveckla internationellt samar
bete och stöd under Parisavtalet:

• Samarbetsmekanismer bör utvecklas för att kunna genomföras på sek

torsnivå för att ge större genomslag i termer av utsläppsminskningar och
omställningstryck. Metodik för detta behöver utvecklas genom praktisk
erfarenhet. Resultatbaserade betalningar för utsläppsminskningar som äger
rum till följd av en policy kan vara ett sätt att förstärka nationell policy
genom internationellt stöd.

• Kunskapsöverföring om erfarenheter av policyutveckling bör ingå vid

genomförande av samarbetsmekanismer på sektorsnivå. Detta för att åstad
komma en stark och långvarig omställningseffekt.

• I Parisavtalet uppmanas länder att utforma ”Long-term Low Greenhouse

Gas Emission Development Strategies” (LEDS), som ska ta sikte på mitten
av århundradet och läggas fram senast 2020. Stöd till utvecklingsländers
vidare utveckling av de nationella klimatplanerna kan med fördel sam
ordnas med utveckling av LEDS för att stärka kopplingen till vad som är
långsiktigt nödvändigt. Samverkan kring utveckling av LEDS kan också
bygga en grund för en dialog om hur ökade utsläppsminskningar under
åren fram till 2030 kan åstadkommas genom en kombination av egna
nationella ansträngningar och internationellt stöd.

• Metodik behöver utvecklas för kvantifiering av framsteg mot omställning
av energisystem. Att uppskatta växthusgasutsläpp och -upptag ger en
ögonblicksbild, men endast begränsad information om utvecklingen av
infrastruktur och dess konsekvenser för långsiktiga utsläppstrender. Det
är tänkbart att resultatbaserad finansiering kan utformas så att betalningar
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baseras på lämpliga systemomställningsindikatorer. Området är outforskat
och behovet av metodutveckling är stort.

• Arbete har inletts för att utveckla verktyg för transparent och strukturerad
bedömning av internationella klimatinsatser hållbarhetsbidrag men det
behövs en stärkt erfarenhetsbas om tillämpningen. Att använda sådana
verktyg under planering och genomförande av insatser bidrar till ökad
insyn och förståelse för hur insatser kan utformas för att bidra till FN:s
hållbarhetsmål.

• Det finns ett stort behov av kapacitetsuppbyggnadsinsatser för att stärka

utvecklingsländers förmåga att genomföra och följa upp sina nationella
klimatplaner på ett adekvat sätt och att sammanställa växthusgasutsläpp
och -upptag (t.ex. från skog och mark) på en aggregerad nivå. Sådan
kapacitetsuppbyggnad bidrar också till att förbättra länders förutsättningar
att samarbeta inom ramen för artikel 6. Samordning av kapacitetsuppbygg
nadsstöd bör ske såväl nationellt som internationellt för att uppnå största
möjliga nytta och genomslag.
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Förkortningar

AAU
CCS
CDKN
CDM
CEM
CER
CESC
CO2e
CTCN
ERU
ESG
EU
EU-ETS
FN
G20
GCF
GEF
GGGI
GIS
GWh
ICAO
IEA
IISD
IMO
INDC
IPCC
ITMO
JI
LDC
LEDS
LULUCF
MRV
MUL
MW
MWh
NAMA

Assigned Amount Unit
Carbon, Capture and Storage
Climate and Development Knowledge Network
Clean Development Mechanism
Clean Energy Ministerial
Certified Emission Reduction
Clean Energy Solution Centre
Koldioxidekvivalent
Climate Technology Centre & Network
Emission Reduction Unit
Environmental and Social Governance
Europeiska Unionen
European Union Emissions Trading System
Förenta Nationerna
Group of Twenty
Green Climate Fund
Global Environmental Facility
Global Green Growth Institute
Green Investment Schemes
Gigawattimme
International Civil Aviation Organization
International Energy Agency
International Institute for Sustainable Development
International Maritime Organization
Intended Nationally Determined Contributions
Intergovernmental Panel on Climate Change
Internationally Transferred Mitigation Outcomes
Joint Implementation
Least Developed Countries
Long-term Low Greenhouse Gas Development Strategies
Land-Use, Land-Use Change and Forestry
Measurement, Reporting and Verification
Minst Utvecklade Länder
Megawatt
Megawattimme
Nationally Appropriate Mitigation Actions
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NDC
NEFCO
NPI
PAF
PMR
PoA
REDD+
RISE
SIDS
TCAF
TEC
UNDP
UNFCCC

Nationally Determined Contribution
Nordic Environment Finance Corporation
The Nordic Partnership Initiative on Up-scaled Mitigation
Action
Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change
Mitigation
Partnership for Market Readiness
Programme of Activities
Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation in Developing Countries
Readiness for Investment in Sustainable Energy
Small Island Developing States
Transformative Carbon Asset Facility
Technology Executive Committee
United Nations Development Programme
United Nations Framework Convention on Climate Change
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Bilaga 1: Regelverket för REDD+ och
dess genomförande
I ett beslut från år klimattoppmötet 2010 i Cancún anges att följande element
efterfrågas från utvecklingsländer som implementerar REDD+:

•
•
•
•

En nationell strategi eller åtgärdsplan.
En nationell (eller provisorisk subnationell) skoglig referensnivå.
Ett nationellt skogligt övervakningssystem.
Ett informationssystem för att rapportera kring hur safeguards hanteras
och respekteras.

Varje lands arbete med de nationella strategierna är unikt och har utformats efter
landsspecifik kontext. Processen i sig är mycket viktig för att skapa politiskt
stöd och involvera berörda aktörer i respektive land. Många REDD+ länder har
redan fått stöd för att utforma sina strategier, inte minst genom UN-REDD och
Världsbankens The Forest Carbon Partnership Facility, för att integrera REDD+
i nationella utvecklingsmål. Utvecklingen av REDD+ strategier är kontinuer
liga processer som behöver fortgå för att säkra att berörda aktörer ges möjlighet
att påverka och möjliggöra ett tvärsektoriellt samarbete, eftersom drivkrafterna
till avskogning ofta är ett resultat av samhällsutvecklingen i stort. Fortsatt stöd
kan ges till länder för att vidareutveckla sina nationella strategier och stödja de
länder som ännu inte färdigställt sina nationella strategier för implementering av
REDD+.
Flera länder har rapporterat sina skogliga referensnivåer, fått dem bedömda av en
expertgrupp och sedan antagna, inklusive Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana,
Malaysia och Mexiko. Därtill har flera länder rapporterat skogliga referensnivåer
men ännu inte fått dem antagna. Det finns möjligheter för referensnivåerna att
utöka sin omfattning, eftersom de täcker ett fåtal aktiviteter (vanligen minskad
avskogning), i vissa fall är subnationella och inte omfattar alla kolpooler. Stöd till
REDD+ länder kan exempelvis inrikta sig på att stödja framtagande av respektive
lands nationella skogliga referensnivå eller expandera befintliga referensnivåer.
Stöd kan även behövas till flera länders nationella skogliga övervakningssystem,
i de fall data och metodutveckling behövs för att möjliggöra framtagandet av en
nationell skoglig referensnivå.
Många länder har påbörjat sitt arbete för att uppfylla kriteriet att rapportera
kring safeguards. Till stöd för denna process har standarder utvecklats, exem
pelvis REDD+ Social and Environmental Standards (SES) Initiative, som ska
stödja utvecklingen av effektiv implementering av REDD+ där berörda aktörer
inkluderas och ge tillförlitlig rapportering kring sociala värden och miljövärden
i ländernas implementering av REDD+. Ecuador är ett land som använt sig av
REDD+ SES och har deklarerat att rapportering till UNFCCC är nära förestående.
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Brasilien har nyligen rapporterat en sammanfattning av hur safeguards beaktas
och respekteras genom ett annex i sin tredje Nationalrapport till UNFCCC.
Ovan beskrivna områden har lyfts fram av de länder som implementerar REDD+
som högt prioriterade för stöd. Hur långt länderna kommit i sin implementering
av REDD+ skiljer sig stort och stödinsatser kan därför se mycket olika ut. Även
vikten av incitament till andra nyttor än nettoutsläppsminskningar har lyfts fram
i Parisavtalet och är viktigt för många länder, inte minst i flera afrikanska länder.
För att ge incitament till länderna att implementera REDD+ behöver den fortsatta
finansieringen av resultatbaserade utsläppsminskningar klargöras, genom att hur
regelverket ska tillämpas förtydligas och framtida finansiering säkras.
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Bilaga 2: Intressentdialog om
Sveriges bidrag till internationella
samarbetsmekanismer under Parisavtalet
Energimyndigheten genomförde 22 juni 2016 en intressentdialog för att samla in
synpunkter kring frågor om internationella insatser under Parisavtalet. På mötet
deltog representanter från företag, ideella organisationer, branschorganisationer samt
myndigheter.46
Frågeställningar som behandlades var bland annat vilka samarbetsformer och
områden under Parisavtalet som är mest angelägna, vilka insatser Sverige bör
engagera sig i samt vilka möjligheter det internationella klimatsamarbetet medför
för Sverige. Vidare diskuterades vilka för- och nackdelar som finns med ett starkt
svenskt engagemang i sådana internationella samarbetsmekanismer samt vilka
förutsättningar som bör finnas på plats för att Sverige ska utöka sitt internationella
engagemang. Intressenterana diskuterade även behovet av en bestämd målsättning för
svenska internationella insatser, hinder för ökade ambitioner globalt samt vad Sverige
kan göra för att minska hindren. Slutligen diskuterades länken mellan Parisavtalet
och Agenda 2030 samt hur hållbarhetsmålen kan inkluderas i klimatarbetet.
Ett flertal av intressenterna framhöll vikten av ökat fokus på internationella
insatser, samt att målet bör vara att skapa klimatnytta som är större än vad Sverige
kan åstadkomma nationellt.
Dessutom framhölls betydelsen av att arbeta tillsammans med näringslivet samt
att skapa möjligheter för svenska företag i det internationella klimatarbetet. På
så vis kan internationella samarbeten medföra ökad export och konkurrenskraft
för Sverige. Det poängterades att svenska aktörer kan bidra med kompetens inom
transportindustri, värme och kyla samt stadsutveckling. Systemperspektiv, hållbar
hantering av bioenergi, energiåtervinning av avfall och energieffektivisering inom
industrin, liksom transporter framhölls också som områden där svenska aktörer har
mycket kompetens. För att stödja svenska företag, samt länder med mindre gynn
samma investeringsklimat som behöver hållbara nischprodukter, behövs initiativ
för mer hållbar export, exempelvis ökade incitament för svensk export mot svåra
markander. De internationella insatserna kan även samverka med exportstrategin
samt insatser som genomförs av Bussiness Sweden.
När det gäller vilka typer av insatser som Sverige bör engagera sig i framhöll en
rad intressenter att det bör vara insatser som har störst potential att bidra med
utsläppsminskningar, men även insatser som är bra för Sverige och för svenskt
näringsliv. Vidare framfördes att det även fortsättningsvis finns ett behov av ett pris
Representanter deltog från Svenskt Näringsliv, SEB, Transportstyrelsen, Tillväxtverket, PUSH
Sverige, Diakonia, FORES, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Energiföretagen. I ett separat möte
fördes dialog med representant för Haga-initiativet.
46
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på utsläpp globalt. Sverige bör satsa på internationella forskningssamarbeten och inno
vation, med fördel tillsammans med de andra Nordiska länderna. Sverige kan även
bidra med finansiering och samtidigt skapa affärsmöjligheter för svenska företag.
Det finns god potential för Sverige att ytterligare formalisera sin klimatkompetens
samt att ta ett starkare policy- och sektorsangrepp i de internationella insatserna.
Kapacitetsuppbyggnad och stöd kommer att bli en viktig del i samarbetet, genom
projekt och policyutveckling. Sverige kan erbjuda ett slags ”helpdesk” för hur vi
arbetar med fossiloberoende eller ekonomiska styrmedel för de länder som vill ha
stöd. Betydelsen av fortsatt deltagande och stöd till internationella organisationer
och samarbeten betonades liksom den skillnad som enskilda svenska representanter
i sådana organ kan göra. Allmänt viktiga förutsättningar för framgångsrika insatser är
långsiktiga satsningar, mod att prioritera samt betydelsen av att arbeta integrerat.
Inom ramen för internationella samarbetsmekanismer kan Sverige även få ökad
kunskap om erfarenheter i värdländerna som möjliggör omställning i enlighet med
Parisavtalet nationellt.
När det gäller val av samarbetsländer framhölls betydelse av att både bistånds
delen och exportfrämjande kan samverka, så att det blir en långsiktighet i samar
betet. Dessutom framhölls att Sverige kan dra fördel av etablerade samarbeten,
samt att det kan finnas skäl att samarbeta med länder även om de inte har stora
utsläpp av växthusgaser. Samtidigt framhölls betydelsen av insatser som har störst
utsläppsminskningspotential.
Hinder för framgångsrika insatser är bland annat otillräcklig finansiering för klimat
insatser, men även brist på kapacitet i utvecklingsländer att hantera ökad finansering.
Därför behövs mobilisering för ökad klimatfinansiering från ett flertal aktörer, samt
satsningar på kapacitetsutveckling för att hantera ny finansiering. Behovet av sådan
kapacitetsutveckling skiljer sig åt mellan länder. Det framkom att fragmenterade
insatser ofta är svårt för värdlandet att hantera och att ett långsiktigt stabilt engage
mang därför är att föredra.
En rad risker kan föreligga med ett ökat internationellt engagemang, däribland att
det kan medföra en lägre ambition avseende utsläppsminskningar inhemskt. Risk för
dubbelräkning av utsläppsminskningar mellan länder nämndes specifikt liksom en
risk för kortsiktighet.
När det gäller mekanismer under artikel 6 och Agenda 2030 framhöll eller flertal
intressenter betydelsen av att klimatinsatserna måste ta hänsyn till mänskliga rät
tigheter och utvecklingsbehov. Parisavtalet kan därigenom bli ett verktyg för att
främja mänskliga rättigheter och höja ambitionen när det gäller Agenda 2030. Ett
sådant arbetssätt kräver ökad kapacitet samt nya förutsättningar för deltagande i
planering och genomförande. Insatserna kan bidra till ett flertal av hållbarhetsmålen
i Agenda 2030, däribland nummer 7, 9, 11, 12, 13 och 17. Intressenterna framhöll
även att många länder står inför ett vägval när det gäller framtida energisystem, och
är betjänta av system som syftar till energieffektivitet och energisäkerhet, med klimat
som sidonytta. Likaså är det viktigt att lyfta fram fler aspekter än klimat, däribland
hälsa, konkurrenskraft, resurseffektivitet och tillväxt.
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Bilaga 3: Kartläggning av internationella
organisationer och samarbeten
I uppdraget ingår att göra en kartläggning av internationella organisationer och sam
arbeten inom energi-, klimat- och biståndsområdet som bedöms ha en viktig roll i att
stödja enskilda länders genomförande av nationella klimatplaner (NDC).
Det finns flera internationella initiativ som på ett eller annat sätt stödjer genomför
andet av nationella klimatplaner. Sverige är med i flera av dem. initiativen.
Genom att samarbeta multilateralt och jobba mot ett gemensamt mål kan man få
en större internationell förankring och effekt än bilateralt. Det finns många goda
exempel på detta från bl.a. det nordiska samarbetet liksom inom de multilaterala
initiativen CPF, TCAF, PMR, CPLC, FFFSR och CCAC.47
Det finns samtidigt många möjligheter att via det bilaterala arbete, som de svenska
myndigheterna byggt upp, stödja utvecklingen och förankringen av nationella kli
matplaner - Sida i minst utvecklade länder, Energimyndigheten genom CDM-projekt
och exportarbete, Tillväxtverket genom exportarbete och Naturvårdsverket genom
kapacitetsuppbyggnad inom MRV, för att nämna några exempel.
Det krävs tid och arbete för att utveckla politik och projekt från initiala stadier
till finansieringsmogna förslag. Detta är inte unikt för klimatfinansiering, men ett
allmänt drag i utvecklingssamarbetet. Projektutveckling är en typisk flaskhals.
Exempel på initiativ som jobbar med politik- och projektutveckling innefattar NDF,
NEFCO, (båda nordiska) IKI (Tyskland), NAMA Facility (Tyskland, UK, Danmark)
och senaste inslaget REPP (UK). Det finns definitivt utrymme för flera av dessa
initiativ.
Om man frågar mottagarländer om biståndsstöd, så föredras multilateralt samarbete
framom bilateralt stöd. Sveriges stöd uppskattas, både Sida, svenska ambassader och
Sverige nämns bland med top 20 donatorer, tillsammans med bl.a. Världsbanken,
EU, UNDP, IMF, GEF och länder som Danmark (Danida), Holland, Norge, Schweiz,
Österrike, Finland och Luxemburg.48
Samarbete kan göras på flera nivåer och i olika skeden
Följande figurer illustrerar utvecklingen av klimatpolitik/-projekt samt olika nivåer
av internationellt samarbete.
Figur 1 ger en översikt av de olika delarna av internationellt samarbete som är
relevanta inom ramen för Parisavtalet. Den ger struktur till de behov som kommer
Se årsrapporten för Programmet för internationella klimatinsatser.
Custer, S., Rice Z., Masaki T., Latourell R. and Parks P. 2015. Listening to Leaders: Which
Development Partners Do They Prefer and Why? Williamsburg, VA: AidData. http://aiddata.org/
listening-to-leaders.
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från avtalet genom att skilja på de regulatoriska elementen och mekanismer som defi
nieras i avtalet (övre delen), från det internationella samarbetet som syftar till att för
verkliga begränsningsåtgärder och öka ambitionen (nedre delen). Båda sidor stöder
utvecklingen av strategier och projekt som utgör eller möjliggör klimatåtgärder.
De element som definieras inom ramen för UNFCCC är de mekanismer som delvis
kräver mätning av utsläpp, utsläppsminskningar och kommunikation av resultat och
mål åt UNFCCC. Som framgår av pilarna till höger, är detta en dubbelriktad kom
munikation. UNFCCC syftar till att förbättra transparensen som stödjer denna kom
munikation genom bottom-up erfarenheter och bäst praxis från de olika länderna.
Aktiviteterna i mottagarländer innefattar, med start från vänster i figuren, nationella
inventarier av växthusgasutsläpp, analys av minskningsåtgärderna och målsättning.
Både planering, implementering och operationalisering av policy- och projektutveck
ling behöver olika sorters stöd i olika skeden, av både mottagarlandet och partneror
ganisationen. Längst ner i figuren illustreras hur behoven i ett utvecklingsland skiftar
från kapacitetsuppbyggnad och identifiering av utsläppsminskningsåtgärder mot
finansiering och riskminimering samt till slut resultatbaserad finansiering i det opera
tionella skedet av projekt- eller policycykeln. Resultatbaserad finansiering (en möjlig
användning för artikel 6 i Parisavtalet) länkar till förfinansiering och riskminimering
eftersom det syftar till att öka avkastningen för investeringen, vilket gör projekten
eller policyn attraktivare för finansiella institutioner eller internationella donatorer.

Figur 1 Strukturering av utvecklingsländers behov mot bakgrund av Parisavtalet.

Färgerna i figur 2 nedan refererar till två dimensioner av internationellt samarbete.
De olika behoven, och svaren till dessa, kan kategoriseras enligt följande dimen
sioner:
1. En axel från aktiviteter i värdlandet till aktiviteter som rör det övergripande
FN-ramverket.
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2. En axel som täcker allt från kapacitetsuppbyggnad till finansiering av
projekt/policys.
Figuren delar upp internationellt samarbete enligt dessa dimensioner och listar några
exempel på samarbeten i varje kvadrant. Figuren ger inte en heltäckande bild av allt
internationellt samarbete, utan är ett verktyg för att strukturera alternativen. Färgerna
i kvadranterna syftar till elementen identifierade i figur 1.

Figur 2 Strukturering av möjligheter för internationellt samarbete gällande utsläppsminskningar

Kort beskrivning av några intressanta initiativ
Initiativ som har som syfte att utveckla utformning av policy får ett ökat fokus i och
med Parisavtalets struktur, där genomförandet av nationella klimatplaner är av så
central betydelse. Här är några exempel på dylika initiativ:
Sustainable energy 4All (SE4All)
Leds av: FN samt Världsbanken
Sustainable energy 4all (SE4ALL) initiativet lanserades av FN:s generaldirektör Ban
Ki-moon år 2011. SE4ALL samlar ledare inom politiken, företagsvärlden och civil
samhället för att utbyta erfarenheter, hitta lösningar och ge råd till utvecklingsländer.
160 länder samt EU deltar i initiativet. Initiativet ska: 1) erbjuda universell tillgång
till el, 2) fördubbla den globala nivån av energieffektivitet samt 3) fördubbla andelen
förnybar energi i den globala energimixen till 2030. Sverige stöder initiativet med
15 miljoner kronor.
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Clean energy ministerial (CEM)
Clean Energy Ministerial är ett högnivåforum som strävar till att främja policy
och program som avancerar ren energiteknik, delar lärdomar och bästa praxis, och
uppmuntrar till övergång till en global, ren energiekonomi. CEM lanserades av
USA under klimatförhandlingarna i Köpenhamn 2009. 23 länder och EU ingår i
initiativet.
CEM fokuserar på tre globala klimat- och energipolitiska mål:

• förbättra energieffektiviteten globalt
• utöka ren energiförsörjning
• utöka tillgången till ren energi
Sverige har genom regeringskansliet och Energimyndigheten deltagit aktivt i sam
arbetet sedan början. Sverige har varit särskilt engageradet i initiativen för smarta
elnät (ISGAN), energieffektiva produkter (SEAD) och samarbetet om hållbara
energilösningar i städer (GSCN), där ett antal svenska städer också varit med och
bidragit (Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå).
Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC)
Leds av: Världsbanken
Carbon Pricing Leadership Coalition syftar till att föra samman regeringar, det
privata näringslivet och civilsamhället för att utbyta erfarenheter och sprida kun
skap om system och styrmedel som sätter ett pris på klimatutsläpp, framförallt
koldioxidskatt och utsläppshandel. Detta för att allt fler länder successivt ska
kunna införa effektiva klimatstyrmedel för att genomföra och höja ambitionen i
sina nationella klimatplaner. 26 länder, över 70 företag och cirka 35 internationella
organisationer ingår i samarbetet. Energimyndigheten har bistått regeringskans
liet med expertkunskap i samband med förberedelserna av CPLC, som lanserades
i samband med klimatmötet i Paris. Sveriges finansminister ingår i High Level
Assembly och en representant från Energimyndigheten sitter i styrkommittén.
Friends of Fossil Fuels Subsidy Reform (FFFSR)
Leds av: Nya Zeeland
Sverige driver att utfasning av fossilbränslesubventioner är en angelägen och
kostnadseffektiv åtgärd mot klimatförändringar. Tillsammans med Nya Zeeland,
Costa Rica, Danmark, Etiopien, Finland, Norge och Schweiz ingår Sverige i
gruppen Friends of Fossil Fuels Subsidy Reform (FFFSR). Gruppen startades år
2010. FFFSR är en informell grupp med syfte att främja avvecklingen av fossil
bränslesubventioner genom att bland annat mana på och följa upp G20-ländernas
åtgärder för att minska subventioner och därav följande utsläpp. Länderna har
förbundit sig till att agera som exempel och att stödja andra länders deltagande
i rationaliseringen av fossilbränslesubventioner.
Inför Paristoppmötet tog gruppen fram en kommuniké för att lyfta frågan om att
fasa ut subventionerna globalt. Kommunikén skrevs under av 42 länder och ett
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40-tal organisationer och företag har ställt sig bakom den. Bland länderna kan
nämnas USA, Storbritannien och Mexiko. Även International Energy Agency
(IEA) och Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
står bakom uppmaningen liksom flera stora bolag, däribland svenska byggkon
cernen Skanska. Kommunikén uppmuntra till tre principer: kommunikation och
transparens, ambition i åtagande och tidsplan och att länder ser till att reformer
stöttar de allra fattigaste grupperna i samhällen.
Sverige stödjer även sedan 2011 Global Subsidies Initiative (GSI) som syftar till
att stötta utvecklingsländer i att ställa om sina fossila subventionssystem. År 2015
fick GSI fem miljoner kronor i bidrag av regeringen.
Climate & Clean Air Coalition (CCAC)
Leds av: FN:s miljöprogram (UNEP)
För att minska utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (exem
pelvis sot, så kallad ”black carbon”, och metan) var Sverige med och initierade
det globala samarbete för att minska utsläpp av kortlivade klimatpåverkande
luftföroreningar (Climate and Clean Air Coalition, CCAC) som på några få år
har attraherat ett stort antal länder och andra aktörer som Världsbanken och
EU-kommissionen. I samverkan med CCAC utvecklades initiativet ”Methane
Finance Study Group” där en arbetsgupp, under ledning av Världsbanken och på
G8:s uppdrag, tog fram en rapport med förslag på nya sätt att finansiera minsk
ning av metanutsläpp. Metanreduktioner får en snabb effekt eftersom metan är en
väldigt kraftfull växthusgas. Gruppens slutrapport rekommenderade att etablera
en fond eller facilitet som huvudsakligen utnyttjar CDM-projekt som startats, men
inte genomförts, genom resultatbaserad finansiering. Samarbetet har resulterat i
etableringen av ”Pilot Auction Facility” (”PAF”). CCAC har också börjat utforska
initiativ inriktade på klimatföroreningar, till exempel sotutsläpp, som inte regleras
genom Kyotoprotokollet.
Partnership for Market Readiness (PMR)
Leds av: Världsbanken
Energimyndigheten representerar Sverige inom det internationella klimatpolitiska
samarbetet Partnership for Market Readiness (PMR). PMR är ett samarbete
mellan industriländer, vilka finansierar initiativet, och medelinkomstländer
för att bygga kapacitet för nya och innovativa styrmedel som sätter ett pris på
koldioxid eller på annat sätta skapar incitament för utsläppsbegränsningar. PMR
bidrar med stöd till utvecklingen av dessa styrmedel och till en potential att skala
upp åtgärderna mot klimatutsläpp i dessa länder. Vissa av samarbetsländerna
inom PMR har börjat vidta mer kraftfulla åtgärder för att begränsa utsläppen.
I Kina har till exempel sju regionala pilotsystem för handel med utsläppsrätter
införts och ett nationellt handelssystem håller på att utvecklas. De styrmedel
som analyseras och förbereds med hjälp av PMR kommer vara centrala i arbetet
med att nå utsläppsambitionerna i de nationella klimatplanerna. Fokus i PMR
ligger även på utveckling av metoder för mätning, rapportering och verifiering
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av utsläppsminskningar. Det är viktigt för att länderna ska kunna följa upp sina
klimatplaner under Parisavtalet.
Det totala bidraget till PMR är cirka 125 miljoner US dollar. Sverige har bidragit
med 50 miljoner kronor via medel från UD. UD har delegerat Sveriges deltagande
i PMR till Miljö- och energidepartementet och Energimyndigheten.
Transformative Carbon Asset Facility (TCAF)
Förvaltare: Världsbanken
Energimyndigheten beslutade under 2015 att gå in med upp till 25 miljoner US
dollar i Transformative Carbon Asset Facility (TCAF). Initiativet ska stödja pilot
program på sektornivå i medelinkonstländer i syfte att åstadkomma omställning
och storskaliga utsläppsminskningar. Pilotprogrammen ska omfatta olika former
av utsläppsminskande åtgärder, framförallt införandet av klimatstyrmedel som
bidrar till varaktiga utsläppsminskningar även efter att stödet från TCAF fasats
ut. Det kan röra sig om styrmedel som gör att ett pris sätts på utsläpp, till exempel
genom skatter, utsläppshandel och projektbaserade insatser. Det kan också handla
om klimatpolitiska åtgärder som exempelvis teknikstandarder, eller utfasning av
subventioner till fossila bränslen. En uttalad ambition för initiativet är att stödja
program som bidrar till systemomställning och som ger förutsättningar för andra
länder att ta efter och göra liknande insatser. En annan målsättning är att TCAF
ska utveckla och praktiskt testa regelverket för internationellt samarbete under
Parisavtalet. Länder som hittills ingår i samarbetet är Sverige, Norge, Tyskland,
Storbritannien och Schweiz. Fler länder väntas ansluta efter hand. Tillsammans
satsar länderna totalt drygt två miljarder kronor (250 miljoner US dollar) på
TCAF, delvis genom biståndsmedel eller med andra medel som inte är avsedda
för att uppfylla åtaganden eller för tillgodoräknande av utsläppsutrymme.
Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation (PAF)
Förvaltare: Världsbanken
Schweiz, Sverige, Tyskland och USA grundade år 2013 Pilot Auction Facility for
Methane and Climate Change Mitigation (PAF). Faciliteten testar ett nytt sätt att
ge incitament för utsläppsminskningar genom att auktionera ut optioner som ger
projektägare/säljare en prisgaranti vid framtida leverans av utsläppsminsknings
enheter. Optionsinnehavarna har möjlighet att sälja utsläppsminskningsenheter
externt till ett högre pris, vilket kan bli aktuellt vid en gynnsam marknadsut
veckling. Faciliteten fokuserar på metan, en kortlivad men kraftfull växthusgas.
Första auktionen kommer att vara bred, men i senare auktioner planeras en andel
öronmärkt för olika länder. Faciliteten har potential till uppskalning och breddning
till andra växthusgaser. USA och Tyskland deltar med medel som inte är avsedda
för insatser inom marknadsbaserade instrument och krediter som tillfaller länderna
kommer att annulleras.
Den första auktionen genomfördes under 2015. Mekanismen fungerade som för
väntat. 28 budgivare deltog i auktionen. 12 framgångsrika budgivare har nu prisga
rantier för utsläppsminskningar motsvarande 8,7 miljoner ton CO2e till sina projekt.
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Ett antal projekt som före auktionen riskerat att avbrytas på grund av bristande
lönsamhet kan nu drivas vidare. Konceptet och erfarenheterna kan breddas till fler
områden och fortsätta att användas i större skala i framtida internationell klimatfi
nansiering, till exempel inom FN:s gröna klimatfond (Green Climate Fund).
Carbon Partnership Facility (CPF)
Fondförvaltare: Världsbanken
En innovativ multilateral fond under Världsbanken. som är inriktad på programCDM men även pilotprojekt för förvärv av krediter från nya flexibla mekanismer
(med framtida potential för kreditering). Inom CPF pågår pilotförsök att ”skala
upp” CDM till att omfatta. mindre sektorer, med en tydlig roll för värdländerna
i samarbetet. En tydlig värdlandsroll är särskilt intressant då detta. blir en nyck
elfråga vid framtida samarbeten kring NAMA:s och nya samarbetsmekanismer.
I CPF deltar förutom Sverige även Norge och Spanien. Totalt kapital i fonden är
98,8 miljoner Euro, varav Sverige bidragit med 30 miljoner Euro.
Nordiskt samarbete
Det nordiska klimatsamarbetet består av flera organisationer och arbetsgrupper,
såsom Nordic Develpoment Fund (NDF), Nordic Environment Finance Corporation
(Nefco), Nordic Partnership Initiative (NPI), Nordic Climate Facility (NCF),
den nordiska arbetsgruppen för globala klimatförhandlingarna (NOAK) och den
nordiska arbetsgrupen för miljö och ekonomi (MEG). Arbetet styrs av Nordiska
ministerrådet (NMR). Det nordiska klimatsamarbetet pågår på flera olika nivåer
– bl.a. genom att utveckla ländernas nationella klimatpolitik genom varandras
erfarenheter49, internationellt samarbete på policy nivå50, stöd till internationella
institutioner, stöd till utvecklingsländer (NDF och Nefco) samt utveckling av de
internationella processerna genom konkreta projektexempel (NPI).

49
50

MEGs arbete med ekonomiska styrmedel.
Se bl.a. miljöministrarnas gemensamma utlåtande både före och efter Paris.
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Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som
förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjnings
trygghet.
Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energi
användning och andra energifrågor till hushåll, företag och
myndigheter.
Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta
elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv
får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innova
tioner och nya affärsidéer.
Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimat
målen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet
och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik
på energiområdet.
Alla rapporter från Energimyndigheten finns tillgängliga på
myndighetens webbplats www.energimyndigheten.se.
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