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Förord
Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) är ett
lokalt initiativ för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och
genomförandet av Agenda 2030. Malmö stad har tillsammans med ett antal större privata och
offentliga byggaktörer tagit fram en lokal färdplan för att initiera positiva förflyttningar i samhället.
Färdplanen vänder sig till alla aktörer som på olika sätt arbetar med nyproduktion, anläggning
eller renovering/ombyggnad/rivning. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas av Sveriges
Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad, samt Informationscentrum för hållbart
byggande.
Till initiativet finns ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som stöttar med ny kunskap som
krävs för att i praktiken kunna genomföra den lokal färdplan som tagits fram. Denna rapport utgör
en delrapport inom ramen för de Vinnova-finansierade projekten ”Klimatberäknings- affärs- och
kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” (Dnr 201903204) och ” Standardisering av klimatberäkningsmetod för bygg- & anläggningssektorn” (Dnr
2020-04396).
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Sammanfattning
I projektet ”Klimatberäkningsmetodik och affärsmodeller för LFM30” ingår målet att när LFM30 1
startar byggprojekt (kring 2025) ska det finnas en modell för beräkning av projektens
klimatavtryck. I projektet ingår även att föreslå koncept, inklusive möjliga fondlösningar, för
kompensation av byggprojektens beräknade klimatavtryck.
Denna rapport lägger fram förslag om mål och kriterier som kan användas vid val av
klimatkompenserande åtgärder, syftet med detta är att hjälpa användaren att välja kompenserande
åtgärder som har hög miljöintegritet. Rapporten diskuterar vidare förutsättningar för och möjliga
tillvägagångssätt vid införskaffning av certifierade utsläppsminskningar.
Med klimatkompensation åsyftas i den här rapporten, mer precist, en mekanism för att
kompensera ett produktsystems klimatavtryck (”carbon footprint”) genom förebyggande av
utsläpp, minskning eller avlägsnande av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process
utanför produktsystemets gränser, vilket bland annat bygger på en ISO-standard.
Klimatkompensation kan ske dels genom åtgärder som tar bort koldioxid ur atmosfären (”negativa
utsläpp”), dels åtgärder som leder till att utsläpp undviks. Principiellt gör det ingen skillnad för
utfallet i termer av hur mycket koldioxid som släppts ut i atmosfären netto om valet faller på
återbetalning eller kompensation – förutsatt att de kompenserande åtgärderna uppfyller högt
ställda kvalitetskriterier.
I rapporten föreslås en uppsättning mål med tillhörande bedömningskriterier, som kan användas
som bedömningsgrund när klimatkompensationsprojekt utvärderas. Följande mål ingår: 1) Robust
och transparent styrning av certifieringssystemet. 2) Tillförlitlig beräkning av aktivitetens påverkan
på utsläpp/upptag av växthusgaser. 3) Dubbelräkning av utsläppsminskningar/koldioxidupptag
ska undvikas. 4) Säkerställd permanens. 5) Förstärka positiv och förebygga negativ miljömässig
och social påverkan. 6) Främjande av omställning mot nettonollutsläpp.
För kompenserande åtgärder som bygger på negativa utsläpp och som uppfyller högt ställda
kvalitetskrav är marknaden outvecklad och utbudet av certifierade negativa utsläpp är begränsat.
Efterfrågan är dock stor och marknaden förväntas utvecklas. För att kunna klimatkompensera
baserat på negativa utsläpp kan det under rådande förutsättningar finnas skäl att överväga
fondlösningar. Fondlösningar skulle ge köpare möjlighet att gemensamt nå fram till
projektutvecklare med en stark signal om efterfrågan, till exempel genom att genomföra omvända
auktioner. Flera sådana omvända auktioner har genomförts av företag under det senaste året.
Marknaden för kompenserande åtgärder som bygger på att bidra till att undvika utsläpp och som
uppfyller högt ställda kvalitetskrav är mer mogen och utbudet av certifierade utsläppsminskningar
är omfattande. Det finns ett stort antal etablerade aktörer på marknaden som förmedlar sådana
klimatkompensationstjänster. Övergången till Parisavtalet ställer dock marknadsaktörer inför nya
utmaningar och nya överväganden behöver göras vid kvalitetsbedömning av certifierade
utsläppsminskningar.
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I en bilaga till rapporten finns fördjupningsavsnitt med fylligare bakgrundsinformation om
klimatkompensation.
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Summary
The project ”Klimatberäkningsmetodik och affärsmodeller för LFM30” includes the objective that
when LFM300 2 initiates construction projects (around 2025) there shall be a model for calculating
projects’ carbon footprints. In addition, the project shall analyse and propose how the carbon
footprint calculated can be offset by the use of carbon offsets, taking possible fund solutions into
consideration.
This report proposes objectives and criteria that can be used in the carbon offset project selection
process. The aim is to provide guidance to those who wish to offset emissions, how to choose
carbon offsets of high environmental integrity. The report, furthermore, discusses issues
surrounding the origination and acquisition of offsets given the current market situation.
In this report carbon offsetting refers to, more precisely, a mechanism for offsetting a product
system's carbon footprint through the avoidance, or removal and sequestration, of the
corresponding amount of carbon emissions in a process outside the product system's boundaries,
which builds on an ISO definition.
Carbon offsetting can be based on activities that remove carbon dioxide from the atmosphere
("carbon dioxide removal, CDR" or “negative emissions”), or activities that lead to emissions being
avoided. In principle, as regards the outcome in terms of how much GHGs dioxide is emitted to
the atmosphere on a net basis it makes no difference which alternative is chosen - provided that the
offsets used meet high environmental integrity standards.
The report proposes objectives and corresponding assessment criteria that can be used for
evaluating offset alternatives. The following objectives are included: 1) Robust and transparent
governance of the certification system. 2) Robust and reliable quantification of the underlying
activity’s impact on emissions/CDR. 3) Avoidance of double counting. 4) Permanence of carbon
sequestration. 5) Enhance positive and prevent negative environmental and social impact. 6)
Promotion of transformation towards net-zero emissions in society.
The market for carbon offsets based on CDR of high environmental integrity is immature and the
range of certified negative emissions is limited. However, demand is high, and the market can be
expected to mature and grow. Under the prevailing circumstances companies that wish to offset
carbon footprints on the basis of CDR may consider pooling resources in funds. A fund solution
would enable sending a strong demand signal to the market, e.g. by running reverse auctions.
Several such reverse auctions have been conducted by companies over the past year.
The market for offsets based on avoided emissions which meet high environmental integrity
standards is mature and the range of offsets offered is extensive. There is a number of market
actors who offer such offsetting services. It is, therefore, straightforward for individual companies
to purchase offsets based on avoided emissions. However, the transition to the Paris Agreement
presents market players with new challenges and new considerations need to be made when
assessing the quality of certified emission reductions.
Within LFM30, holders of carbon offsets should not be allowed to claim the underlying emission
reductions (or removal) against their carbon footprint until the offsets acquired have been
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withdrawn. When an offset is withdrawn, it becomes visible in a register of the issuer of the offset.
It has then been consumed and cannot be transferred or used again.
An appendix to the report contains in-depth sections with background information on climate
compensation.
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1

Förkortningar

BECCS - Bioenergy with Carbon Capture and Storage.
Bioenergi med CCS (se även CCS).
CCS Carbon Capture and Storage.
Avskiljning och geologisk lagring av koldioxid.
CCU - Carbon Capture and Utilisation.
Avskiljning och användning av koldioxid.
CDR - Carbon Dioxide Removal.
Borttagning och långsiktig lagring av koldioxid ur atmosfären.
CER - Certifierade Emission Reduktions.
De utsläppskrediter som utfärdas från Clean Development Mechanism-projekt (se även CDM).
CDM - Clean Development Mechanism.
En av Kyotoprotokollets två så kallade projektbaserade flexibla mekanismer. CDM möjliggör för
utvecklade länder att bidra till finansiering av klimatprojekt i utvecklingsländer för att kunna
tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna mot det egna landets utsläppsminskningsåtagande.
CO2,
Koldioxid.
CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.
Ett globalt marknadsbaserat styrmedel som ska reglera det internationella flygets
koldioxidutsläpp. CORSIA har tagits fram av International Civil Aviation Organization (se även
ICAO) och antogs slutligt i juni 2018 och kommer att börja gälla från 1 januari 2021.
CSR – Corporate social responsibility.
DAC - Direct Air Carbon Capture.
Direkt infångning av CO2 från omgivande luft med geologisk CO2-lagring.
ERU - Emission Reduction Units:
De utsläppskrediter som utfärdas från Joint Implementation-projekt (se även JI).
EU-ETS - EU Emissions Trading System.
EU:s system för handel med utsläppsrätter.
EW - Enhanced weathering.
Förstärkt mineralisering av atmosfärens CO2.
ICAO - International Civil Aviation Organization.
Internationella civila luftfartsorganisationen.
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change.
Förenta nationernas klimatpanel är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FNorgan, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP), för att förse
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världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller
klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.
ISO - International Standardization Organisation.
Internationella standardiseringsorganisationen.
JI - Joint Implementation.
En av Kyotoprotokollets två så kallade projektbaserade flexibla mekanismer. JI möjliggör för
utvecklade länder att bidra till finansiering av klimatprojekt i andra utvecklade länder för att
kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna mot det egna landets
utsläppsminskningsåtagande.
CO2e – Koldioxidekvivalent.
Olika växthusgaser har olika stark klimatpåverkan ton för ton. Koldioxidekvivalenter är ett sätt att
göra utsläpp av olika växthusgaser jämförbara. För en viss växthusgas räknas klimatpåverkan då
om till vad den motsvarar i utsläpp av ton koldioxid.
LCA - Life Cycle Assessment.
Livscykelanalys.
LFM30.
Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.
MRV - Monitoring, Reporting and Verification.
En term som används för att beskriva alla åtgärder som vidtas för att samla in data om utsläpp,
utsläppsbegränsande åtgärder m.m. Med ”Monitoring” (övervakning) avses direkt mätning av
eller beräkning av utsläpp- och utsläppsminskningar enligt strikta riktlinjer och protokoll (såsom
IPCC-riktlinjer och metodiker som tagits fram specifikt för ändamålet. Detta kan inkludera direkt
mätning med hjälp av mätutrustning eller uppskattning med enkla metoder eller komplexa
modeller. ”Reporting” (rapportering) innebär dokumentation som är avsedd att informera alla
intresserade parter, inklusive om avseende metodiker, antaganden och data. Rapportering utgår
från standardiserade rapporteringsmallar, protokoll och procedurer. ”Verification” (verifiering)
avser specifika procedurer eller oberoende expertgranskningar som används för att verifiera
kvaliteten på data och uppskattningar.
NDC - Nationally determined contributions.
På svenska “nationellt fastställda bidrag”. Enligt Parisavtalet måste alla parter lägga fram och
arbeta efter så kallade NDC:s vilka reglerar ländernas respektive utsläppsmål.
VER - Verified Emission Reductions.
En vanlig benämning för utsläppskrediter som certifierats under så kallade ”frivilligstandarder”,
som utvecklats särskilt för frivillig klimatkompensation.
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2

Inledning

I projektet ”Klimatberäkningsmetodik och affärsmodeller för LFM30” ingår målet att när LFM30
startar byggprojekt (kring 2025) ska det finnas en modell för beräkning av projektens
klimatbelastning. Metoden ska vara så pass långt framtagen att de parter som utpekats kan
kommersialisera klimatmodellen genom de första projekten.
I projektets arbetspaket 2 (AP2) ingår att utveckla och föreslå koncept för återbetalning av
klimatskuld genom så kallade ”resursspecifika klimatfonder”. Med detta avses avsättningar av
finansiella medel som görs idag och som i en framtid kan användas för riktade åtgärder som
kompenserar klimatskulden genom att stödja ny teknik eller etablering av erforderlig teknik som
sedan kan utvecklas vidare mot kommersialisering. Ett exempel på teknik är Carbon Capture and
Storage (CCS).
Inom ramen för projektet hölls en serie intressentmöten och en arbetsgrupp bildades som, med
utgångspunkt i utkomsten av intressentmötena, utvecklade ett förslag till modell för återbetalning
av klimatskult inom LFM30. Den här rapporten innehåller rekommendationer angående
genomförande klimatkompensation för återbetalning.
Rapporten inleds med bakgrund som syftar till att sätta in förslaget i ett sammanhang. Först
beskrivs kortfattat klimatkompensationsmarknadens utveckling till idag. Här diskuteras bland
annat hur övergången från Kyotoprotokollet till Parisavtalet skapar nya förutsättningar för
klimatkompensation. Negativa utsläpp berörs också eftersom det är en dagsaktuell fråga i
diskussioner om klimatkompensation.
Därpå följer ett avsnitt som förklarar några centrala definitioner och begrepp inom
klimatkompensation.
Rapportens huvudavsnitt presenterar det förslag till principer för återbetalning av klimatskuld
som tagits fram inom ramen för projektet. I anslutning till förslagets olika delar diskuteras
kunskapsluckor och behov av ytterligare utvecklingsarbete.
Slutligen innehåller rapporten en fördjupningsbilaga med en kunskapssammanställning om
klimatkompensation. Bilagan är tänkt att kunna bidra till att läsaren får en djupare förståelse för
klimatkompensationsmarknaden, som i realiteten är ett komplext område. Bilagan är uppdelad i
tre delar: i) Vad är klimatkompensation och funktionen hos de certifieringssystem som
tillhandahåller utsläppskrediter för klimatkompensation samt systemens ursprung och historiska
utveckling, ii) kvalitetskriterier för klimatkompensation diskuteras och i anslutning till detta
redogörs för kritik som har riktats mot klimatkompensation, iii) fördjupningsbilagan avslutas med
en redogörelse för de stora förändringar för klimatkompensation som övergången från
Kyotoprotokollet till Parisavtalet innebär.
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3

Bakgrund

3.1

Klimatkompensationsmarknadens
utveckling till idag

Grunden för dagens marknad för frivillig klimatkompensation lades med Kyotoprotokollet 1997.
Avtalet innehöll tre flexibla mekanismer som skapade förutsättningar för utsläppshandel mellan
länder. I-länder med åtaganden att begränsa utsläppen av växthusgaser kunde i viss utsträckning
kvitta inhemska utsläpp mot utsläppsminskningar eller upptag av koldioxid i skogsprojekt som
skett i andra länder. De flexibla mekanismerna infördes för att underlätta för i-länder att klara sina
åtaganden och för att bidra med kostnadseffektivitet. Möjligheten till sådan utsläppshandel, på
engelska ”offsetting”, var en nyckel för att förhandlingarna i Kyoto 1997 skulle bli framgångsrika.

3.1.1 Den tidiga Kyotomarknaden: Metodutveckling
och erfarenheter av projektutveckling
Det tog lång tid innan tillräckligt många länder hade ratificerat Kyotoprotokollet för att det skulle
kunna träda i kraft och USA ratificerade det aldrig. Detta innebar att den framväxande globala
marknaden för utsläppshandel fick en trög start eftersom det saknades miljarder ton förväntad
årlig efterfrågan (varav mycket skulle ha kommit från företag i USA).
Ett mer detaljerat regelverk för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer sattes genom Marrakechfördraget 2001. I början av 2000-talet började fler och fler länder sakta men säkert att bygga upp en
efterfrågan på utsläppsminskningsenheter och internationella klimatprojekt började utvecklas.
Nederländerna, Japan och de nordiska länderna gick i bräschen för marknadsutvecklingen, ofta i
multilateral samverkan genom Världsbanken och andra utvecklingsbanker. 2004 införde EU en
möjlighet 3 för företag i EU:s utsläppshandelssystem EU-ETS att klara delar av sina beting genom
användning av utsläppsminskningsenheter från de två projektbaserade flexibla mekanismerna
Gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI, och Mekanismen för ren utveckling (Clean
Development Mechanism, CDM). Detta innebar början på en period av stadig marknadstillväxt,
som höll i sig ända fram till den stora internationella finanskrisen. Figur 1 visar CDM och JI samt
de respektive tillhörande utsläppsminskningsenheterna.
Det var framför allt utsläppsminskningsenheter från CDM-projekt, som genomförs i
utvecklingsländer, som efterfrågades. När protokollets första åtagandeperiod gick ut i slutet av
2012 uppstod ett klimatpolitiskt vakuum. Först 2015 ersattes Kyotoprotokollet av ett nytt
internationellt klimatavtal, Parisavtalet.

3 Genom det så kallade länkdirektivet (Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive
2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto
Protocol's project mechanisms).

12

Rapport C 579  Kompensation av klimatskuld inom LFM30

Figur 1 Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer och de tillhörande
utsläppsminskningsenheterna Certified Emission Reductions respektive Emission Reduction Units.

3.1.2 Marknaden för frivillig klimatkompensation
Parallellt med utsläppshandeln mellan länder under Kyotoprotokollet växte en marknad för
frivillig klimatkompensation fram. En bransch växte fram som dels byggde på förvärv och
annullering av utsläppsminskningsenheter från CDM-projekt, dels på nya certifieringssystem
(”frivilligstandarder”) 4 som till stora delar byggdes upp med Kyotoprotokollets projektbaserade
flexibla mekanismer som förebild. Dessa nya system utfärdade nya typer av
utsläppsminskningsenheter, som kollektiv går under benämningen Voluntary Emission
Reductions (VER), se Figur 2. Inledningsvis stod främst företag för efterfrågan på marknaden för
frivillig klimatkompensation. Successivt ökade även intresset från enskilda individer.
Redan från början blev klimatkompensation föremål för både omotiverad och legitim etisk kritik
och miljökritik. Klimatkompensation jämfördes med den katolska kyrkans avlatsbrev och kritiker
menade att kompensation representerade ett billigt sätt för företag att ”köpa sig fria” och att
drivkraften för nödvändig systemomställning reducerades. Andra menade att systemen saknade
miljöintegritet, det vill säga att deras användning kunde leda till ökade utsläpp av växthusgaser
globalt.
Med tiden minskade intresset på marknaden och allt färre volymer omsattes jämfört med
toppnoteringarna kring 2010. Prisnivåerna sjönk till bråkdelar av vad priserna hade varit när
marknaden var som mest vital. 5

4 Till skillnad från Kyotoprotokollets flexibla mekanismer som ingick i ett system där länder bundit sig till legalt bindande
utsläppsbegränsningsåtaganden.
5 För en fördjupad beskrivning av klimatkompensationsmarknadens historiska utveckling se Bilaga 1, del 2.
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Figur 2 Den ”reglerade marknaden” för utsläppshandel mellan länder med legalt bindande åtaganden och
under FN-reglering samt marknaden för frivillig klimatkompensation.

3.1.3 Parisavtalet skapar nytt intressera och ger
ändrade förutsättningar för klimatkompensation
På senare tid har den globala diskursen om klimatproblemet tagit en ny vändning när mål om
nettonollutsläpp har hamnat i centrum. Företag tillkännager frivilliga nettonollmål som i stor
utsträckning är beroende av att de kan räkna stora mängder klimatkompensation mot sina mål. I
någon mån kan detta sägas utgöra inledningen av klimatkompensationens andra fas.
Det pånyttfödda intresset för klimatkompensation har lett till en ökad efterfrågan. 2019 omsatte
marknaden för frivillig klimatkompensation en större volym än det tidigare rekordåret 2010. Enligt
analysföretaget Ecosystem Marketplace var det främst företags nettonollmål som drev på den
rekordstora efterfrågan (Donofrio, et al., 2020). Baserat på statistik som tagits fram före slutet av
2020 finns indikationer på att 2020 skulle komma att bli ännu ett rekordår.
Ett antal rapporter från det gånga året diskuterar den frivilliga klimatkompensationsmarknadens
roll som pådrivare av det globala klimatarbetet (TSVCM, 2020; EDF, 2020; McKinsey & Company,
2020) och vissa förutspår en kraftigt expanderad frivilligmarknad. En nyckelfråga i samband med
en kraftig expansion är om en sådan är möjlig med tanke på de nya förutsättningar som
Parisavtalet skapar. Om länder menar allvar med att uppnå avtalets mål måste mycket mer av
världens växthusgaskällor och -sänkor hanteras med politik och styrmedel på nationell nivå och
räknas mot nationella mål. Vad finns då kvar för frivilliga kompensationsmarknader?
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Aktörer på frivilliga klimatkompensationsmarknader har sedan starten haft en sak gemensamt: de
har tilltalats av åtgärdsmöjligheter med låg risk och låg åtgärdskostnad. Köpare för att kunna köpa
utsläppsminskningsenheter till lågt pris, säljare för att kunna sälja med en attraktiv vinstmarginal.
Att främja miljöintegriteten på kompensationsmarknader under Parisavtalet kräver dock en annan
utgångspunkt, som vi ska förklara nedan.
Här kan det vara på sin plats att reflektera över hur klimatkompensation borde fungera.
Efterfrågan på klimatkompensation drivs av en önskan hos företag och individer att genom
förvärv göra anspråk på utsläppsminskningar som kan användas för att kvitta ut sina egna
utsläpp. På så vis kan en minskad klimatpåverkan, till exempel, nettonollutsläpp hävdas. Detta
kräver dock att förvärvet av de utsläppsminskningsenheter som används för att kvitta har lett till
minskade växthusgasutsläpp jämfört med ett scenario där de inte köptes. Detta är ett
grundläggande kriterium för miljömässig integritet för alla kompensationsanspråk.
En förändring på administrativ nivå är att i och med att Kyotoprotokollet upphört att gälla förlorar
de projektbaserade mekanismerna CDM och JI sin relevans. Under Parisavtalet finns istället
samarbetsmekanismer under avtalets artikel 6. Det detaljerade regelverket för tillämpningen av
artikel 6 är inte klart ännu, men när regelverket är på plats kommer samarbetsmekanismerna
möjliggöra, precis som CDM och JI, att klimatinvesteringar eller -program kan ge upphov till
certifierade utsläppsminskningsenheter som kan säljas på en marknad. 6 Köpare/användare kan
vara länder men också företag som vill klimatkompensera. Parallellt med artikel 6 fortsätter de
frivilligstandarder (se avsnitt 3.1.3) som har utvecklats att existera även om deras framtid är något
oviss (Hermwille & Kreibich, 2016).
Den största förändringen som har betydelse på principiell nivå för klimatkompensation är att
enligt Parisavtalet har varje land, i-länder och utvecklingsländer, lovat att minska utsläppen av
växthusgaser vilket manifesteras genom så kallade "nationellt bestämt bidrag" (Nationally
Determined Contribution, NDC). 7 Även om nuvarande löften allmänt ses som otillräckliga för att
undvika farlig klimatförändring, täcker NDC:erna kollektivt nästan 90 procent av de globala
utsläppen.
Ett problem för köpare av klimatkompensation, som har uppstått i och med Parisavtalet, är att de
utsläppsminskningar som de köper mycket väl kan falla inom ramen för ländernas NDC. Landet
där utsläppsminskningarna äger rum kan då i värsta fall räkna utsläppsminskningarna mot sitt
åtagande och anstränga sig mindre för att minska de inhemska utsläppen och ändå hävda att de
har uppnått sin NDC. Köpet av utsläppsminskningsenheter har i så fall inte sänkt utsläppen i
landet jämfört med om köpet inte hade genomförts, och enheterna kan därför inte räknas som
kompensation med bibehållen miljöintegritet.

3.1.4 Fungerande klimatkompensation under
Parisavtalet
Det finns förslag på lösningar på de nya utmaningar som Parisavtalet innebär för utformning av
klimatkompensation (Hermwille & Kreibich, 2016; Warnecke, Niklas, & Kachi, 2018; Jeffery,

6
7

För en lite mer detaljerad beskrivning av artikel 6, se Bilaga 1, del 3.
NDC:ernas roll i Parisavtalet förklaras i Bilaga 1, del 3.
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Höhne, Moisio, Thomas, & Lawless, 2020). Nedan sammanfattas de viktigaste förslagen i
punktform:
•

•

•
•

8

Ett sätt att garantera ett legitimt kompensationsanspråk är genom att avtala med de länder
där utsläppsminskningarna sker att de åtar sig att inte räkna med de aktuella
minskningarna när de rapporterar sina nationella utsläpp (alltså lägger till utsläpp
motsvarande det som har sålts som kompensation) så att de inte dubbelräknas. Detta
kallas i Parisavtalet för ”corresponding adjustment”. 8 Corresponding adjustments kan
dock vara en utmaning att genomföra i praktiken. Den främsta svårigheten är att länderna
där klimatåtgärder genomförs kan tveka att gå med på att ”släppa” utsläppsminskningar
eller koldioxidupptag till någon annan part innan de vet om de behöver dem själva för att
klara sina bidrag till Parisavtalet. Det finns också ett antal tekniska svårigheter
förknippade med att genomföra ”corresponding adjustments” praktiken. Problemet med
länders potentiella ovilja att släppa utsläppsminsknigar skulle kunna hanteras genom att
klimatkompensationsmarknadens aktörer slutar att leta efter de åtgärdsalternativ som har
lägst kostnad och risk. Det är ju i första hand dessa möjligheter till utsläppsminskningar
som värdländerna själva kommer att ha inkluderat i sina NDC-mål. Genom att istället rikta
in sig på ”högre hängande frukter” kan klimatkompensation bidra till att
utsläppsminskningar blir till som ännu inte ingår i genomförandeländernas NDC-mål och
som de därför utan risk kan släppa till en annan part (Warnecke, Niklas, & Kachi, 2018;
Jeffery, Höhne, Moisio, Thomas, & Lawless, 2020). En självklar konsekvens blir en högre
kostnad för klimatkompensationen jämfört med tidigare.
En annan möjlighet är att genomföra klimatprojekt utanför de sektorer som
överhuvudtaget täcks av NDC-mål. Till exempel länder som inte har heltäckande NDC:er.
Kritiker menar dock att de minskar incitamenten för länder att expandera sina NDC:er
eftersom det skulle försämra möjligheterna att få tillgång till finansiering som kanaliseras
genom klimatkompensation.
Nya inrikes klimatkompensationsmarknader kan etableras, som inte bygger på
internationell överföring av utsläppsutrymme.
Ytterligare ett alternativ innebär egentligen inte klimatkompensation i ordets rätta
bemärkelse. Istället för att klimatkompensera kan företag ge bidrag till genomförande av
länders NDC. Utsläppsminskningarna kommer då att tillgodoräknas av de länder där de
uppstår och kan inte användas av någon annan utan att det skulle uppstå dubbelräkning.
Ett sådant förfarande är alltså inte förenligt med anspråk klimatkompensation och
nettonollanspråk.

Begreppet ”corresponding adjustements” förklaras ytterligare i Bilaga 1, del 3.
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3.2

Ett nytt fokus på negativa utsläpp

Negativa utsläpp får alltmer uppmärksamhet i samband med klimatkompensation. I detta avsnitt
diskuteras därför betydelsen av negativa utsläpp och vilken roll de kan spela för
klimatkompensation.

3.2.1 Vad är negativa utsläpp?
Utsläppsminskningsenheter som används för klimatkompensation kan härröra antingen från
projekt som reducerar/undviker ytterligare utsläpp eller projekt som bidrar till att mer eller mindre
permanent ta bort koldioxid från atmosfären, så kallade ”negativa utsläpp”.
Det finns ingen brett förankrad definition av negativa utsläpp. Tanzer & Ramirez (2019) har
föreslagit följande fyra kriterier som kan användas för att avgöra om en åtgärd leder till att
växthusgaser tas bort ur atmosfären:
“1. Physical greenhouse gases are removed from the atmosphere.
2. The removed gases are stored out of the atmosphere in a manner intended to be permanent.
3. Upstream and downstream greenhouse gas emissions associated with the removal and storage
process, such as biomass origin, energy use, gas fate, and co-product fate, are comprehensively
estimated and included in the emission balance.
4. The total quantity of atmospheric greenhouse gases removed and permanently stored is greater
than the total quantity of greenhouse gases emitted to the atmosphere.”

3.2.2 Varför negativa utsläpp?
Den globala medeltemperaturen har ökat med cirka 1°C sedan förindustriell tid och fortsätter att
öka med ungefär 0,2°C per årtionde (IPCC, 2018). Vid en uppvärmning över 1,5-2°C bedöms
klimatförändringarnas effekter bli väsentligt svårare att hantera. Genom Parisavtalet har världens
länder enats om det långsiktiga målet att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2
grader - och att sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. De utsläppsbegränsningar som hittills
har utlovats av länderna i Parisavtalet pekar snarare mot 3 graders uppvärmning och är därför
otillräckliga för att klara avtalets mål (UNEP, 2018). 9
Forskarna inom FN:s klimatpanel har analyserat vad som krävs om Parisavtalets långsiktiga
temperaturmål ska kunna uppnås. Deras slutsats är att nettoutsläppen globalt måste minska
mycket snabbt och nå ned till noll kring mellan 2050 (1,5°C) och 2070 (2°C). För att nå målet krävs
både
-

att nuvarande utsläpp minskar snabbt och
omfattande användning av olika metoder som tar bort koldioxid som redan finns i
atmosfären (det senare kallas ofta för ”negativa utsläpp”).

9 Endast lite mer än 40 länder har hörsammat Parisavtalets uppmaning att under 2020 lämna in uppdaterade mål om
utsläppsbegränsningar. Av dessa har enbart en handfull länder (inkl. EU:s medlemsstater kollektivt) skärpt ambitionen jämfört med
sina första NDC:er (Carbon brief, 2021).
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FN:s klimatpanel menar att väldigt stora negativa utsläpp kommer att behövas – fram till 2100
motsvarande ungefär 10 till 20 gånger så mycket som hela världen för närvarande släpper ut
på ett år. Det finns två huvudsakliga förtjänster med negativa utsläpp (IPCC, 2018):
•

•

Negativa utsläpp kan kompensera för återstående utsläpp av växthusgaser som är mycket
svåra att åtgärda (tex utsläpp av metan och lustgas från markanvändning). Negativa
utsläpp behövs därför för att komma ned till nettonollutsläpp på global nivå.
Negativa utsläpp kan bidra till att på global nivå ”betala tillbaka” på en historisk
utsläppsskuld. Allt talar för att för att världen inte kommer klara att nå ned till
nettonollutsläpp tillräckligt snabbt och halten av växthusgaser i atmosfären kommer att
överstiga de nivåer som är förenliga med en temperaturökning om 1,5-2°C. Om de
negativa utsläppen på global nivå överstiger de återstående utsläppen så kan halten i
atmosfären reverseras så att målet ändå kan nås.

När det gäller det långsiktiga svenska klimatmålet om nettonollutsläpp 2045 och nettonegativa
utsläpp därefter får (och behöver) så kallade kompletterande åtgärder tillgodoräknas. År 2045 får
högst 15 procentenheter av de utsläppsminskningar som behövs för att nå nettonollutsläpp ske
genom kompletterande åtgärder (vilket motsvarar 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter) och
bland de kompletterande åtgärder som är tillåtna ingår vissa åtgärder som ger negativa utsläpp
(Statens offentliga utredningar, 2020).

3.2.3 Hur skapas negativa utsläpp?
Det finns ett antal åtgärdskategorier, så kallade Negative Emission Technologies (NETs) som kan
bidra med negativa utsläpp (European Academies Science Advisory Council, 2018):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Beskogning och återbeskogning (samt restaurering av ekosystem)
(Afforestation/reforestation).
Förändrad markanvändning (främst jordbruksmetoder) som leder till ökad
kolinlagring i mark (Enhanced soil carbon).
Biokol som jordförbättringsmedel (Biochar).
Bioenergi med avskiljning och geologisk lagring av CO2 (Bioenergy with Carbon
Capture and Storage, ”BECCS”)
Direkt infångning av CO2 från omgivande luft med geologisk lagring (Direct Air
Carbon Capture, ”DAC”)
Förstärkt mineralisering av atmosfärens CO2 (Enhanced weathering, ”EW”)
Gödsling av haven (Ocean fertilisation).

Denna lista (se även illustrationen i Figur 3) i är inte uttömmande men de huvudsakliga förslag
som förekommer i diskussioner om åtgärder som kan bidra med att ta bort koldioxid ur
atmosfären finns representerade. De olika åtgärdskategorierna skiljer sig mycket åt avseende
teknisk mognad och andra förutsättningar för åtgärdernas genomförande. Den praktiska
erfarenheten om storskaligt genomförande är begränsad, och det saknas realistiska beräkningar
kring hur stora bidrag enskilda tekniker kan förväntas bidra med. Osäkerheten spänner över
samspelet med andra utvecklingsmål, samt möjliga negativa effekter, såväl miljömässiga som
ekonomiska och sociala. På samma sätt saknas kunskap kring variationer mellan länder och
regioner (IPCC, 2018; Möllersten, Naqvi, & Yan, 2020).
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Figur 3 Huvudsakliga åtgärdskategorier för negativa utsläpp.

Källa: (Global CCS Institute, 2021)

3.2.4 Jämförelse mellan klimatkompensation baserat
på negativa utsläpp respektive undvikande av
utsläpp
En tanke som har tilldragit sig ett växande intresse på sistone är klimatkompensation som grundar
sig i klimatkompensationsprojekt som ger negativa utsläpp.
Vi börjar med att klargöra om det finns någon principiell skillnad mellan att klimatkompensera
baserat på projekt som undviker utsläpp och projekt som bidrar till negativa utsläpp. Figur 4 visar
utfallet i termer av totala utsläpp för olika val som ett företag kan göra för att hantera sitt
klimatavtryck om 1 ton koldioxidekvivalenter. Företaget har möjlighet dels att påverka de egna
utsläppen, dels att välja att klimatkompensera. Klimatkompensationen kan ske antingen så att det
leder till tillkomsten av utsläppsminskningar i ett klimatkompensationsprojekt som bidrar till
negativa utsläpp genom att ta bort koldioxid ur atmosfären (”alt 1”) eller ett
klimatkompensationsprojekt som bidrar till att undvika utsläpp (”alt 2”). Hela resonemanget
bygger på att klimatkompensationsprojekten är additionella, vilket är ett grundläggande
kvalitetskriterium för all klimatkompensation (se avsnitt 3.3 för en förklaring av additionalitet).
Genom att betrakta Figur 4 kan vi konstatera att utfallet i termer av de totala utsläppen blir
detsamma oberoende av om företaget väljer att minska de egna utsläppen eller att istället
klimatkompensera, vare sig det sker genom negativa utsläpp eller undvikna utsläpp.
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Figur 4 Totala utsläpp vid alternativa åtgärds-/kompensationsval.
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Förklaring Figur 4
Längst till vänster (”1”) ser vi utfallet om företaget väljer att inte vidta någon åtgärd alls.
De egna utsläppen är oförändrade 1 ton koldioxidekvivalenter, i
klimatkompensationsprojekt ”alt 1” uppstår inga negativa utsläpp och projekt ”alt 2”
uppstår inga utsläppsminskningar.
Sammanlagt är utsläppen 2 ton koldioxidekvivalenter.

-

Tvåa från vänster (”2”) ser vi utfallet om företaget väljer att minska de egna utsläppen. De
egna utsläppen minskar då till 0. I klimatkompensationsprojekt ”alt 1” uppstår inga
negativa utsläpp och projekt ”alt 2” uppstår inga utsläppsminskningar.
Sammanlagt är utsläppen nu 1 ton koldioxidekvivalenter.

-

Trea från vänster (”3”) ser vi utfallet om företaget väljer att klimatkompensera baserat på
negativa utsläpp. De egna utsläppen är oförändrade 1 ton koldioxidekvivalenter, i
klimatkompensationsprojekt ”alt 1” bidrar valet att klimatkompensera till negativa utsläpp
om 1 ton koldioxid och i projekt ”alt 2” uppstår inga utsläppsminskningar.
Sammanlagt är utsläppen 1 ton koldioxidekvivalenter.

-

Längst till höger (”4”) ser vi utfallet om företaget väljer att klimatkompensera baserat på
undvikna utsläpp. De egna utsläppen är oförändrade 1 ton koldioxidekvivalenter, i
klimatkompensationsprojekt ”alt 1” uppstår inga negativa utsläpp och i projekt ”alt 2”
bidrar valet att klimatkompensera till utsläppsminskningar om 1 ton
koldioxidekvivalenter.
Sammanlagt är utsläppen 1 ton koldioxidekvivalenter.

Broekhoff (2021) från Stockholm Environment Institute resonenerar om vad det kan finnas för skäl
till det tilltagande intresset för klimatkompensation baserat på negativa utsläpp. Det ökade
intresset kan dels ha sitt ursprung dels i en ökad medvetenhet om behovet av negativa utsläpp för
att klara ambitiösa klimatmål (se avsnitt 3.2.1), dels i en ganska formalistisk tolkning av ”Science-
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based targets” (SBTi) 10. SBT utgör en vetenskapligt baserad metod att beräkna hur företag bör
minska sina utsläpp på ett sätt som är förenligt med Parisavtalets mål. Broekhoff noterar att ett
samrådsdokument från SBTi (Carbon Disclosure Project, 2020) framför följande motivering att
använda klimatkompensation som baseras på negativa utsläpp:
1.
2.
3.

Globalt måste länder minska växthusgasutsläppen till ”netto noll” vid mitten av seklet.
Eventuella återstående växthusgasutsläpp måste då balanserade av koldioxidborttag.
Organisationer som sätter upp ”vetenskapliga” mål bör följa en väg för att minska sina
egna utsläpp som återspeglar vad vetenskapen säger måste ske globalt.
Detta innebär att organisationer skyndsamt bör minska sina egna koldioxidavtryck mot
nollutsläpp, och - om de har kvarvarande utsläpp som inte kan elimineras - bör de
balansera dem med klimatkompensation som baseras på investeringar i aktiviteter som tar
bort koldioxid från atmosfären.

Broekhoff menar att den första förutsättningen är obestridlig och att den andra fungerar som en
allmän förhållningsregel. Den tredje förutsättningen är däremot diskutabel och följer inte logiskt
från de två föregående, menar författaren. Han påpekar att vid mitten av seklet bör negativa
utsläpp vara det enda rimliga tillgängliga alternativet för att kompensera återstående utsläpp för
företag förutsatt att världen reagerar med kraft på klimatförändringarna (alla rimliga möjligheter
att minska eller undvika utsläpp bör vara uttömda). Men det är ännu inte mitten av seklet, och vi
har mycket att utsläpp att minska innan vi har nått den milstolpen. Eftersom de flesta
åtgärdsalternativ för negativa utsläpp innebär permanensrisker förordar Broekhoff tills vidare
klimatkompensation som bidrar till att fossila utsläpp undviks, eftersom undvikna utsläpp i de
allra flesta fall är permanenta.
Ett argument att premiera klimatkompensation baserad på negativa utsläpp skulle kunna vara att
vilja bidra till den vidare utvecklingen av de tekniker som inom en snar framtid kommer att
behöva leverera stora mängder negativa utsläpp på global nivå. Detta argument utför en
hörnpelare i ”The Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting ” (Allen, o.a., 2020).

10

https://sciencebasedtargets.org/
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4

Principer för klimatkompensation
med hög miljöintegritet

4.1

Mål och kriterier för utvärdering av
klimatkompensationserbjudanden

I Tabell 1 listas mål och tillhörande bedömningskriterier som kan användas för att på ett
systematiskt sätt utvärdera klimatkompensationserbjudanden. 11 Dessa mål och kriterier avser dels
de certifieringssystem som utfärdar certifierade utsläppsminskningsenheter (”krediter”), dels de
underliggande projekt som genererar utsläppsminskningar eller koldioxidupptag.
Sammanställningen är baserad på ett antal vägledningar kring klimatkompensation som har
publicerats under 2019-2020 (Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree, & Cage, 2019; World
Wildlife Fund, 2020; Allen, o.a., 2020; Jeffery, Höhne, Moisio, Thomas, & Lawless, 2020; ICAO,
2019).
Det är viktigt att notera att det är svårt att hitta det perfekta klimatkompensationsprojektet. Val
mellan projekt handlar ofta om att göra avvägningar mellan olika prioriteringar. Till exempel
gäller för många av de projekt som ger tydliga bidrag till en ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling att det är mer komplicerat att beräkna projektens bidrag till
utsläppsminskningar/koldioxidupptag. Samtidigt gäller omvänt att projektkategorier som det är
minst komplicerat att bedöma bidraget till utsläppsminskningar för i regel inte ger särskilt tydliga
bidrag till andra aspekter av hållbar utveckling. 12

11
12

En fördjupad diskussion om kvalitetskriterier för klimatkompensation finns i Bilaga 1, del 2.
Till exempel renodlad destruktion av kraftfulla klimatgaser (”freoner”) som avges i vissa industriprocesser.
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Tabell 1 Rekommenderade mål och bedömningskriterier.

Mål

Bedömningskriterier 13

Skall-krav
Robust och transparent organisation
och styrning av certifieringssystemet

Tydlighet och transparens kring regler och procedurer
Tillförlitlig oberoende tredjeparts-granskning
(”validering” och ”verifiering”) av alla dokument som
ligger till grund för projektregistrering, bedömning av
additionalitet, baselines och beräkning av projektets
bidrag till utsläppsminskningar/koldioxidupptag
Transparent information om projektaktiviteter
(dokumentation om projekt tillgänglig på webben) och
intressentdialoger som en del av förberedelser inför
projekt.

Tillförlitlig beräkning av aktivitetens
påverkan på utsläpp/upptag av
växthusgaser

Tillförlitlig oberoende tredjeparts-granskning
(”validering” och ”verifiering”) av alla dokument som
ligger till grund för projektregistrering, bedömning av
additionalitet, baselines och beräkning av projektets
bidrag till utsläppsminskningar/koldioxidupptag

Dubbelräkning av
utsläppsminskningar/koldioxiduppt
ag ska undvikas

Det sker inget dubbelt utfärdande av utsläppsminskningsenheter
Ingen dubbel användning av utsläppsminskningsenheter äger rum
Det görs inte dubbla anspråk på utsläppsminskningar/
koldioxidupptag

Säkerställd permanens

Föreligger risk för icke-permanens? Hur hög kan risken
i så fall bedömas vara?
Hur trovärdiga metoder används för att hantera
eventuella risker för icke-permanens?

Bör-krav
Förstärka positiv och förebygga
negativ miljömässig och social
påverkan

Ingen siginifikant negativ miljöpåverkan

Främjande av omställning mot
nettonollutsläpp

Är projektet ”transformativt”? Skapar det
förutsättningar för ökad spridning av teknik/åtgärder
som ger låga utsläpp, nollutsläpp eller negativa
utsläpp?

Projektet tillämpar safeguards inom ESG (environment,
social, governance), till exempel mot barnarbete,
diskriminiering, korruption mm.

Visar värdlandet en hög ambition att bidra till
Parisavtalets temperaturmål? Kan projektet bidra till
värdlandets kapacitet att ytterligare öka sin ambition?

13

Definitioner och begrepp diskuteras i avsnitt 3.3.
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Förklaring av centrala definitioner och begrepp som används i Tabell 1 14
Additionalitet: Att ett projekt är ”additionellt” innebär att de intäkter som tillkommer genom
försäljning av utsläppsminskningsenheter bidrar med incitament som är avgörande för att
klimatkompensationsprojekt ska genomföras. Utan dessa intäkter skulle projektet med andra ord
inte ha blivit av. Additionalitet bedöms när det avgörs om ett projekt ska kunna registreras inom
ramen för ett certifieringssystem. Vid bedömningen tas det hänsyn till finansiella nyckeltal,
investeringsbarriärer, om en teknik är ny och inte uppnått spridning på marknaden (”first of its
kind”) etcetera. Man kan se additionalitet som ett sätt att avgöra om den som betalar för
utsläppsminskningsenheter får valuta för pengarna, om betalningarna gör skillnad för klimatet.
Baseline-utsläpp: Utsläppen/koldioxidupptag i det referensscenario (”baseline”) som förväntas
inträffa om klimatkompensationsprojektet inte genomförs.
Framåtkreditering: Även om det är sällsynt kan utsläppsminskningsenheter utfärdas och kan
således även säljas som klimatkompensation redan innan utsläppsminskningar eller upptag av
koldioxid har ägt rum. Sådan framåtkreditering (eller ”ex-ante-kreditering”) strider mot den
centrala principen att certifierade utsläppsminskningsenheter ska vara ”real, measurable, and
verifiable” och är problematisk, eftersom det kan leda till för generöst utfärdande av
utsläppsminskningsenheter baserat på prognoser. Projekten riskerar sedan att prestera under
förväntan. Det finns vidare en risk att aktörer går i konkurs och aldrig genomför de tilltänkta
projekten. Framåtkreditering är tillåtet inom några frivilligstandarder, till exempel standarderna
Gold Standard för projekt inom skogsplantering, Climate Action Reserve och Plan Vivo.
Dubbelräkning: Dubbelräkning innebär att resultatet av en klimatåtgärd bokförs två eller fler
gånger, till exempel både av landet där åtgärden genomförs och av en köpare av
utsläppsminskningsenheter som härstammar från samma åtgärd. Man brukar dela upp
dubbelräkning i de tre undergrupperna dubbelt utfärdande, dubbel användning och dubbla
anspråk.
Dubbelt utfärdande:
- äger rum om mer än en utsläppsminskningsenhet utfärdas för samma reduktion av
växthusgaser.
(Exempel: samma projekt registreras under två olika certifieringssystem och utfärdar dubbla
utsläppsminskningsenheter för varje ton koldioxid som minskas.)
Dubbel användning:
- inträffar om två olika parter räknar samma utsläppsminskningsenhet för kompensation av sina
utsläpp
(Exempel: Ett projekt har fått en viss mängd utsläppsminskningsenheter utfärdade inom ramen för
ett certifieringssystem. Projektutvecklaren säljer sedan samma enheter två gånger (till olika
köpare).
Dubbla anspråk:
- kan inträffa om utsläppsminskningsenheter utfärdas till ett projekt, men en annan organisation
räknar sedan utsläppsminskningen mot sitt eget reduktionsmål.
(Exempel: En cementproducent som inför en mer koldioxidsnål produktionsprocess utfärdar
utsläppsminskningsenheter inom ramen för ett certifieringssystem och säljer dessa, men

14

En mer utförlig redogörelse för diskussioner och begrepp inom klimatkompensation finns i Bilaga 1, del 2.
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tillgodoräknar sig samtidigt utsläppsminskningarna som ägt rum för att hålla sig inom det
utsläppsutrymme som producenten tilldelats inom ett regionalt utsläppshandelssystem.
Det finns etablerade system för att förebygga dubbelräkning. Olika kontrollmekanismer för att
säkerställa att det inte förekommer överlappning mellan olika certifieringsprogram används för att
förebygga dubbelt utfärdande. För att försvåra för dubbel användning används registersystem och
utfärdade utsläppsminskningsenheter förses med unika serienummer. Dubbla anspråk förebyggs
främst genom att begränsningar införs genom att exklusivitetsavtal upprättas så att den som säljer
utsläppsminskningsenheter därmed avsäger sig rätten att använda utsläppsminskningarna mot ett
eget mål.
Permanens: Begreppet permanens handlar om huruvida en åtgärd för att minska utsläpp eller öka
upptag av koldioxid är irreversibel. Om exempelvis metan samlas upp i en avfallsdeponi och
förbränns så är klimatnyttan som uppstår permanent. Den mängd metan som berörs har förstörts
för alltid och kan inte släpps ut senare. Vid skogsprojekt som innebär plantering av skog som tar
upp koldioxid när de växer kan däremot koldioxiden släppas ut igen. Det skulle kunna ske till följd
av bränder, skadeangrepp eller förändrad policy.

25

Rapport C 579  Kompensation av klimatskuld inom LFM30

4.2

Kommunikation av klimatavtryck och
klimatkompensation

ISO-standarden ISO-14021 innehåller bra rekommendationer om hur klimatkompensation bör
kommuniceras. Den som följer rekommendationerna från ISO-14021 bidrar till en transparent
kommunikation som istället för grovt förenklade budskap om ”klimatneutralitet” eller
”nettonollutsläpp” tydligt synliggör dels omfattningen om de uppskattade faktiska
växthusgasutsläppen (”carbon footprint”), dels omfattningen av klimatkompensation (för fallet
nettonollutsläpp blir då kompensationen av samma omfattning som de faktiska utsläppen).
Enligt ISO-14021 ska uttalanden om klimatpåverkan där det förekommer klimatkompensation
innehålla:
•

Information om de faktiska växthusgasutsläppen (vilket i standarden benämns
”klimatavtryck” (”klimatskulden”).

•

Hur mycket som har klimatkompenserats (i termer av köpta certifierade
utsläppsminskningsenheter, uttryckt som ton koldioxidekvivalenter).

•

Fullständiga uppgifter om vilket klimatkompensationssystem som använts

•

Information som gör det möjligt för köparen att få tillgång till källor för ytterligare
information de klimatkompensationsprojekt som använda utsläppsminskningsenheter
kommer ifrån.
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4.3

Överväganden vid val av åtgärder inom
LFM30 för att kompensera klimatskuld
och uppnå nettonollutsläpp

Detta avsnitt är till för att diskutera principer för val av dels kompensationsalternativ i LFM30, dels
förutsättningar och tillvägagångssätt vid införskaffning och användning av kompensation för att
uppnå nettonollutsläpp.
Som Figur 6 illustrerar har LFM30 delat upp kompenseration i två huvudgrupper:
-

Negativa utsläpp, dvs. att koldioxid permanent tas bort ur atmosfären
Förebyggande av nya utsläpp.

Med utgångspunkt i tidigare resonemang (i avsnitt 3.2.4) kan det konstateras att utfallet för de
båda fallen blir detsamma sett till hur nettotillskottet av växthusgaser till atmosfären påverkas.
Det är viktigt att notera uppdelningen av återbetalning i ”Scope” 1-3 (se Figur 6). Denna rapport
går inte in på aktiviteter under Scope 1-2, vilka inte utgör klimatkompensation enligt den gängse
definitionen ”mekanism för att kompensera en produkts klimatavtryck genom förebyggande av utsläpp,
minskning eller avlägsnande av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför
produktsystemets gränser” (ISO, 2016). 15
Detaljerade anvisningar om när kompensation av klimatskuld ska vara genomförd behandlas i
annat dokument som tas fram inom ramen för LFM30.

4.3.1 Kompensation genom negativa utsläpp
Kompensation genom negativa utsläpp bör ske genom förvärv av utsläppsminskningsenheter som
har kvantifierats, verifierats och certifierats inom ramen för ett certifieringssystem. Mål och
kriterier i Tabell 1 kan användas för att utvärdera kvaliteten hos dels certifieringssystem, dels
underliggande projekt.
Det har ännu inte utvecklats metodiker för kvantifiering och verifiering av nettoeffekten i termer
av koldioxidupptag för alla de åtgärdsalternativ som kan ge negativa utsläpp. En utmaning vid
utformning av metodiker för negativa utsläpp är att hantera risken att hela eller delar av
koldioxidinlagringen inte blir permanent. 16
Inom ramen för certifieringssystemen Verified Carbon Standard, American Carbon Registry, Plan
Vivo, Gold Standard och Climate Action Reserve har metodiker utvecklats för projekt inom
beskogning, återbeskogning, restaurering av ekosystem samt ökad inlagring av kol i jord genom
ändrad markanvändning (von Unger & Emmer, 2018). Inom Clean Development Mechanism finns
metodiker för beskogning och återbeskogning. Negativa utsläpp från dessa åtgärdsalternativ är
dock behäftade med uttalade permanensrisker (Royal Society, 2018; Wold Resources Institute,

Definitionsfrågor diskuteras ytterligare i Bilaga 1, del 1.
Certifieringssystemens uppbyggnad och funktion samt betydelsen av metodiker för kvantifiering och verifiering förklaras i Bilaga
1, del 2.
15
16
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2019; Jeffery, Höhne, Moisio, Thomas, & Lawless, 2020). Åtgärder som är behäftade med
signifikanta permanensrisker anses generellt mindre lämpade som kompensationsåtgärder för att
hävda nettonollutsläpp (Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree, & Cage, 2019).
För biokol som jordförbättringsmedel har två förslag till metodiker tagits fram inom ramen för
Verified Carbon Standard respektive American Carbon Registry. På grund av vetenskaplig
osäkerhet angående biokols långsiktiga stabilitet i jord godkändes inget av förslagen. Sedan dess
har kunskapen om biokol byggts på. Bland annat har FN:s klimatpanel IPCC publicerat metodiken
”Method for Estimating the Change in Mineral Soil Organic Carbon Stocks from Biochar
Amendments (IPCC, 2019). Verified Carbon Standard har under 2021 startat en ny process för att
ta fram en biokolmetodik.
Inga certifieringssystem har tagit fram metodiker för bioenergi med avskiljning och geologisk
lagring av CO2. Ett antal ramverk för övervakning, rapportering och verifiering av CCS-projekt har
tagits fram som kan användas som en grund, eftersom stora delar av värdekedjan har identisk
utformning. Dessa behöver dock anpassas för att kunna verifiera negativa utsläpp genom att
omfatta även aspekter som relaterar till biomassans ursprung och olika utsläppskällor i hela
värdekedjan. En liknande situation gäller för direkt infångning av CO2 från omgivande luft med
geologisk lagring.
Klimatpolitiska vägvalsutredningen (Statens offentliga utredningar, 2020) har föreslagit att svenska
staten ska införa ett system statliga förvärv av negativa utsläpp från bioenergi med avskiljning och
lagring av koldioxid omvända auktioner. I regleringsbrevet för 2021 (Infrastrukturdepartementet,
2021) ges Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett konkret förslag för hur ett stödsystem bör
utformas. Senast november 2021 ska ett författningsförslag överlämnas till Regeringskansliet. Det
finns långt gånga planer att genomföra CCS i anslutning till bioenergianläggningar i Sverige med
möjlig driftsättning 2025 under förutsättning att ett stödsystem införs (Möllersten & Gode, 2020).
Ett sådant system förutsätter att ett ramverk för övervakning, rapportering och verifiering av
negativa utsläpp införs och skulle därmed även skapa förutsättningar för utfärdande av
certifierade utsläppsminskningar som kan användas för klimatkompensation.
Det finns inga certifieringssystem som har tagit fram metodiker för förstärkt mineralisering av
atmosfärens koldioxid. Tekniken som sådan befinner sig på en tidig utvecklingsnivå 17. Förstärkt
mineralisering har hittills mest testats genom experiment i kontrollerad miljö och det saknas
storskaliga pilotprojekt. En utmaning specifikt i relation till klimatkompensation är att
reaktionerna sker långsamt och att det tar lång tid innan ett projekt har lett till signifikanta mätbara
och verifierbara negativa utsläpp.
Förvärv av certifierade utsläppsminskningar direkt från förmedlare av
klimatkompensationstjänster
På en utvecklad klimatkompensationsmarknad finns ett rikt utbud av certifierade
utsläppsminskningar från en mångfald av projekt, som saluförs av ett flertal förmedlare av
klimatkompensationstjänster, se Figur 5 för en grafisk illustration. Det finns även en mångfald av
metodiker för kvantifiering och verifiering av utsläppsminskningar eller upptag av koldioxid som
har tagits fram för olika projektkategorier.

17

Technology readiness level 1-5.
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Figur 5 Klimatkompensationsmarknadens värdekedja.

På en sådan utvecklad marknad är det lätt för klimatkompensationsprojekt och företag som vill
klimatkompensera att hitta varandra. Som framgår i inledningen av avsnitt 4.3.2 har är det långt
kvar tills marknaden för permanenta negativa utsläpp har kommit dit. I dagsläget är förvärv direkt
från förmedlare av klimatkompensationstjänster inget alternativ. Att marknaden kommer att
utvecklas råder det inga tvivel om men det är svårt att förutsäga hur snabbt utvecklingen kommer
att gå.
Förvärv genom en fondlösning
Om flera aktörer i LFM30 går samman i en fondlösning förbättras möjligheterna att sända en tydlig
signal till potentiella utvecklare av projekt som ger negativa utsläpp att negativa utsläpp av hög
miljöintegritet efterfrågas. En sådan lösning skulle i korthet innebära att medel avsätts i en eller
flera fonder avsedda att förvärva certifierade utsläppsminskningar. Fondmedel skulle avsättas
baserat på dels beräknad klimatskuld som ska kompenseras, dels uppskattad specifik
åtgärdskostnad (SEK/tCO2) för negativa utsläpp från de åtgärdsalternativ som efterfrågas.
Åtgärdskostnaden för negativa utsläpp med låg permanensrisk uppskattas ligga från någonstans
runt 30 USD/ton och uppåt.
En fond skulle till exempel kunna genomföra omvända auktioner och på så sätt nå ut till
marknaden med specifika krav på de negativa utsläpp som fonddeltagarna önskar köpa. Det sättet
att arbeta kan ha klara fördelar på en mindre utvecklad marknad där det saknas etablerade kanaler
för att sätta säljare i kontakt med köpare och utbudet av standardiserade produkter är begränsat.
En fond skulle behöva ha mandat att teckna förvärvsavtal avseende certifierade
utsläppsminskningar som genereras genom projekt i andra länder och i Sverige. Förvärvsavtalen
bör utgöra forward-kontrakt (”offtake-avtal”) som ger projektutvecklare visshet om framtida
intäkter mot levererade utsläppsminskningsenheter.
Centrala steg i etableringen av en fond skulle vara att utse en fondförvaltare, utforma stadgar för
fonden samt att förhandla och upprätta avtal mellan fondförvaltare och fonddeltagare.
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Intresset bland företag att ge stöd åt negativa utsläpp inom ramen för CSR-satsningar har ökat
kraftigt. Det är värt att nämna att under 2020/21 har några större amerikanska företag genomfört
förvärv genom omvända auktioner för att identifiera och teckna avtal med projekt som kan bidra
med negativa utsläpp. Företagen Stripe och Shopify har utlovat satsningar om 1 respektive 5
miljoner USD årligen att utbetalas som resultatbaserad finansiering (USD/verifierad ton negativt
utsläpp). Satsningarna handlar inte om klimatkompensation (kvittning av utsläpp ett mot ett) utan
har snarare som främsta syfte att bidra till en utveckling av nödvändig teknologi. Stripe har
offentliggjort resultatet av sin upphandling. Företaget betalar mellan 75-775 USD/ton koldioxid för
de projekt som valdes ut i den omvända auktion som genomfördes 2020 (Stripe, 2020).
Microsoft har gett ett löfte att uppnå nettonollutsläpp till 2030 samt att neutralisera företagets
sammantagna historiska växthusgasutsläpp till 2050. Negativa utsläpp har en central roll i
Microsofts kompensationsstrategi. 2020 genomförde företaget en omvänd auktion för förvärv av
negativa utsläpp om 1,3 miljoner ton. Utfallet visar tydligt hur marknadsläget ser ut idag. Även om
Microsoft köpte vad som fanns tillgängligt av mer permanenta negativa utsläpp så utgör dessa
endast ca 5 ton av totalt kontrakterade 1,3 miljoner ton. Skogsprojekt står för ca. 1,1 miljoner av
förvärvade ton och kolinlagring i mark för 193 ton (Microsoft, 2021).

4.3.2 Kompensation genom att förebygga utsläpp
Återbetalning genom stöd till undvikande av utsläpp bör ske genom förvärv av
utsläppsminskningsenheter som har kvantifierats, verifierats och certifierats inom ramen för ett
certifieringssystem. Mål och kriterier i Tabell 1 kan användas för att utvärdera miljöintegriteten hos
enheterna (aspekter kopplade till såväl certifieringssystem som underliggande projekt/program.
LFM30 prioriterar så kallad återbetalning genom aktiviteter som leder till negativa emissioner.
Under en övergångsperiod, 2020-2025, tillåts kompensation genom projekt som leder till
undvikande av utsläpp om återbetalning inte är affärsmässigt möjligt. Exempel på
projektkategorier som kan ingå i kompensation framgår av Figur 6.
Projekt som leder till att utsläpp undviks kan grovt delas in i förnybar energi, energieffektivisering
och projekt som förhindrar utsläpp av andra växthusgaser än koldioxid. Inom varje grupp finns ett
större antal projektkategorier. Det finns ett flertal etablerade certifieringssystem som har tagit fram
en mångfald av metodiker för kvantifiering och verifiering av utsläppsminskningar, som är
anpassade till förutsättningarna för respektive projektkategori. 18
Utsläpp kan även undvikas genom CCS och CCU (CO2 capture and utilisation). FN:s
klimatkonvention fattade 2011 beslut om ett ramverk för CCS-projekt som CDM-aktiviteter (Dixon,
Leamon, Zakkour, & Warren, 2013). Ingen metodik har dock godkänts av CDM-styrelsen. För CCU
finns i dagsläget inga metodiker utvecklade. Bland övriga kategorier som nämns under
”Förebyggande av nya utsläpp” i Figur 6 har beskogning och återbeskogning redan tagits upp i
avsnitt 4.3.2. Kompensation genom köp och annullering av utsläppsrätter från EU:s
utsläppshandelssystem förekom i början av 2000-talet. Sådana enheter har upphört att användas
för klimatkompensation och är inte aktuella för LFM30.

Se till exempel https://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html; https://www.goldstandard.org/project-developers/standarddocuments; https://verra.org/methodologies/.
18
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Figur 6 Tillåtna åtgärder för att kompensera klimatskuld i LFM30.
Klimatkompensation

Primärt val
Negativa utsläpp (-CO2e)

Sekundärt val (villkor; 2020-2025)
Förebyggande av nya utsläpp
(Att ej öka CO2e skulden till atmosfären)

(Att minska CO2e skulden till atmosfären)
Direkt återbetalning

Indirekt återbetalning

Återbetalning via agent

(Byggherren har direkt rådighet
och långsiktig kontroll)

(Byggherren har indirekt rådighet och osäker långsiktig
kontroll)

(Byggherren löser indirekt
återbetalningen via agent)

Kriterievillkor
Byggmaterial

Förebygger nya utsläpp av CO2e till atmosfären
(Ej formell del av LFM30:s Klimatbudget steg I-V då CO2e skulden till atmosfären ej tas bort)

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Kriterievillkor

Bio-kol under
byggnad/ anläggning

Bio-kol under mark i egen
fastighet,
eller annans om geografiskt
nära.

Träd, buskar, biokol vid
yta.

Karbonati-sering

Agent - realiseras
innevarande
kalenderår

Agent - realiseras
inom 5 år

Förnybar energi

Energi-effektivisering

Förebygga CO2 e gaser,
ex: metan, lust,
industri

CCS

CCU

Klimatbudget steg IV: Negativa utsläpp / Återbetalning (CO2e tas permanent från atmosfären)

Beskogning /
Återbeskogning /
Undvika avskogning

EU ETS handel med
CO2e

Övergångsperiod - vissa undantag kan beviljas 2020-2025

Notera. Klimatkompensation görs löpande per kalenderår. Minst 50% av klimatkompensationen består av negativa utsläpp som
är långsiktigt trovärdiga, och som realiseras innevarande år. Varje klimatkompensations form behöver uppfylla särskilda
kriterievillkor. Klimatkompensation behöver göras så att det finns en trovärdig marginal för klimatneutralitet och
klimatpositivitet.

Notera. Övergångsperiod 2020-2025 kan viss klimatkompensation accepteras,
men endast om negativa utsläpp ej är affärsmässigt möjlig.

Ej godkända alternativ

Figuren har utvecklats under hösten 2020 av Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson med stöd från Martin Erlandsson och Kenneth Möllersten, IVL och i
samråd med ett antal LFM30-anslutna byggherrar.
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4.3.3 Annullering
Innehavare av certifierade utsläppsminskningar måste dra tillbaka (”annullera”) enheter för att
kunna hävda klimatkompensation. 19
Annullering sker enligt en process som specificeras av varje certifieringssystem. När en
utsläppskredit har annullerats blir det synligt i systemets register och den är förbrukad och kan
inte överföras eller användas igen.
Annullering bör således vara slutförd innan deltagare LFM30 kan göra anspråk på de
underliggande utsläppsminskningarna för att kvitta beräknad klimatskuld.

19

Klimatkompensationsprojekts projektcykel, inklusive annullering, ges en detaljerad beskrivning i Bilaga 1, del 2.
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Del 1 – Definitioner och begrepp
Vad innebär klimatkompensation?
Det har blivit vanligt att till exempel företag, myndigheter och privatpersoner väljer att frivilligt
kompensera för klimatpåverkande utsläpp som deras aktiviteter bidrar till. 20 Begrepp som
”klimatkompenserad”, ”nettonoll klimatavtryck” och ”klimatneutral” används allt oftare i
marknadsföring och till exempel i samband med certifiering. En relativt utvecklad marknad för
klimatkompensation som omfattar olika typer av tjänster har utvecklats.
Klimatkompensation innebär i princip att utsläpp av koldioxid och/eller andra
växthusgaser kompenseras genom en särskild aktivitet som minskar utsläpp av växthusgaser
någon annanstans. Klimatkompensation bygger på logiken att eftersom växthusgaser blandas i
atmosfären spelar det inte någon roll för halten av växthusgaser i atmosfären var eller hur
utsläppen minskar, det viktiga är att de minskar.
Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 14021 21 definierar
klimatkompensation på följande sätt 22:
”…mekanism för att kompensera en produkts klimatavtryck (”carbon footprint”) genom förebyggande av
utsläpp, minskning eller avlägsnande av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför
produktsystemets gränser”
En bakomliggande princip för såväl utsläppshandel mellan länder som för frivillig
klimatkompensation är, ur ett klimatförändringsperspektiv, att effekterna är desamma om den
som orsakar utsläpp: (a) upphör med eller ändrar på en verksamhet som orsakar utsläpp så att
utsläppen minskar (”ställer om”); eller (b) möjliggör en aktivitet som ger motsvarande
utsläppsminskande effekt någon annanstans. Tanken är att göra det enklare och mer
kostnadseffektivt för länder, organisationer och individer att begränsa sin klimatpåverkan genom
att använda det andra alternativet (b) snarare än att ställa om. Detta ska emellertid inte utesluta att
alla möjligheter att minska växthusgasutsläpp ”vid källan” tas till vara, så länge det kan motiveras
i ett kostnadsperspektiv.
En organisation eller individ som vill klimatkompensera vissa egna aktiviteter behöver först
uppskatta storleken av de utsläpp som de ger upphov till. Man kan sedan välja att försöka minska
sina utsläpp. De utsläpp som man inte vill eller kan minska kan kompenseras genom att
utsläppskrediter (från utsläppsminskande åtgärder som genomförs på andra ställen) införskaffas i
en mängd som motsvarar storleken på de återstående utsläppen. Självklart kan
klimatkompensation också innebära att endast en del av orsakade växthusgasutsläpp kompenseras
eller en viss grad av överkompensation.
Mer konkret kan klimatkompensation till exempel ske genom projekt:

Walenta (2019).
ISO (2016).
22 ISO 14021:2016 är den senast uppdateringen av den ursprungliga versionen av standarden som publicerades 1999 (ISO
14021:1999).
20
21
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- som permanent minskar utsläpp av växthusgaser, till exempel genom bränslebyte från kol till
biomassa eller tillskott av ny solbaserad elproduktion som ersätter el som annars sannolikt
(åtminstone delvis) skulle ha producerats baserat på fossila bränslen.
- som leder till ökat upptag av koldioxid från atmosfären genom kolinlagring i kolsänkor, till
exempel vid plantering av träd. Nyttan för klimatet kvarstår då så länge det ökade kolförrådet
bibehålls. 23
- som leder till minskade utsläpp från skövling av skog. Nyttan för klimatet kvarstår då så länge
det skyddade kolförrådet förblir intakt.
Oavsett projekttyp så måste projektens effekt kvantifieras och verifieras (mängden utsläpp som
minskas eller mängden koldioxid som tas upp eller skyddas). När effekten har verifierats utfärdas
sedan så kallade utsläppskrediter 24 motsvarande den verifierade effekten. En utsläppskredit
utfärdas för varje ton minskad koldioxid. 25 Den som vill klimatkompensera sina utsläpp köper
utsläppskrediter och drar tillbaka (”annullerar”) dessa så att de inte kan användas igen och räknar
utsläppsminskningarna som sina egna för att minska sin klimatpåverkan. För att systemet ska vara
trovärdigt förutsätts att verifieringen sker med hjälp av oberoende tredjepartsgranskare som har
ackrediterats inom de respektive certifieringssystem som utfärdar utsläppskrediter (se vidare om
tredjepartsgranskare i del 2).
Försäljningen av utsläppskrediter ger projekten en extra intäkt och de får därmed stärkt lönsamhet.
Tanken är att just de intäkter som tillkommer genom denna försäljning ska kunna bidra till att
investeringen i projektet faktiskt blir av (får ”vågskålen att väga över” till projektets fördel jämfört
med andra, och mindre klimatsmarta, alternativ). Detta kallas för ”additionalitet” och är centralt
inom alla former av klimatkompensation. Det vore ju en ekonomisk förlust och en meningslös
kostnad för den som klimatkompenserar att betala för utsläppskrediter från ett projekt om
projektet hade genomförts ändå.

Vanliga begrepp inom klimatkompensation
När klimatmål 26 beskrivs används ofta olika begrepp ofta utan någon närmare förklaring.
Två begrepp som ofta används i kommunikation som rör klimatkompensation är klimatneutralitet
och nettonollutsläpp. Utöver detta används också allt oftare begreppet ”klimatpositiv”.

Stockholm Environment Institute (Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree, & Cage, 2019) avråder från användning av
utsläppskrediter från projekt som tar upp koldioxid i skog och mark om syftet är att kompensera för utsläpp för att till exempel
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser ("No reversal risk can be insured against in perpetuity. Over the very long run, the chance
of reversal for projects that store carbon in trees and soils approaches 100%. Buyers should keep this in mind when considering
offset credits from these kinds of projects. As a rule of thumb, if your goal is strictly to offset GHG emissions, avoiding reversible
GHG reductions altogether is the safest approach.").
24 Andra vanliga benämningar är ”utsläppskrediter” eller ”kolkrediter” (från engelskans ”carbon credits”.
25 I praktiken används ”koldioxidekvivalenter” (CO2e). Utsläppen av olika växthusgaser kan med hjälp av gasernas så kallade
GWP-värden räknas om till koldioxidekvivalenter, vilket gör det lättare att jämföra dem med varandra. Global warming
potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Skalan är
relativ och jämför den aktuella gasens klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid. I de flesta fall utgår man vid
GWP-beräkningar från hur stort bidrag till växthuseffekten ett utsläpp av gasen får över en hundraårsperiod.
26 Det finns idag mål på global nivå (framför allt Parisavtalet), regionalt (till exempel inom EU) och i Sverige att över tiden minska
utsläppen och på sikt nå ned till nettonollutsläpp eller till och med netto-negativa utsläpp. Utöver detta har även många företag och
kommuner satt egna klimatmål nettonollmål.
23
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Klimatneutralitet och noll nettoemissioner/nettonollutsläpp av växthusgaser är snarlika men skiljer
sig åt på ett par punkter. En genomgång av Ottosson och Gode 27 konstaterar att användningen av
dessa begrepp ofta blandas ihop. Det kan därför finnas anledning att klargöra hur de definieras.

Klimatneutralitet
FN:s klimatpanel 28 definierar begreppet klimatneutralitet på följande sätt:
”Klimatneutralitet är ett koncept vari mänskliga aktiviteter inte resulterar i nettoeffekter i
klimatsystemet. För att uppnå detta skulle det krävas att återstående utsläpp balanseras av ett
motsvarande avlägsnande av utsläpp (koldioxid) från klimatsystemet. Förutom detta måste
regionala eller lokala biogeofysiska effekter från mänskliga aktiviteter på exempelvis albedo eller
lokalt klimat tas i beaktning”.
Enligt IPCC:s definition av begreppet klimatneutralitet inkluderas mer än endast klimatpåverkan
av växthusgaser. Även vad som benämns biogeofysiska effekter räknas in. Vi nämner här några
exempel på biogeofysiska effekter. Vilka effekter som kan bli aktuella beror på aktivitetens natur.
•
•
•

Påverkan på albedo, alltså jordens reflektionsförmåga (denna kan till exempel påverkas av
skogsplantering om jordytan blir mörkare och således sämre på att reflektera ljus).
Utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar som inte tillhör växthusgaserna
(sot, aerosoler med mera).
Höghöjdseffekter för flyget, alltså att utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd
ger upphov till, relativt sett, en kraftigare klimatpåverkan. 29

Nettonollutsläpp
För begreppet nettonollutsläpp använder IPCC 30 följande definition: ”Noll nettoemissioner uppnås
när antropogena 31 utsläpp av växthusgaser till atmosfären balanseras ut av antropogent
avlägsnande av växthusgaser över en specifik tidsperiod. När flera typer av växthusgaser avses
beror kvantifieringen av noll nettoemissioner på vilket klimatmätetal som valts för att jämföra
utsläppen av de olika gaserna (genom exempelvis global uppvärmningspotential (GWP), global
potential för temperaturförändring och liknande).”.
Man kan notera att IPCC:s definition av nettonollutsläpp ligger nära de krav som ISO 14021 32, som
är en internationell standard för egna miljöuttalanden (ISO, 2016) ställer för att en produkt ska
kunna kallas för ”carbon neutral”. Enligt denna standard menas med ”carbon neutral”
-

att en produkt har ett växthusgasavtryck som är noll eller
att produkt med ett växthusgasavtryck har klimatkompenserats.

Ottosson & Gode (2019).
IPCC (2018).
29 Vid förbränning av bränsle på hög höjd (över cirka 8 000 meter) fördubblas (faktor 1,9 vid långflygningar och faktor 1,4 vid
kortare flygningar) i genomsnitt klimateffekten av klimatgaserna jämfört med förbränning vid marknivå. Denna extra
klimateffekten kommer framför allt från bildandet av kväveoxider och vattenånga i atmosfären och benämns ofta som
höghöjdseffekten.
30 IPCC (2018).
31 Som kan härledas till mänskliga aktiviteter.
32 ISO (2016).
27
28
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Växthusgasavtrycket (i den engelska versionen av standarden kallat ”carbon footprint”) beräknas
enligt ISO 14067 som summan av växthusgasutsläpp och upptag i sänkor inom ett produktsystem,
uttryckt som koldioxidekvivalenter och baserat på livscykelanalys.
Vad som är särskilt viktigt att förtydliga i detta sammanhang är att för att beskriva en produkt som
klimatneutral krävs att samtliga växthusgaser från alla faser av produktens livscykel har minskats,
avlägsnats eller klimatkompenserats.
Med tanke på den definition som används i standarden ISO 14021 anser vi att en lämplig
översättning av standardens ”carbon neutral” till svenska vore ”nettonollutsläpp av
växthusgaser”.

Jämförelse mellan begreppen klimatneutralitet och
nettonollutsläpp
I litteraturen finns några studier som har jämfört de två begreppen klimatneutralitet och
nettonollutsläpp. En slutsats som dras är att begreppet nettonollutsläpp har en mer direkt och
vetenskapligt väldefinierad betydelse än vad klimatneutralitet har. 33 Ottosson och Gode 34 menar
att klimatneutralitet kan förefalla attraktivt att kommunicera eftersom det är ett slagkraftigt ord,
men att begreppet både används på väldigt olika sätt och är betydligt svårare att räkna på och följa
upp än nettonollutsläpp.

Klimatpositiv
Begreppet klimatpositiv definieras varken av IPCC eller ISO.
Ett exempel på en definition för ”klimatpositiva” produkter, som används av flera svenska företag,
finns hos www.clipop.org. Principen är enkel: Att följa kraven enligt ISO 14021 och sedan öka på
klimatkompensationen med ytterligare tio procent, så att produktens klimatavtryck därmed
överkompenseras.
Det finns ingen vetenskaplig grund för valet av överkompensation med just tio procent utan nivån
torde ha valts godtyckligt. 35
Vi noterar vidare att begreppet ”klimatpositiv” är närbesläktat med ”klimatneutral”. Om IPCC:s
definition av ”klimatneutral” därför används som vägledning så bör klimatpositiv ta hänsyn till
både växthusgasutsläpp och -upptag och andra regionala eller lokala biogeofysiska effekter). 36

Rogelj med flera (2015), Ottosson & Gode (2019).
Ottosson & Gode (2019).
35 Möllersten med flera (2020).
36 Notera dock att de beräkningar som krävs enligt ISO 14021 begränsas till enbart effekten av växthusgaser och inte inkluderar
andra lokala och regionala biogeofysiska effekter varför definitionen som används av www.clipop.se inte är konsistent med IPCC:s
definitioner (Möllersten, Källmark, & Ryding, 2020).
33
34

39

Rapport C 579  Kompensation av klimatskuld inom LFM30

Del 2 - Klimatkompensationsmarknadens
uppbyggnad, historiska utveckling och
funktion
Principer för certifieringssystem som
tillhandahåller utsläppskrediter
I det här avsnittet beskrivs först konceptet utsläppskrediter och de grundläggande principerna för system
som certifierar och utfärdar enheterna (eller populärt ”krediterna”) förklaras därefter.

Grunden för klimatkompensation –
utsläppskrediterna
Som redan förklarats i avsnitt 2 avses med klimatkompensation att växthusgasutsläpp
kompenseras genom kvantifierade utsläppsminskningar eller upptag av koldioxid i kolsänkor som
sker någon annanstans. Utsläppskrediter är instrument som kan överlåtas (köpas och säljas) och
som representerar en kvantifierad mängd utsläppsminskning (eller kolinlagring) motsvarande ett
ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

En utsläppskredit = 1 ton CO2e
Utsläppskrediter kan erhållas genom en mängd olika aktiviteter som minskar växthusgasutsläppen
eller ökar kolbindningen. I de flesta fall genomförs dessa aktiviteter som enskilda specificerade
projekt eller program. Vilka aktiviteter som är tillåtna varierar mellan de olika certifieringssystem
som ha etablerats. Nedan nämns några olika exempel på projektaktiviteter som förekommer i olika
certifieringssystem.
Aktiviteter som bidrar till minskade utsläpp kan till exempel innebära:
-

Utveckling av förnybar energi som ersätter fossilbaserad energi och därmed reducerar
koldioxidutsläpp
Omhändertagande av och destruering av kraftfulla växthusgaser som metan, lustgas eller
fluorerade kolväten (HFC)
Energieffektivisering som leder till minskad användning av fossila bränslen.

Aktiviteter som innebär ökat upptag av koldioxid och inbindning av kol i kolsänkor (så kallade
”sänkeprojekt”) kan till exempel utgöras av:

-

Plantering av träd som bidrar till att binda in kol ur atmosfärens koldioxid när träd växer

40
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Aktiviteter som bidrar till att förebygga avskogning så att kol som är bundet kvarstår i trädens ved,
så kallad REDD+. 37
-

Stärkt skydd av befintlig skog genom övervakning och stimulans av andra näringar än
skogsavverkning.

Projekten kan variera i storlek från några hundra ton koldioxidekvivalenter per år upp till flera
miljoner ton årligen.
Utsläppskrediter utfärdas inom ramen för certifieringssystem som har inrättats för att
tillhandahålla tjänsterna under kvalitetssäkrade förhållanden. Befintliga system sträcker sig från
sådana med mellanstatlig eller statlig tillsyn till att genomföras av oberoende icke-statliga
organisationer. Varje certifieringssystem utfärdar sin egen typ av utsläppskrediter. De flesta
dominerande systemen bygger på likartade principer men det förekommer också en del väsentliga
skillnader.
Certifieringssystemen har tre grundläggande funktioner 38:
1.
2.

3.

Att utveckla och godkänna standarder som sätter kriterier för kvaliteten på
utsläppskrediterna.
Att granska projekt som genererar utsläppskrediter mot dessa standarder.
Att ansvara för registersystem som utfärdar, överför och annullerar utsläppskrediter.

Projektcykeln
De dominerande systemen för certifiering av utsläppskrediter följer en generell projektcykel 39 vars
principiella steg beskrivs nedan:
1.

Metodutveckling

Kontrollen av att utsläppskrediter från ett certifieringssystem uppfyller systemets kvalitetskriterier
behöver göras baserat på etablerade metodiker – en sorts standarder för hur utsläppsminskningar
skall kvantifieras, mätas och verifieras. Specifikt vilka beräkningar som behöver göras beror på
vilken projektkategori det rör sig om (till exempel produktion av förnybar el eller plantering av
skog). De flesta certifieringssystemen har därför successivt byggt upp en uppsättning av metodiker
som täcker ett brett utbud av projekttyper. Projektutvecklare kan efter behov också föreslå nya
metoder för godkännande allteftersom projekt inom nya åtgärdskategorier tillkommer.
2.

Projektutveckling, validering och registrering

Klimatprojekt förbereds och utformas av projektutvecklare som samverkar med finansiärer och
andra samarbetspartner för att förverkliga projektet. För registrering inom ett certifieringssystem
genomförs först en ”validering”. Genom valideringen granskas att föreslagna projekt är utvecklade
i enlighet med en av systemet godkänd metodik. Det är vanligt att oberoende tredjepartsgranskare
är ansvariga för att genomföra valideringen, som ackrediteras inom ramen för respektive

REDD+ står för ”Reducing emissions through reduced deforestation and forest degradation, and sustainable forest management”
och betecknar insatser som syftar till att begränsa koldioxidutsläpp genom att bromsa upp avskogning.
38 Kollmuss, Lazarus, Lee, LeFranc & Polycarp (2010), Gillenwater, Broekhoff, Trexler, Hyman & Fowler (2007).
39 Michaelowa, Shishlow, Hoch, Bodill & Espelage (2019), (Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree, & Cage, 2019).
37
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certifieringssystem. 40 Granskningen omfattar bland annat projektets additionalitet (d.v.s. att
projektets utsläppsreduktioner inte hade kommit till stånd utan de intäkter som försäljning av
utsläppskrediterna förväntas inbringa), att beräkningen av klimatprojektets utsläppsminskningar
är konservativ 41, samt att det finns en tillförlitlig plan för övervakning och dokumentation av
projektet under dess driftsfas (se vidare om detta under punkt 3 nedan).
Efter godkänd validering genomförs projektregistrering, vilket indikerar att projektet har godkänts
av certifieringssystemet och är berättigat att börja generera och utfärda utsläppskrediter så snart
det är driftsatt.
3.

Projektimplementering, verifiering och utfärdande

Ett klimatprojekt som är i driftsfasen övervakas och kontrolleras (”verifieras”) regelbundet för att
det ska gå att beräkna mängden utsläppsminskningar som det har genererat under en tidsperiod.
Det kan till exempel handla om mätning och dokumentation av den el som en vindkraftspark
producerar eller av virkestillväxten i en trädplantage. Övervakningen genomförs i enlighet med en
detaljerad övervakningsplan (på engelska ”monitoring plan”) som har tagits fram för projektet och
godkänts redan i samband med valideringen. Baserat på övervakningsplanen tas det regelbundet
fram övervakningsrapporter. Dessa rapporter verifieras av ackrediterade oberoende
tredjepartsgranskare som kontrollerar att övervakningen har skett i enlighet med projektets
övervakningsplan och att uppgifterna i rapporten är korrekta (på samma sätt som vid
valideringen). Denna aspekt av projektens genomförande kallas för ”MRV” (Measuring, Reporting
and Verification). Tiden mellan övervakningsrapporter och tillhörande verifieringar kan variera,
men är i många fall ett år. Verifieringsrapporter genomgår en kontroll, vanligtvis av oberoende
granskningsorgan, innan de godkänns av certifieringssystemet.
När en verifieringsrapport har godkänts kan utsläppskrediter utfärdas motsvarande den
omfattning verifierade utsläppsminskningar som projektet har gett upphov till. Utsläppskrediter
som har utfärdats placeras vanligtvis på projektutvecklarens konto i ett registersystem som
administreras av certifieringssystemet. Varje kredit får ett unikt identitetsnummer och registreras,
vilket gör att det går att spåra när en sådan enhet utfärdades, från vilket projekt den kommer,
etcetera.
De flesta certifieringssystem utfärdar i efterskott enligt beskrivningen ovan men det finns
frivilligstandarder som säljer utsläppskrediter i förskott och sedan ska investera intäkterna i
projekt vilket tillför risker (se vidare om ”framåtkreditering” senare i denna del).
Det förekommer också inom några frivilligstandarder att utfärdande sker utan någon verifiering.
Inom dessa system räcker det med att det finns en plan och att man intygar att man kommer hålla
sig till den.
4.

Överföring av utsläppskrediter

Efter att utsläppskrediter har utfärdats kan de föras över till andra konton i certifieringssystemets
register. Överföringar utförs vanligtvis i samband med att en part har köpt en viss mängd krediter
av en annan part (och överförs då till exempel från projektutvecklarens konto till ett konto som ägs
av köparna). En köpare kan sedan använda krediterna för att kompensera för egna utsläpp genom

Det finns ett stort antal företag som är verksamma som oberoende tredjepartsgranskare, bland dessa märks företag som DNV,
TUV Nord, TUV Sud och Japan Quality Assurance Association.
41 Additionalitet och andra centrala kvalitetskriterier diskuteras i avsnitt 5.
40
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att annullera dem (så att de är förbrukade), behålla dem, eller sälja dem vidare. Utsläppskrediter
kan sålunda byta ägare flera gånger innan de annulleras.
5.

Annullering av utsläppskrediter

Innehavare av utsläppskrediter måste dra tillbaka (”annullera”) enheter för att kunna hävda
klimatkompensation, d.v.s. göra anspråk på de underliggande utsläppsminskningarna mot ett eget
utsläppsminskningsmål. Annullering sker enligt en process som specificeras av varje
certifieringssystem. När en utsläppskredit har annullerats blir det synligt i systemets register och
den är förbrukad och kan inte överföras eller användas igen.
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Klimatkompensationsmarknadens uppkomst
och dess aktörer
För att få en förståelse för hur dagens marknad för frivillig klimatkompensation har uppstått utgår
vi först från Kyotoprotokollet. Under Kyotoprotokollet växte en reglerad marknad fram för
utsläppshandel mellan länder baserat på Kyotoprotokollets så kallade flexibla mekanismer.
Därefter förklaras framväxten av särskilda system enbart för frivillig klimatkompensation.
Slutligen förklaras klimatkompensationens värdekedja och dess huvudsakliga aktörer.

Framväxten av den reglerade marknaden
Kyotoprotokollet och de flexibla mekanismerna

Kyotoprotokollet från 1997 är ett tilläggsprotokoll till FN:s klimatkonvention med syfte att minska
nettoutsläppen av växthusgaser. Både de utvecklade länderna och utvecklingsländer
undertecknade avtalet men det var enbart de 39 utvecklade länderna, som anges i avtalets Annex
1, som förpliktade sig att minska sina utsläpp. Dessa länder, de så kallade ”Annex 1-länderna” åtog
sig att minska sina utsläpp av ett antal växthusgaser 42 med i genomsnitt 5,2 procent, under
tidsperioden 2008–2012 (den första åtagandeperioden) relativt 1990 års utsläppsnivåer.
Inom ramen för Kyotoprotokollet skapades de så kallade ”flexibla mekanismerna”:
-

Internationell handel med utsläppsrätter (International Emissions Trading, IET)
Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) och
Gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI).

Dessa mekanismer bidrog med flexibilitet med avseende på var, när och hur Annex 1-länderna
kunde säkerställa de utsläppsminskningar som krävdes för efterlevnad av deras åtaganden.
IET möjliggjorde transaktioner av utsläppsrätter (s.k. Assigned Amount Units, AAU) 43 mellan
Annex I-länder. De två så kallade ”projektbaserade” flexibla mekanismerna CDM och JI 44 är
fortfarande operativa. De bygger på genomförande av konkreta projekt som registreras under
respektive system. Registrerade projekt kan sedan, allt eftersom de genererar utsläppsminskningar
eller upptag av koldioxid, utfärda certifierade utsläppskrediter som kan köpas och säljas. 45 För
CDM- och JI-projekt inom upptag och inbindning av koldioxid i kolsänkor utfärdas temporära
utsläppskrediter för att hantera risken för icke-permanens. Dessa kan förnyas med jämna intervall
förutsatt att det kan visas att kolinbindningen är intakt.
Genom dessa två mekanismer kunde Annex 1-länder bidra till genomförandet av projekt som
minskade utsläppen av växthusgaser eller skapade nya koldioxidsänkor i andra länder för att
sedan tillgodogöra sig resultatet för uppfyllnad av sina åtaganden. Syftet med de flexibla

De så kallade ”Kyotogaserna” som ingår i en lista i annex A till protokollet är: Koldioxid (CO2), metan (CH4), kväveoxid (N2O),
hydrofluorkolväten (HFC), Perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).
43 Tilldelade utsläppsenheter, AAU (Assigned Amount Units) är de internationella utsläppsrätter som tilldelades varje enskild part
till Kyotoprotokollet inför första åtagandeperioden 2008 – 2012 och vars summa representerar partens utsläppsutrymme under
perioden.
44 Artikel 12 respektive 6 i Kyotoprotokollet.
45 För CDM kallas utsläppskrediterna Certified Emission Reductions, CER, och för JI kallas de motsvarande enheterna Emission
Reduction Units, ERU.
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mekanismerna anges i Kyotoprotokollet som att underlätta för Annex 1-länder att klara sina
åtaganden. För CDM anges dessutom syftet att bidra till hållbar utveckling i projektens
värdländer.

Figur 7 Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer.

Av de tre flexibla mekanismerna blev CDM med bred marginal mest betydelsefullt. CDM gav
möjlighet för Annex 1-länder att ge stöd till projektverksamhet i utvecklingsländer, som inte hade
några åtaganden om att minska utsläppen. I praktiken skedde stödet genom förvärv av de
utsläppskrediter (Certified Emission Reductions, CER) som projekten ger upphov till.
Utsläppsreduktionerna (eller koldioxidupptag i sänkor) beräknas relativt en referensbana och
måste vara ”additionella”. Additionalitet innebär att utsläppsreduktionerna kommer till stånd tack
vare CDM-projektet och de extra intäkter som försäljning av utsläppskrediter ger. Det innebär att
de går utöver vad som hade skett i CDM-projektets frånvaro, eller uttryckt på ett alternativt sätt, i
ett ”business as usual-scenario” (begrepp som referensbana, additionalitet etc beskrivs mer
utförligt senare i denna del).
Regelverket för CDM- och JI föreskriver att varje projekt som ska registreras inom respektive
system, och varje utsläppskredit som ska utfärdas, ska genomgå en noggrann granskning för att
säkerställa att de uppfyller relevanta krav i Kyotoprotokollet och det FN-regelverk som successivt
utvecklades för mekanismerna. I granskningen ingår kontroller som utförs av först FNackrediterade oberoende granskningsorganisationer och sedan av FN:s styrelser för respektive
mekanism. 46 Granskningsregelverket för CDM 47 och JI har blivit normbildande för system som

46
47

CDM executive board respektive JI supervisory committee.
Se till exempel https://cdm.unfccc.int/Projects/diagram.html.
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utfärdar utsläppskrediter och lagt grunden för den projektcykel som beskrivs längre upp i denna
del.

Användning av utsläppskrediter från den reglerade
marknaden för frivillig klimatkompensation
Frivillig klimatkompensation har förekommit sedan början av 2000-talet. 48 Den drivs av privata
aktörer som organiserar och säljer utsläppskrediter till privatpersoner eller organisationer som
frivilligt vill kompensera för sina utsläpp. I ett tidigt skede började utsläppskrediter från CDM- och
JI-projekt användas av enskilda aktörer för frivillig klimatkompensation.
Under den tidiga fasen av marknadsutvecklingen användes även utsläppsrätter från EU:s
utsläppshandelssystem EU ETS 49 för frivillig klimatkompensation. Utvecklingen inom EU ETS har
dock inneburit att utsläppsrätterna från systemet (så kallade European Allowance Units, EAU)
sedan lång tid har slutat att användas för detta ändamål.

Utsläppskrediter från ”frivilligmarknaden”
Begreppet “frivilligmarknad” har uppstått för att tydliggöra skillnaden mot den reglerade
marknaden för utsläppshandel mellan länder. Grunden för den reglerade marknaden har varit att
vissa länder inom ramen för Kyotoprotokollet åtog sig att minska utsläppen och marknaden
regleras, till skillnad från frivilligmarknaden, genom internationella avtal.
Parallellt med de projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet har ett flertal
certifieringssystem etablerats för utfärdande av verifierade och certifierade utsläppskrediter som
vänder sig till individer, företag eller andra som vill kompensera sin klimatpåverkan på frivillig
basis. 50 Ett par exempel på sådana ”frivilligstandarder” är VCS (The Verified Carbon Standard 51)
och Gold Standard. 52 VER (”voluntary emission reductions” eller ”verified emission reductions”)
används som samlingsnamn för utsläppskrediter från frivilligstandarder. 53

Frivilligstandarder saknar internationell översyn

De frivilligstandarder som förekommer kan skilja sig ganska mycket åt när det gäller hur
metodiker är utformade och krav som ställs i övrigt. 54 De dominerande standarderna inkluderar
som regel krav på additionalitet, permanens och föreskrifter som förebygger dubbelräkning och
läckage (dessa begrepp förklaras senare i denna del). 55 För frivilligstandarder finns ingen
gemensam internationell koordinering och översyn genom FN eller motsvarande. Det finns ett
stort antal frivilligstandarder och det är svårt att bilda sig en överblick över alla.
Den stora merparten av alla utsläppskrediter som utfärdas inom ramen för frivilligstandarder har
verifierats av en oberoende tredje part. Från början bestod frivilligmarknaden främst av projekt

Hermwille & Kreibich (2016).
Se till exempel https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.
50 Världsbanken (2003), Bumpus & Liverman (2008).
51 Tidigare kallad Voluntary Carbon Standard.
52 Hermwille & Kreibich (2016); Michaelowa, Shishlow, Hoch, Bofill & Espelage (2019).
53 Nelson (2013).
54 Bumpus & Liverman (2008), Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree, & Cage (2019).
55 Med läckage menas i det här sammanhanget när utsläpp minskas genom en aktivitet men då samtidigt ger upphov till att utsläpp
istället uppstår någon annanstans.
48
49
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kopplade till skogsbruk och bevarande av skogar, det vill säga aktiviteter som ökar upptaget av
koldioxid eller bidrar till minskade utsläpp från avskogning. 56 Numera ingår betydligt fler typer av
projekt. Några få standarder dominerar marknaden stort. 2016 svarade krediter som certifierats
genom Verified Carbon Standars (VCS) för 58 procent av alla transaktioner på frivilligmarknaden,
Gold Standard för 17 procent samt Clean Development Mechanism (CDM) och Climate Action
Reserve för 8 procent vardera. 57
Bland projektkategorier som dominerar på frivilligmarknaden märks projekt som bidrar till att
förhindra avskogning i tropikerna 58, energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi på
hushållsnivå samt vindkraft och projekt som förhindrar utsläpp av metan. Cirka hälften av alla
utsläppskrediter som såldes 2016 hade sitt ursprung i Asien, en fjärdedel i Nordamerika och
resterande marknadsandel delades lika mellan Latinamerika och Afrika. 59

Klimatkompensationsmarknadens värdekedja
Klimatkompensationsmarknadens uppbyggnad och dess aktörer illustreras i Figur 3 nedan.

Figur 8 Klimatkompensationens värdekedja.

Värdekedjans steg 1: Projektutvecklare (även kallade ”projektägare”) utvecklar en idé som oftast
sammanfattas i en project idea note (PIN). Denna kan presenteras för presumtiva köpare på ett
tidigt stadium för att väcka intresse för projektet och eventuellt leda till tecknande av ett
förvärvsavtal 60 om framtida leveranser av utsläppskrediter från projektet. Projektutvecklaren
behöver sedan ta fram dokumentation som krävs för att kunna få projektet registrerat inom ramen

Hansén, Eriksson, Möllersten & Boström (2007).
Hamrick & Gallant (2017).
58 Så kallad REDD+ (Reduced deforestation and forest degradation).
59 Hamrick & Gallant (2017).
60 Förvärvsavtalen går under benämningen ERPA, som står för Emission Reductions Purchase Agreement.
56
57
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för ett certifieringssystem. Det centrala dokumentet som krävs kallas för Project Design Document
(PDD). När en färdig PDD har tagits fram kan validerings- och registreringsprocessen inledas, som
beskrivs mer i avsnittet om projektcykeln ovan i denna del. Projektutvecklaren ansvarar också för
projektets fysiska genomförande. Efter en tids drift är det möjligt att ansöka om utfärdande av
utsläppskrediter.
Värdekedjans steg 2: Här agerar mellanhänder som köper utsläppskrediter från projektutvecklare
och sedan säljer dessa vidare till slutanvändare. Projektutvecklare kan även undvika att gå via
mellanhänder och istället teckna avtal direkt med slutanvändare.
Värdekedjans steg 3: Här agerar slutanvändare. På den reglerade marknaden utgörs dessa av
länder med utsläppsåtaganden. På frivilligmarknaden rör det sig om individer, företag och andra
som använder utsläppskrediter för att nå frivilligt uppsatta klimatmål. När utsläppskrediter ska
användas mot ett klimatmål måste de annulleras och kan då inte användas igen.
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Hur avgörs klimatkompensationens kvalitet?
Mycket av den kritik som framförs mot de utsläppskrediter som används för klimatkompensation,
och om de underliggande projekten, tar främst sin utgångspunkt utifrån följande tre
frågeställningar:
(i) ett ifrågasättande av klimatkompensation som företeelse,
(ii) att utsläppskrediters kvalitet inte räcker till för att kvitta ett utsläpp som äger rum på en annan
plats vid en annan tidpunkt,
(iii) att de projektaktiviteter som ger upphov till utsläppskrediter brister avseende miljömässig,
social eller ekonomisk hållbarhet

Mer generella ifrågasättanden av klimatkompensation som företeelse har ofta utgångspunkten att det är
etiskt fel att ”köpa sig fri” från ansvar för miljöförstörelse och att det bygger på en felaktig bild att
verksamheter kan bli hållbara utan att behöva genomföra beteendemässiga och tekniska transformativa
förändringar, till exempel (Bumpus & Liverman, 2008) (McAfee, 2012).
I det här avsnittet berörs områdena ii och iii ovan, det vill säga frågor som är direkt kopplade till
egenskaper hos certifieringssystem och de projektaktiviteter som ger upphov till utsläppskrediter.

Bedömning av ”miljöintegritet”
Syftet med klimatkompensation är att med utsläppskrediter ersätta utsläppsminskningar som en
individ eller organisation annars skulle ha genomfört. För att klimatkompensation ska vara
trovärdigt ur klimatsynpunkt är ett grundkrav att valet att klimatkompensera inte får leda till totalt
sett större utsläpp jämfört med om valet istället blir att minska de egna utsläppen. Det förekommer
kritik mot klimatkompensation som gäller just bristande kvalitet på utsläppskrediter som kan leda
till att klimatkompensation riskerar att leda till ökade utsläpp. Man talar då ofta om att de brister i
miljöintegritet. 61 Miljöintegritet är ett relativt brett begrepp som mer generellt innebär att en åtgärd
inte ska bidra med negativ miljöpåverkan.
Nedan förklaras centrala begrepp och kvalitetskriterier som används för att bedöma
utsläppskrediters miljöintegritet.

Dubbelräkning

Dubbelräkning kan delas upp i ett antal olika kategorier: 62
-

-

61
62

Dubbelt utfärdande sker om mer än en utsläppskredit utfärdas för samma reduktion av
växthusgaser.
(Exempel: samma projekt registreras under två olika certifieringssystem och utfärdar
dubbla utsläppskrediter för varje ton koldioxid som minskas.)
Dubbel användning inträffar om två olika parter räknar samma utsläppskredit för
kompensation av sina utsläpp
(Exempel: Ett projekt har fått en viss mängd utsläppskrediter utfärdade inom ramen för ett
certifieringssystem. Projektutvecklaren säljer sedan varje kredit två gånger (till olika
köpare).

Schneider & La Hoz Theuer (2019).
Schneider, Kollmuss, & Lazarus (2014).
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-

Dubbla anspråk kan inträffa om utsläppskrediter utfärdas till ett projekt, men en annan
organisation räknar sedan utsläppsminskningen mot sitt eget reduktionsmål.
(Exempel: En cementproducent som inför en mer koldioxidsnål produktionsprocess
utfärdar utsläppskrediter inom ramen för ett certifieringssystem och säljer dessa, men
hävdar samtidigt utsläppsminskningarna skett för att hålla sig inom det utsläppsutrymme
som producenten tilldelats inom ett regionalt utsläppshandelssystem.)

Det finns etablerade system för att förebygga dubbelräkning. 63 Olika kontrollmekanismer för att
säkerställa att det inte förekommer överlappning mellan program används för att förebygga
dubbelt utfärdande. För att försvåra för dubbel användning används registersystem och utfärdade
utsläppskrediter förses med unika serienummer. Dubbla anspråk förebyggs främst genom att
begränsningar införs genom att exklusivitetsavtal upprättas så att den som säljer utsläppskrediter
därmed avsäger sig rätten att använda utsläppsminskningarna mot ett eget mål.

Framåtkreditering

Även om det är sällsynt kan utsläppskrediter utfärdas baserat på utsläppsminskningar eller
upptag i sänkor som inte ännu har ägt rum. Ett sådant förfarande avviker från den generella
projektcykel som har beskrivits ovan i denna del. Sådan ”framåtkreditering” 64 är vanligtvis
problematisk, eftersom det kan leda till för generöst utfärdande av utsläppskrediter, till exempel
om ett projekt presterar under förväntan. 65 Det finns vidare en risk att aktörer går i konkurs och
aldrig genomför de tilltänkta projekten. 66 Om utsläppskrediter som utfärdats i förväg säljs och
används för klimatkompensation kan detta i sådana fall leda till sammantaget ökade utsläpp eller
att anspråk på klimatneutralitet blir felaktiga. Forskare har ifrågasatt om det överhuvudtaget är
korrekt att påstå att kompensation av utsläpp faktiskt har skett när de utsläppskrediter som
används är baserade på projekt som planeras att genomföras längre fram. 67 Framåtkreditering är
tillåtet inom några frivilligstandarder, till exempel Gold Standard för projekt inom
skogsplantering, Climate Action Reserve och Plan Vivo.

Osäkerheter vid kvantifiering av utsläppsminskningars respektive
koldioxidupptagets storlek

En referensbana (på engelska ”baseline”) är ett ”nollalternativ”, det vill säga en bedömning av den
sannolika utvecklingen av utsläppen om klimatprojektet inte genomförs. 68 Referensbanan
beskriver alltså en tänkt utveckling som endast kan uppskattas teoretiskt. Projektets bidrag till
utsläppsminskningar beräknas som skillnaden mellan de teoretiska utsläppen i referensbanan och
de faktiska utsläppen vid projektets genomförande.

Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree, & Cage (2019)
Kallas ofta kreditering ex-ante.
65 Arnoldus & Bymolt (2011); Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree & Cage (2019).
66 Kollmuss, Zink & Polycarp (2008).
67 Friesen, Steiner, Fruhmann & Woess-Galasch (2014).
68 En referensbana innebär inte per automatik ett antagande om att allt fortsätter som vanligt (”business as usual”) utan kan bygga
på antaganden om dynamiska processer, som till exempel en viss grad av energieffektivisering som sker utan att särskilda
klimatstyrmedel införs och som leder till gradvis minskade utsläpp i referensbanan.
63
64
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Utsläppskrediter från ett projekt =
Uppskattade utsläpp i referensbanan – faktiska utsläpp vid projektets
genomförande.
1. Metod för beräkning av utsläppskrediter från klimatprojekt.

Formel

Om utsläppen för ett projekts referensbana överskattas blir konsekvensen att projektets bidrag till
utsläppsminskningar överskattas. En överskattning av bidraget till utsläppsminskningar hotar i sin
tur miljöintegriteten. Då utfärdas det utsläppskrediter motsvarande en mängd
koldioxidekvivalenter som är större än de utsläppsminskningar som projektet faktiskt leder till.
Om dessa felaktiga beräkningar sedan ligger till grund för klimatkompensation - istället för att de
egna utsläppen minskas - blir konsekvensen att utsläppen i realiteten ökar. En annan risk är att
påståenden om nettonollutsläpp av växthusgaser kan bli felaktiga.
Komplexiteten i att beräkna utsläppen i referensbanan varierar mycket mellan olika
projektkategorier. I vissa fall är de direkt mätbara (som till exempel för omhändertagande och
destruering av deponigas från avfallsdeponier, då faktiskt uppsamlade och destruerade
gasmängder kan mätas).
Hur utsläpp i referensbanan liksom resulterande utsläppsminskningar ska beräknas, och utsläpp i
projektscenariot mätas och verifieras, regleras i de metodiker som tas fram inom ramen för
certifieringssyste. En dominerande utgångspunkt i certifieringssystem är att referensbaneutsläpp
ska beräknas baserat på konservativa bedömningar, så att de sannolikt underskattar utsläppen.
Som vi förstår av Formel 1 ovan innebär konservativa bedömningar när referensbanan tas fram att
projektets bidrag till minskade utsläpp/ökat upptag av växthusgaser mycket väl kan komma att
underskattas. Den faktiska klimatnyttan kan således mycket väl vara större än vad som avspeglas i
termer av utfärdade utsläppskrediter.
Utsläppsreduktionen som ett projekt resulterar i kan också överskattas om de utsläpp som sker
under klimatprojektets genomförande underskattas. Det är dock som regel mindre komplicerat att
beräkna de utsläpp som faktiskt sker till följd av att ett projekt genomförs. 69
Vissa metodiker som används för att beräkna utsläppen i referensbanan innehåller en inbyggd (och
medveten) överskattning av utsläppen. Idén stammar från en regel i Kyotoprotokollets
projektbaserade flexibla mekanism Clean Development Mechanism som säger att under speciella
förhållanden får referensbanan utgöras av ett scenario där framtida utsläpp ökar på grund av
speciella omständigheter i värdlandet. 70 När man inom FN:s klimatförhandlingar ville underlätta
för de minst utvecklade länderna att ta del av projekt som utvecklats inom den flexibla
mekanismen Clean Development Mechanism (CDM) så användes denna paragraf. Detta har
kommit att kallas för ”suppressed demand”. Begreppet beskriver en situation där nivån av en
tjänst (till exempel tillgång till elektricitet eller rent vatten) bedöms otillräcklig - på grund av

Ett specialfall utgörs av så kallat ”läckage”. Läckage beskriver en situation när klimatkompensationsprojektet bidrar till att
utsläppen ökar någon annanstans. Till exempel skulle införda restriktioner för att begränsa avskogningen inom ett område kunna
leda till att avverkningen bara flyttar till ett annat område, som inte berörs av de restriktioner som införts.
70 CDM Modalities and Procedures, paragraf 46: “The baseline may include a scenario where future anthropogenic emissions by
sources are projected to rise above current levels, due to the specific circumstances of the host Party.”
69
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fattigdom eller brist på tillgång till modern infrastruktur - för att tillgodose människors
grundläggande behov. Utsläppen i referensbanan kan då i vissa fall (ofta reserverat för projekt i de
fattigaste länderna) räknas upp. Utsläppen beräknas då baserat på ett scenario där den aktuella
tjänsten når upp till en nivå som tillgodoser människors grundläggande behov.
Principen kan förtydligas med ett konkret exempel. Många hushåll i de fattigaste länderna saknar
tillgång till el. En typ av klimatkompensationsprojekt bidrar till att fattiga hushåll utan el får
tillgång till så kallade ”solar home systems” med solceller som ger möjlighet till elbelysning,
mobiltelefonladdning och kanske lite till. Med tillämpning av suppressed demand beräknas
utsläppen i referensbanan baserat på antagandet att hushållen som får tillgång till solar home
systems använde en viss mängd fossilbaserad el för belysning, laddning av mobiltelefoner och till
exempel en radio innan projektets genomförande. Genom tillämpning av principen för suppressed
demand kan projektets klimatnytta beräknas på fingerade utsläpp i referensbanan.
Denna princip har kommit att tillämpas mer frikostigt i vissa frivilligstandarder än i CDM. Till
exempel Gold Standard har infört en generös användning av suppressed demand i flera av sina
metodiker. 71 Det är sällsynt att tillämningen av suppressed demand kritiseras, men det är likväl en
potentiell orsak till bristande miljöintegritet.

Additionalitet

Additionalitet innebär att utsläppsreduktionerna knutna till ett klimatprojekt går utöver vad som
skulle ha skett utan en möjlighet till försäljning av utsläppskrediter och den möjlighet till extra
intäkt som därigenom skapas. Om utsläppsreduktionerna hade ägt rum ändå så är de inte
additionella.
Projektens eventuella additionalitet ska styrkas i enlighet med aktuell metodik. Ett sätt att bedöma
additionalitet är genom en så kallad ”finansiell additionalitetsprövning”: en bedömning huruvida
intäkterna från försäljning av utsläppskrediterna som höjer lönsamhetsnivån till en nivå som gör
att det är genomförbart (”finansiellt dugligt”). Men investeringsbeslut påverkas av ett flertal teknoekonomiskt och socio-psykologiskt betingade barriärer. 72 Flera kompletterande sätt att bedöma
additionalitet har därför utvecklats för att bidra till att göra additionalitetsprövningen mer
realistisk. Till exempel tillämpas så kallad ”barriärsanalys”, då det bedöms om möjligheten till
försäljning av utsläppskrediter bidrar till att projektet kan ta sig förbi reella marknadshinder.
Additionalitet är avgörande för kvaliteten på utsläppskrediter. Klimatkompensation med ickeadditionella krediter innebär en stor risk att utsläppen ökar totalt sett, eller att påståenden om
klimatneutralitet blir felaktiga.

En expertkommitté som nyligen har utvärderat certifieringssystem baserat på ett antal kriterier noterar att Gold Standards
användning av suppressed demand innebär en kompromiss med miljöintegriteten. ”The Gold Standard allows small-scale projects
to use a baseline setting approach that boosts crediting in contexts where suppressed demand for energy services due to, e.g., underdevelopment can lead to smaller (and fewer) projects. The Gold Standard applies a CDM tool to determine that these projects are
small-scale, whereas the application of the tool can result in issuance volumes that exceed conventional definitions of small-scale.
Experts noted that this tool does not resolve underlying concerns about the conservativeness of the baselines, in line with TAB’s
interpretation of this criterion.” Se vidare under: https://www.icao.int/environmentalprotection/CORSIA/Documents/TAB/Excerpt_TAB_Report_Jan_2020_final.pdf#search=TAB%20Report.
72 Några exempel på sådana barriärer är brist på information, en tendens att välja det som är invant och företagskultur (Möllersten &
Sandberg, 2004).
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Standardiserade rutiner för additionalitetsbedömning har utvecklats inom ramen för flera
certifieringssystem, såsom Clean Development Mechanism och Voluntary Carbon Standard.
Genom standardiseringen har projekt kommit att bedömas mer enhetligt.
Bedömning av additionalitet är dock inte enkelt och gränslinjen mellan additionellt och ickeadditionellt är ofta oklar. Det är ofta ofrånkomligt att det förekommer ett mått av subjektivitet i
bedömningar av additionalitet. Schneider 73 utvärderade 93 slumpvis utvalda projekt som
registrerats inom ramen för Clean Development Mechanism och drog slutsatsen att det är svårt att
verifiera projektens additionalitet. I en uppmärksammad studie från 2016 analyserade Cames med
flera 74 ett stort antal projekt inom Clean Development Mechanism och fann att en majoritet av
projekten hade en låg sannolikhet att vara additionella. Studiens metodik har dock senare
kritiserats och flera bedömare anser att analysen är förenklad i relation till hur investeringsbeslut
tas i verkligheten. 75

Permanens

Vissa projektkategorier ger en klimatnytta som är reversibel. Det gäller främst projekt där
koldioxid från atmosfären tas upp i så kallade sänkor, som när träd växer och kol sedan lagras som
stående biomassa och i jord samt projekt för minskad avskogning (så kallat REDD+) som bidrar till
att kollager i stående biomassa skyddas från degradering. Koldioxidupptaget/-lagringen riskerar
att bli icke-permanent om skogen avverkas och veden eldas upp eller till exempel om det uppstår
skogsbränder. Stockholm Environment Institute menar att det kan ifrågasättas om sådana ickepermanenta klimatåtgärder är lämpliga att användas för klimatkompensation för att uppnå till
exempel nettonollutsläpp av växthusgaser. 76
Det har utvecklats olika sätt att hantera risken för icke-permanens. Inom Clean Development
Mechanism (CDM) används temporära utsläppskrediter, som har en begränsad giltighetstid och
måste förnyas med regelbundna intervall. Om det vid en verifiering bekräftas att skogen som har
bundit upp kol är intakt utfärdas nya utsläppskrediter och köpare kan potentiellt välja att över
tiden köpa en lång serie av temporära utsläppskrediter.
Andra certifieringssystem har valt att etablera ”buffertreserver” för att hantera risken för ickepermanens. Buffertreserver fungerar då som en försäkringsmekanism som kan utfärda
utsläppskrediter som används för att kompensera för eventuell reversering av koldioxidupptag i
projekt som har utfärdat och sålt utsläppskrediter.
Inom frivilligstandarder utfärdas ofta ”permanenta” utsläppskrediter med förklaringen att man
har en kombination av riskuppskattning, riskminimering, långsiktig uppföljning och
buffertlösningar eller andra försäkringslösningar. En viktig aspekt för att upptäcka icke-permanens
är att ha regelbunden och långtida mätning.

Schneider (2009).
Cames med flera (2016).
75 Tyska miljöministeriet (2020).
76 Broekhoff, Gillenwater, Colbert-Sangree & Cage (2019).
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Brister avseende miljömässig, social eller ekonomisk
hållbarhet
Klimatkompensationsprojekt bidrar med minskade utsläpp av växthusgaser men har också annan
påverkan. I synnerhet vissa projektslag kan potentiellt få stora negativa effekter. Till exempel kan
stora vattenkraftsprojekt leda till omflyttning av människor som är bosatta i närheten av en damm.
Även skogsplanteringsprojekt med stora markanspråk kan innebära stora förändringar som leder
till att lokalbefolkning drabbas negativt, till exempel när mark som har använts för jordbruk
omvandlas till skog. Ett annat exempel är när avfallsdeponier förses med system för insamling av
så kallad deponigas (metan). Sådana projekt kan innebära att människor som har samlat
återvinningsbart material på deponin blir av med en möjlighet till inkomst. Till sist kan projekt
leda till negativa miljöeffekter, exempelvis vid utbyggnad av stora vattenkraftsdammar och kraftig
reglering av vattenflödet i flodsystem eller anläggning av stora monokulturplantager.
Det är vanligt att certifieringssystem har regelverk för att minska risken för negativ social,
ekonomisk eller miljömässig påverkan. Vanliga krav är att projekt ska genomföras i enlighet med
gällande lagstiftning och att projektens genomförande föregås av intressentdialoger. Vissa system,
som till exempel Gold Standard, kräver att projekt kan demonstrera positiva sociala och
miljömässiga effekter och att dessa följs upp genom aktiviteter som liknar rutinerna för mätning
och verifiering av projektens klimatnytta.
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Del 3 – Klimatkompensation under
Parisavtalet
Parisavtalet skapar nya förutsättningar för
klimatkompensation
Förutsättningarna för frivillig klimatkompensation förändras i grunden i och med att Parisavtalet
nu har börjat gälla och Kyotoprotokollet därmed upphör. Till skillnad från föregångaren
Kyotoprotokollet, som delade in länderna i de med krav på konkreta utsläppsminskningar och de
utan, kräver Parisavtalet att alla länder bidrar genom sina respektive NDC:er. Parisavtalet för i och
med detta med sig en avgörande förändring för klimatkompensation i och med att
Kyotoprotokollets tydliga distinktion mellan länder som har ett åtagande att begränsa sina utsläpp
och de som inte har ett sådant åtagande försvinner. Länder utan åtaganden att minska utsläppen i
Kyotoprotokollet har hittills stått för en stor del av de utsläppskrediter som har omsatts på
marknaden för klimatkompensation.

Nationellt fastställda bidrag
Parisavtalets mål ska nås genom att länderna lägger fram och genomför planer för så kallade
nationellt fastställda bidrag (Nationally Determined Contributions, NDC). I dessa planer ska
länderna delge information om hur de avser att bidra till Parisavtalets långsiktiga mål genom att
begränsa utsläppen av växthusgaser. NDC:erna ska representera ländernas högsta möjliga
ambitionsnivå inom klimatområdet. De första NDC:erna lades fram inför partsmötet i Paris 2015
och de ska sedan uppdateras minst vart femte år med en gradvis stigande ambitionsnivå.
Ländernas NDC:er kan se väldigt olika ut på grund av att riktlinjerna för hur dessa ska utformas
inte är särskilt detaljerade. Det gör till exempel att NDC:er innehåller många olika sätt att
specificera utsläppsmål, exempelvis definierade som mål för en tidsperiod eller för ett enskilt år
(”multi-year-” respektive ”single-year targets”), och vidare uttryckta i absoluta tal (miljoner ton
CO2e), som en procentuell förändring relativt absoluta tal eller som relativa mål (till exempel
målsättningar att minska koldioxidintensiteten i relation till BNP). I en del fall är mål formulerade
som relativa energimål, till exempel att öka andelen förnybar energi eller som minskad
energiintensitet i ekonomin. Det varierar också vilka växthusgaser som länders NDC omfattar.
Ytterligare komplexitet tillkommer genom att mål i NDC:erna i vissa fall är villkorade mot
internationellt ekonomiskt stöd.
Ytterligare en aspekt som skiljer NDC:er åt är hur stor andel av den totala ekonomin som länder
inkluderar i sina mål. Majoriteten av länderna 77 har satt upp mål som inkluderar hela ekonomin
(på engelska ”economy-wide targets”). En del utvecklingsländer har dock endast inkluderat
utsläppsminskningar i vissa sektorer, till exempel energisektorn. Eftersom NDC:erna är en av
grundpelarna i Parisavtalets genomförande är det viktigt att de blir omfattande och täcker en så
stor andel av världens utsläpp som möjligt. Därför är det rimligt att anta att länder som i dagsläget

77

157 länder.

55

Rapport C 579  Kompensation av klimatskuld inom LFM30

inte inkluderar alla sektorer med tiden kommer att utvidga sina NDC:er till att inkludera en större
del av den totala ekonomin. 78
Det är värt att notera att i och med att regelboken för Parisavtalet antogs vid partsmötet i
Katowiche 2018 (COP24) 79 finns det fler riktlinjer för hur länder bör utforma sina NDC:er. Mycket
flexibilitet kvarstår dock och det förs fortsatta förhandlingar med målet att harmonisera NDCprocessen.

Former för internationellt samarbete genom
Parisavtalets artikel 6
Parisavtalet sätter upp vissa grundförutsättningar för hur länder kan samverka i genomförandet av
NDC. I samband med sådan samverkan kan utsläppsutrymme i form av verifierade
utsläppskrediter överföras mellan länder inom ramen för Parisavtalets artikel 6. 80
Regelverket för artikel 6 är fortfarande föremål för förhandlingar. De exakta definitionerna
angående överförbart utsläppsutrymme är inte fastställda ännu. Detsamma gäller de detaljerade
reglerna för hur överföring av utsläppsutrymme mellan länderna ska gå till. Vid de senaste
partsmötena i Katowice 2018 och Madrid 2019 lyckades parterna inte enas om en regelbok för
artikel 6. Förhoppningen är nu att kunna nå en överenskommelse om detta vid nästa partsmöte. 81
Det detaljerade regelverket för artikel 6 kommer under alla omständigheter att fortsätta att
utvecklas under en lång tid framöver.
I Parisavtalets artiklar 6.4-6.7 definieras en mekanism som har en centraliserad karaktär och bygger
på erfarenheter från genomförandet av projektbaserade flexibla mekanismerna 82 i
Kyotoprotokollet. Mekanismen har potential att ligga till grund för utfärdande av
utsläppsutrymme enligt förbestämda system för beräkning av referensbanor,
utsläppsminskningars eller koldioxidupptags additionalitet och storleken på utsläppsminskningar
respektive koldioxidupptag i relation till referensbanor genom mätning, rapportering och
verifiering (Measuring, Reporting and Verification, MRV).

Ambitionshöjning före flexibilitet
Det nya Paris-sammanhanget kräver en ny och annorlunda strategi för internationell överföring än
Kyotoprotokollet. Mandatet i artikel 6 är inte att göra det billigare att uppnå NDC-mål, utan
snarare att bidra till höjd ambition i ett nytt dynamiskt sammanhang med ett övergripande
temperaturmål. För att artikel 6 ska kunna fullgöra sitt ambitionsmandat måste den användas för

Som en del av en gradvis ambitionshöjning.
COP (Conference of the Parties) är benämningen på de partskonferenser som varje år hålls under FN:s klimatkonvention. Högsta
beslutande organ där samtliga parter som undertecknat konventionen möts i syfte att föra parternas klimatsamarbete framåt.
80 Artikel 6 samverkar med flera andra delar av Parisavtalet, främst det så kallade transparensramverket samt regelverken för
nationellt fastställda bidrag och efterlevnad.
81 Parisavtalet, precis som andra internationella avtal, innehåller oklara begrepp, koncept och processer. Detta är dels ett resultat av
förhandlingarnas natur, men kan även vara avsiktligt då man skapar en konstruktiv tvetydighet för att få med sig alla parter (Fores,
2019). För att kunna slutföra Parisavtalets regelbok behöver dessa oklara begrepp och processer klaras ut. Texten som ska
förhandlas på nästa COP är fortfarande lång och innehåller många alternativ.
82 Clean Development Mechanism och Joint Implementation, se avsnitt 4.1.
78
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att påskynda tillgången till klimatsmartteknik i ”säljarländer” (som står för utbud av
utsläppskrediter).
För att artikel 6 ska kunna bidra på bästa möjliga sätt till ambitionshöjning behöver insatser
prioriteras på ett sätt så att de stärker värdländers kapacitet att successivt utveckla sina NDC:er i
riktning mot ökad ambition. Detta kan uppnås genom att vid utformningen av artikel 6-insatser
sträva efter att identifiera teknologier/åtgärdsalternativ som är otillgängliga för värdlandet genom
egna ansträngningar och prioritera artikel 6-stöd till sådana alternativ. Det vore möjligt att på sikt
utveckla ett standardiserat listbaserat tillvägagångssätt för att identifiera sådana alternativ - en
negativ lista för teknik, som karaktäriseras av låg åtgärdskostnad och hög grad av kommersiell
mognad, som utgör åtgärder som bör genomföras utan internationellt stöd och en positiv lista som
beskriver teknik med höga kostnader och lägre mognadsgrad som vore otillgänglig för värdlandet
utan internationellt stöd. Det kommer naturligtvis alltid att finnas gråzoner som är i behov av mer
noggrann analys för det specifika fallet.
Notera särskilt att detta skiljer sig diametralt från filosofin under Kyotoprotokollet och
genomförandet av dess flexibla mekanismer, där syftet snarare var att plocka lågt hängande
frukter. Att plocka lågt hängande frukter för klimatkompensation skulle dock riskera att försämra
utvecklingsländernas kapacitet att successivt höja sina egen ambition – eftersom kostnadseffektiva
åtgärder tingas av någon annan. 83
Samtidigt måste användningen av artikel 6 i minsta möjliga mån bidra till att fördröja utvecklingen
mot nettonollutsläpp i länder, liksom hos andra aktörer, som förvärvar utsläppskrediter.
Användningen av artikel 6, och av klimatkompensation mer generellt, för att nå mål om nettonollutsläpp och nettonegativa utsläpp får inte riskera fortsatt inlåsning i infrastruktur för fossila
bränslen. 84

Konsekvenser för klimatkompensation
Parisavtalets struktur och funktionssätt kommer att få stor påverkan för de fortsatta
förutsättningarna för genomförande av klimatprojekt för att generera utsläppskrediter för
klimatkompensation. Under Parisavtalet kommer alla länder att utvärderas mot de utfästelser de
gjort i sina NDC:er. Tidigare räknande inte utvecklingsländer sina rapporterade nettoutsläpp mot
något mål och de kunde därför utan att ta någon risk överlåta rätten till andra att tillgodoräkna sig
utsläppsminskningar eller koldioxidupptag från projekt eller program.
Under Parisavtalet utvecklas ett regelverk för att säkerställa att utfärdande och överföring av
utsläppskrediter hanteras i värdländers nationella bokföring och rapportering av
växthusgasutsläpp och -upptag. I samband med sådana överföringar måste det göras adekvata
justeringar i relation till satta mål i ländernas NDC:er för att det inte ska uppstå dubbelräkning. I
princip gäller att för en utsläppsminskning som överförs från land A till B ska motsvarande mängd
utsläpp läggas till i landet A:s rapportering samtidigt som landet B har möjligheten att dra ifrån
samma mängd från sin rapporterade utsläppsmängd. Det är ett rimligt antagande att stater i och
med att Parisavtalets förutsättningar börjar att gälla blir betydligt mer försiktiga att ingå avtal om
att avsäga sig rätten att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar. De kan ju komma att behöva
tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna mot sina egna NDC-mål.

83
84

Warnecke m.fl. (2018).
Kachi m.fl. (2019)
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