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Avskiljning och geologisk lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) utgör en potentiellt 

viktig kompletterande åtgärd i att nå Sveriges mål om noll nettoutsläpp av 

växthusgaser år 2045 och därefter negativa utsläpp. Potentialen för att skapa 

negativa utsläpp via bio-CCS i Sverige bedöms som god, men i gällande lagar och 

regelverk finns fortfarande utmaningar att ta hänsyn till och lösa för att 

verksamhetsutövare ska kunna tillämpa tekniken. Denna rapport belyser och ger ett 

nuläge av de områden i regelverket som behöver behandlas för att möjliggöra 

investeringar och drift av bio-CCS anläggningar för verksamhetsutövare inom massa- 

och pappersindustrin och el- och fjärrvärmeproduktion inklusive avfallsförbränning. 

Rapporten sammanfattar även gällande regelverk på internationell nivå, EU-nivå och 

nationell nivå. Områden som kräver behandling inför en framtida implementering av 

bio-CCS är bland annat hur negativa utsläpp ska beräknas och redovisas genom 

kedjan för bio-CCS, hur moratoriet kring biologisk mångfald kopplar till bio-CCS och 

bilaterala avtal mellan Sverige och lagringsstat. 
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I det svenska klimatarbetet finns mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 

och därefter är målet att uppnå netto-negativa utsläpp (SFS, 2017). Bio-CCS, 

avskiljning och geologisk lagring av biogen koldioxid, framhålls i svensk klimatpolitik 

som en potentiellt viktig kompletterande åtgärd i att nå dessa mål (SFS, 2017; SOU, 

2020). Sverige har en betydande användning av biomassa, framför allt inom massa- 

och pappersindustrin och vid el- och fjärrvärmeproduktion inklusive 

avfallsförbränning. I dessa verksamheter genereras utsläpp av biogen koldioxid vid 

förbränning av restprodukter från skogsbruket och massatillverkning samt vid 

förbränning av avfall i form av biomassa. Siffror från utsläppsregistret för 2018 anger 

att det då fanns 67 svenska anläggningar som var och en genererade biogena 

koldioxidutsläpp på 100 000 ton eller mer (EM, 2020). Vid utsläppsmängder om 

300 000 respektive 500 000 ton var antalet anläggningar med biogena utsläpp 33 

respektive 23, vilket indikerar att ett fåtal större punktkällor står för en betydande 

andel av de biogena utsläppen i Sverige (EM, 2020). Potentialen för att via bio-CCS 

skapa negativa utsläpp bedöms därmed som god (SOU, 2020). 

Bakgrund 

Under 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med syfte att föreslå en 

strategi för att nå Sveriges mål om netto-negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 

(dir. 2018:70). Utredningen benämnd Den klimatpolitiska vägvalsutredningen 

undersökte bland annat hur avskiljning och lagring av biogen koldioxid ska bidra till 

detta mål, och utredningen avrapporterades i betänkandet Vägen till en 

klimatpositiv framtid (SOU, 2020). Utredningen identifierade bland annat brister 

och hinder beträffande nationell rätt, EU-rätt och internationell rätt, kopplat till hur 

CCS ska kunna tillämpas på svenska utsläppskällor samt sätt att överkomma dessa 

brister och hinder. 

För en enskild verksamhetsutövare som står i begrepp att göra en investering i en 

anläggning för att fånga in och avskilja de genererade biogena koldioxidutsläppen för 

vidare transport och lagring, är det många aspekter som måste beaktas. En 

investering och därefter förvaltning och drift av en framtida anläggning för bio-CCS 

kommer kräva att hänsyn tas till flera lagar och regelverk både på nationell och 

europeisk nivå, men även internationella regelverk och avtal måste beaktas. 

Målet att EU ska vara klimatneutralt senast år 2050 gör att den europeiska 

klimatpolitiken utvecklas i ett snabbt tempo. EU-kommissionens långsiktiga 

klimatstrategi inkluderar målvisioner för negativa utsläpp, vilket beskrivs i den 

klimatpolitiska vägvalsutredningen, men det saknas till stor del styrning för att 

realisera dessa visioner på EU-nivå. Dessutom kommer den europeiska politiken 

kring negativa utsläpp av växthusgaser sannolikt att utvecklas de kommande åren. 

Den klimatpolitiska vägvalsutredningen framhåller därför att svenska 

kompletterande åtgärder, där bio-CCS inkluderas, behöver planeras, definieras, 

genomföras och styras för att kunna fungera ihop med EU:s nuvarande och 

kommande regelverk. 
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Flera delar i EU-rätten som reglerar och styr nuvarande klimatarbete gäller dock 

endast fram till 2030 (SOU, 2020). Den klimatpolitiska vägvalsutredningen 

understryker därför att ändringar i detta regelverk kan innebära att vad som anses 

vara kompletterande åtgärder idag kan korrigeras i en framtid. Framför allt kan det 

bli ändringar om EU-rätten för klimatområdet ändras avseende utsläppskällor, 

sänkor eller bokföringsregler. Parisavtalets regelverk för internationell handel med 

resultat från utsläppsbegränsningar är ännu inte klart, vilket kommer påverka när 

det är möjligt för Sverige att genomföra verifierade utsläppsminskningar i andra 

länder i syfte att uppfylla svenska klimatmål. Insatser inom ramen för Parisavtalet 

ska leda till åtgärder utöver de som ändå hade vidtagits i värdländerna, samtidigt som 

dubbelräkning av utsläppsminskningar inte får ske. 

Långa ledtider är något som karaktäriserar projekt för bio-CCS och den 

klimatpolitiska vägvalsutredningen skriver i sin rapport att processen från förstudier 

och tillståndsansökan, via byggnation av anläggningar för avskiljning, och därefter 

transport och lagring av koldioxid, kan sträcka sig över flera år. 

Ett genomförande av bio-CCS i närtid kommer kräva att infångad koldioxid lagras 

utanför svenskt territorium då det i nuläget inte är prioriterat att anlägga möjlighet 

till lagring i Sverige (SOU, 2020). Detta förutsätter att möjligheter till 

koldioxidlagring utomlands måste skapas, vilket inbegriper att lagmässiga hinder för 

gränsöverskridande transport och lagring av koldioxid behöver elimineras. En del i 

detta är att behovet av bilaterala avtal mellan Sverige och möjliga lagringsländer 

måste undersökas, och då framförallt vad sådana avtal bör innehålla för att medge 

och underlätta transport av infångad och avskild koldioxid till lagringslandet (SOU, 

2020). 

Den klimatpolitiska vägvalsutredningen skriver att även regelverket för 

beräkning, rapportering och verifiering av utsläpp kommer att behöva utvecklas för 

att möjliggöra transparent uppföljning och redovisning av negativa utsläpp av 

växthusgaser både i Sverige och inom EU. Förutom den redovisning som sker inom 

LULUCF-sektorn 1  saknades det i Sverige, vid tidpunkten för arbetet med den 

klimatpolitiska vägvalsutredningen, ett system för beräkning och redovisning som 

inbegriper negativa utsläpp från bio-CCS. Det behöver därav utvecklas i en svensk 

kontext, men även internationella riktlinjer och klimatrapportering behöver 

utvecklas för att möjliggöra en transparent, internationellt jämförbar rapportering av 

negativa utsläpp. 

Syfte 

Denna rapport syftar till att sammanställa och uppdatera kunskapsläget som ges av 

Klimatpolitiska vägvalsutredningens betänkande gällande lagar och regelverk av 

avsevärd betydelse för svensk bio-CCS. Rapporten ämnar sammanfatta och ge en 

överblick av existerande lagar och regelverk med framtida verksamhetsutövare för 

 

 

 
1 Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Land use, land use and 

change and forestry (LULUCF) (Naturvårdsverket, 2021a). 
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bio-CCS som tänkt mottagare. Arbetet med denna sammanställning har främst 

koncentrerats kring de lag- och regelmässiga utmaningar och frågeställningar som 

fortfarande behöver behandlas för att möjliggöra svensk bio-CCS. För djupare 

beskrivning av vad som gäller inom varje område hänvisas till respektive styrande 

dokument. 

Rapporten har författats inom projektet Färdplan för BECCS i fjärrvärmesektorn 

i Sverige. I detta projekt hanteras juridiska frågor kopplade till tillståndsprocesser i 

en separat rapport. Denna rapport fokuserar därför på de lagar och regelverk som 

kan bli aktuella för verksamhetsutövare inom bio-CCS gällande avskiljning, transport 

till lagringsplats och avtalsreglering mellan Sverige och lagringsstat via så kallade 

bilaterala avtal, exklusive de lagar och regler som styr tillståndsprocesser. 

I kapitel 2 ges en överblick över lagar av avsevärd betydelse för regleringen av bio-

CCS i Sverige. Kapitlet beskriver rättsakter som reglerar bio-CCS internationellt, 

supranationellt (inom EU) och nationellt. Kapitel 3 fokuserar på regelmässiga hinder 

som fortfarande behöver hanteras för att möjliggöra, eller åtminstone underlätta, att 

genomföra bio-CCS i Sverige. Kapitlet är strukturerat efter hinder som kvarstår för 

olika led i teknikkedjan för bio-CCS, från avskiljning via transport till lagring. I 

kapitel 4 ges en kort sammanfattning av de kvarvarande regelhinder som bedöms ha 

störst betydelse för möjligheten att genomföra bio-CCS i Sverige. 
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Carbon capture and storage, CCS, avser avskiljning, transport och lagring av 

koldioxid. Koldioxid avskiljs från rökgaser eller processrelaterade utsläpp för 

transport till en permanent lagringsplats. CCS använt vid fossila utsläpp är en åtgärd 

som minskar koldioxidutsläppen, medan CCS applicerat för biogena 

koldioxidutsläpp (bio-CCS) ses som en kompletterande åtgärd och ett sätt att 

generera negativa utsläpp. Principen och tekniken är dock densamma, vilket gör att 

bio-CCS kan anses utgöra en delmängd av CCS. I många avseenden träffas därför 

fossil CCS och bio-CCS av samma regelverk. Det finns dock också viktiga skillnader, 

exempelvis skiljer de bokföringsmässiga förutsättningarna sig åt mellan bio-CCS och 

fossil CCS. 

Möjligheterna att avskilja, transportera och lagra fossil och biogen koldioxid 

regleras och påverkas av ett antal olika regelverk på internationell nivå, EU-nivå samt 

på nationell nivå. I detta avsnitt sammanfattas dessa olika regelverk baserat på 

beskrivning av regelverket i betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU, 

2020). En sammanställning av de regelverk som beskrivs i detta avsnitt ges i Tabell 1 

nedan. I tabellen anges även vilka delar av kedjan för bio-CCS, avskiljning, transport 

och lagring, som respektive regelverk påverkar eller kan tänkas påverka. I 

nästföljande avsnitt beskrivs sedan de kvarvarande regelhindren för bio-CCS i 

Sverige, med hänvisning till de olika rättsakterna som beskrivs i detta avsnitt. 
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Tabell 1. Sammanställning av regelverk som styr CCS och bio-CCS på internationell 

nivå, EU-nivå och nationell nivå. 

Regelverk Avskiljning Transport Lagring 

Internationell nivå 

Havsrättskonventionen  X X 

Londonprotokollet  X X 

Helsingforskonventionen  (X) X 

Osparkonventionen  X X 

Konventionen om biologisk mångfald X X X 

Esbokonventionen  X X 

EU-nivå 

Handelsdirektivet inkl. ändringsdirektivet X X (X) 

Ansvarsfördelningsförordningen X   

CCS-direktivet  X X 

Avfallslagstiftningen   X 

Offshoredirektivet   X 

EU:s regler om statligt stöd X (X) X 

EU:s taxonomi för hållbara investeringar (X) X X 

Nationell nivå 

Miljöbalken X (X) X 

Förordningen om geologisk lagring av CO2   X 

Lagen om kontinentsockeln  X X 

Ledningsrättslagen  X  

Lagen om vissa rörledningar  X  

Lagen om Sveriges ekonomiska zon   X 

Lagen om handel med utsläppsrätter X   

Förordningen om handel med utsläppsrätter X   

Inrikes transport av farligt gods  X  

 
Hänvisning till styrande dokument och hänvisning till ytterligare information ges i 

fotnot vid beskrivningen av respektive regelverk nedan. 

Regelverk på internationell nivå 

Transport över gränser och lagring under havsbotten kräver tillämpning av flera 

internationella regelverk: havsrättskonvention, Londonkonventionen om reglering 

av dumpning och förbränning till havs samt Londonprotokollet till samma 

konvention, Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, 

konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, (OSPAR-
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konventionen), konventionen om biologisk mångfald och konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen). 

Havsrättskonventionen2 

Denna konvention (UNCLOS), gällande från 1994, är en global lag rörande hav och 

omfattar exempelvis territorialhavsgränser, samt framtagning och uppdelning av 

ekonomiska zoner för kuststater och kontinentalsockeln, men även sjöfart, fiske och 

skydd av havsmiljö är inkluderat. Kuststater har enligt konventionen rätt att uppföra, 

driva och använda konstgjorda öar, anläggningar och konstruktioner i den 

ekonomiska zonen. Vidare har en kuststat även exklusiv rätt att utforska och utvinna 

naturtillgångar i kontinentalsockeln inom zonen. Konventionen anger även att alla 

stater har rätt till placering av kablar och rörledningar under vatten på 

kontinentalsockeln utanför kuststaters territorialhav. För att förhindra, begränsa och 

kontrollera förorening t ex genom dumpning ska stater ha nationella lagar, 

författningar och liknande. Staternas nationella regler och lagar får inte vara mildare 

än globala regler och lagar. 

Londonprotokollet3 

Londonprotokollet har sitt ursprung i Londonkonventionen som trädde i kraft 1975 i 

syfte att begränsa havsföroreningar på grund av dumpning av avfall och annat 

material, vilken omarbetats till Londonprotokollet. Syftet var att ytterligare skydda 

och bevara marin miljö. Sverige, men inte EU, är en av 53 ingående parter. Grunden 

i Londonprotokollet är att all dumpning och förbränning av alla typer av avfall eller 

andra ämnen är förbjudet på internationellt vatten och i de ingående parternas 

territorialhav. Geologisk lagring av koldioxid under havsbotten gjordes möjlig genom 

ett tillägg till Londonprotokollet 2006. Tillägget innebar att koldioxidströmmar från 

koldioxidavskiljning för lagring kan räknas som avfall som kan komma i fråga för 

dumpning. För att dumpning av koldioxidströmmar från avskiljning avsett för 

lagring ska tillåtas gäller att lagring sker i en geologisk formation under havsbotten 

samt att koldioxidströmmen till största del utgörs av koldioxid. Vidare får inget annat 

avfall eller material blandas in i detta. 

Ytterligare ett tillägg gjordes 2009 vilket tillät transport av koldioxid för lagring i 

en annan stat, dvs transport av koldioxid undantogs från exportförbudet. För att 

detta ska gälla krävs dock att ett speciellt avtal om export görs mellan de två parterna. 

Vid tidpunkten för den klimatpolitiska vägvalsutrednigen hade tillägget inte trätt i 

kraft, men det finns beslut från ett partsmöte 2019 att tillåta en provisorisk 

tillämpning av undantaget. 

 

 

 
2 www.regeringen.se/49c846/contentassets/c2ebc991a93145f6a9789b1e9aa0590f/forenta-

nationernas-havsrattskonvention-montego-bay-den-10-december-1982-och-avtalet-om-
genomforande-av-del-xi-i-denna-konvention 

3 www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2012/03/prop.-201112125 

http://www.regeringen.se/49c846/contentassets/c2ebc991a93145f6a9789b1e9aa0590f/forenta-nationernas-havsrattskonvention-montego-bay-den-10-december-1982-och-avtalet-om-genomforande-av-del-xi-i-denna-konvention
http://www.regeringen.se/49c846/contentassets/c2ebc991a93145f6a9789b1e9aa0590f/forenta-nationernas-havsrattskonvention-montego-bay-den-10-december-1982-och-avtalet-om-genomforande-av-del-xi-i-denna-konvention
http://www.regeringen.se/49c846/contentassets/c2ebc991a93145f6a9789b1e9aa0590f/forenta-nationernas-havsrattskonvention-montego-bay-den-10-december-1982-och-avtalet-om-genomforande-av-del-xi-i-denna-konvention
http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2012/03/prop.-201112125
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Helsingforskonventionen4 

Denna konvention trädde i kraft 1980, men ändrades 1992, och den ändringen gäller 

från 2000. Det är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive 

Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet, och parter är Sverige, 

Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Ryska Federationen 

och EU. Konventionen syftar till att minska föroreningar i Östersjöområdet orsakade 

av ”utsläpp via floder, flodmynningar, utlopp och rörledningar, dumpning och 

sjöfartsverksamhet samt via luftburna föroreningar” (SOU, 2020: s. 512). Alla 

utsläpp från landbaserade punktkällor som via vattendrag, luften eller kusten når 

havet ses som förorening enligt Helsingforskonventionen. I detta inbegrips avsiktlig 

kvittblivning av utsläpp och ämnen under havsbottnen via exempelvis tunnel eller 

rörledning. På samma vis ses avsiktlig kvittblivning av avfall och ämnen från 

exempelvis fartyg i hav eller på havsbottnen som dumpning. Den svenska versionen 

av Helsingforskonventionen anger att dumpning av avfall inte får ske ”i havet eller 

på havsbottnen” (artikel 2, §4.a.i), medan England, Danmark, Tyskland och 

Frankrike i sina versioner skriver: att det är ”förbjudet med dumpning i havet eller i 

havsbottnen” (SOU, 2020: s. 454). Oavsett denna skillnad i hur förbudet uttrycks 

omfattas geologisk lagring av koldioxid under havsbottnen av förbudet, dvs. det är 

förbjudet att lagra koldioxid i, på och under havsbotten i Östersjön. I 

Helsingforskonventionen finns inget undantag för geologisk lagring av koldioxid likt 

i Londonprotokollet. 

OSPAR-konventionen5 

Denna konvention trädde i kraft 1998. Omfattningen är regional och inbegriper 

Nordostatlanten, dvs Nordsjön, Skagerack och delar av Kattegatt. Ingående parter: 

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, 

Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och EU. Syftet 

med konventionen är att begränsa havsföroreningar från källor på land, men även 

från fartyg och luftfartyg. Vidare ska marin miljö skyddas med nödvändiga åtgärder. 

Viktiga ändringar antogs 2007 kring förhindrande och eliminering av förorening 

genom dumpning eller förbränning samt förhindrande och eliminering av förorening 

från havsbaserade källor. Reglerna kring dumpning av koldioxidströmmar 

överensstämmer därmed mellan Londonprotokollet, OSPAR-konventionen och CCS-

direktivet. 

Från 2007 finns även beslut om förbud att lagra koldioxid i vattenpelaren eller på 

havsbotten, samt även vad tillstånd för geologisk lagring av koldioxid ska innefatta 

och regler kring rapportering, vilka finns implementerade i den svenska rätten. 

 

 

 
4 www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2000/05/prop.-19992000133 och 

www.regeringen.se/49c852/contentassets/e10a194133aa45bfa5e33a7de4a5c321/1992-ars-
konvention-om-skydd-av-ostersjoomradets-marina-miljo 

5 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/radsbeslut-om-
konventionen-om-den-marina-miljon_GX06FPM19 

http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2000/05/prop.-19992000133
https://www.regeringen.se/49c852/contentassets/e10a194133aa45bfa5e33a7de4a5c321/1992-ars-konvention-om-skydd-av-ostersjoomradets-marina-miljo
https://www.regeringen.se/49c852/contentassets/e10a194133aa45bfa5e33a7de4a5c321/1992-ars-konvention-om-skydd-av-ostersjoomradets-marina-miljo
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/radsbeslut-om-konventionen-om-den-marina-miljon_GX06FPM19
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/radsbeslut-om-konventionen-om-den-marina-miljon_GX06FPM19


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEMA MILJÖFÖRÄNDRING 

Regelverk för bio-CCS i Sverige 
10(31) 

 

 

Konventionen om biologisk mångfald6 

Konventionen om biologisk mångfald (UNCBD) är global och syftar till att bevara 

biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande utav den. Infångning och lagring av 

koldioxid kan ses som klimatrelaterade geoengineering-aktiviteter vilka skulle kunna 

påverka biologisk mångfald. Ett problem är att det saknas en definition av vad som 

avses med geoengineering. 2010 togs ett beslut om ett moratorium avseende 

geoengineering: ”I avsaknad av en transparent global kontrollmekanism för 

geoengineering ska man, i enlighet med försiktighetsprincipen, säkerställa att inga 

klimatrelaterade geoengineering-aktiviteter som kan påverka biologisk mångfald 

äger rum tills det finns tillräckligt med vetenskaplig bas som rättfärdigar sådana 

aktiviteter tillsammans med att lämpliga riskbedömningar görs för miljön, biologisk 

mångfald och kopplade sociala, ekonomiska och kulturella effekter” (SOU, 2020: s. 

514). Undantag görs för mindre och kontrollerade forskningsstudier. Skrivningen 

ovan undantar infångning och lagring av fossil koldioxid (koldioxiden fångas innan 

den släppts ut i atmosfären) (CBD, 2017). Undantaget beträffande fossil koldioxid 

skapar osäkerheter kring vad som gäller för infångning och lagring av biogen 

koldioxid. På ett partsmöte 2012 bestämdes att definitionen av geoengineering ska 

fortsätta att diskuteras. Det angavs också att ”klimatrelaterad geoengineering kan 

vara avsiktlig inblandning i miljön i syfte att bekämpa antropogena 

klimatförändringar och dess effekter, med undantag av koldioxidinfångning och 

lagring från källor för fossila bränslen innan koldioxiden släpps ut till atmosfären 

samt skogsrelaterade aktiviteter” (SOU, 2020: s. 515). Huruvida infångning och 

lagring av biogen koldioxid klassas som geoengineering, och om infångning och 

lagring av biogen koldioxid är tillåten, är därmed något som fortfarande är oklart.  

Den klimatpolitiska vägvalsutredningen anger en osäkerhet kring moratoriets 

rättsliga status, men bedömer att moratoriet omfattar bio-CCS (SOU, 2020: s. 459). 

Vidare bedöms svensk bio-CCS påverkan på den biologiska mångfalden som liten och 

dessutom, hållbar markanvändning säkerställs via svensk lagstiftning (SOU, 2020). 

Det bör dock noteras att Sverige och EU har regelverk som ur tillåtlighetssynpunkt 

inte särskiljer fossil och biogen koldioxid och alltså tillåter bio-CCS. CBD-moratoriet 

beslutades före EU:s och Sveriges regler utformades och bör rimligen ha beaktats vid 

regelutformningen. 

Esbokonventionen7 

Esbokonventionen hanterar miljökonsekvensbeskrivningar av gränsöverskridande 

karaktär. Denna konvention, vilken är en miljöskyddskonvention för Europa, Kanada 

och USA, trädde i kraft 1997 och är ratificerad av Sverige. Syftet med 

Esbokonventionen är att genom samarbete förebygga gränsöverskridande 

miljöeffekter genom att regleringen ställer krav på information till grannländer och 

allmänhet i samband med planering av verksamheter som kan leda till miljöeffekter. 

 

 

 
6 www.regeringen.se/artiklar/2019/10/konventionen-om-biologisk-mangfald-cbd 
7 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Esbokonventionen 

http://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/konventionen-om-biologisk-mangfald-cbd
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Esbokonventionen
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Esbokonventionen
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Esbokonventionen innefattar rörledningar för olja och gas med stor diameter, 

anläggningar för omhändertagande av giftigt och farligt avfall genom förbränning, 

kemisk behandling eller deponering samt stora lager för olja samt petrokemiska och 

kemiska produkter, men anläggningar för avskiljning, transport och geologisk lagring 

av koldioxid anges inte specifikt. 

Regelverk på EU-nivå 

Handelsdirektivet8 

Handelsdirektivet beskriver regelverket för EU:s handelssystem för utsläpp av 

växthusgaser. Fasta anläggningar som omfattas av detta regelverk är anläggningar 

med en installerad tillförd effekt större än 20 MW, i vilka en viss typ av 

industriverksamhet bedrivs eller att industriverksamheten går över en viss 

produktionsmängd. I handelsdirektivets bilaga 1 återfinns de tillståndspliktiga 

verksamheter som omfattas. Det finns viss möjlighet, om än begränsad, att 

regelverket kan omfatta annan verksamhet eller andra anläggningar (opt-in) samt 

även möjlighet att undanta anläggningar med mindre utsläpp (opt-out).  

Handelsdirektivet syftar till att minska växthusgasutsläppen inom EU både 

kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt via ett gemensamt handelssystem för 

utsläppsrätter beträffande tillståndspliktiga anläggningar. 

Ansvarsfördelningsförordningen (beskrivs nedan) reglerar växthusgasutsläpp som 

inte är tillståndspliktiga enligt handelsdirektivet. 

Biogen och fossil koldioxid i EU:s utsläppshandelssystem 

Utsläpp och aktivitetsdata som uppstår från och med den 1 januari 2021 från 

verksamheter specificerade i bilaga 1 i handelsdirektivet regleras av kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och definierar vad som avses med 

biomassa, blandat bränsle, blandat material, preliminär emissionsfaktor, fossil 

fraktion, biomassafraktion, fossilt kol, lagringsplats, koldioxidavskiljning, 

koldioxidtransport, samt geologisk lagring av koldioxid. Genomförandeförordningen 

(artikel 9) reglerar även hur andelen biomassa och fossilfraktion ska bestämmas på 

utsläpp och aktivitetsdata uppkomna från och med den 1 januari 2021. 

Utsläpp av koldioxid av biogen härkomst, som täcks av Handelsdirektivet, kräver 

i dagsläget inte överlåtelse av utsläppsrätter. Emissionsfaktorn för biomassa är satt 

till noll (specificerat i Part A till Annex IV). Det innebär att Handelsdirektivet inte 

prissätter utsläpp av biogen koldioxid. Europeiska kommissionen har dock föreslagit 

ett tillägg till Handelsdirektivet 9  som innebär att biomassa vilken inte uppfyller 

 

 

 
8 www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Utslappshandel---

vagledningar/flik/Lagstiftning/?root=6812 
9 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett 

system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen, beslut (EU) 2015/1814 om 
upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens 
utsläppshandelssystem och förordning (EU) 2015/757, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551. 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Utslappshandel---vagledningar/flik/Lagstiftning/?root=6812
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Utslappshandel---vagledningar/flik/Lagstiftning/?root=6812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551
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hållbarhetskriterier specificerade i direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av 

användningen av energi från förnybara energikällor10 ska avkrävas utsläppsrätter. 

Negativa utsläpp i EU:s utsläppshandelssystem 

Handelsdirektivet beskriver de verksamheter för vilka det krävs tillstånd för utsläpp 

av växthusgaser. Följande anläggningstyper är undertagna från tillståndsplikten: 

• Anläggningar som endast används för forskning eller provning. 

• Anläggningar som uteslutande använder biomassa. 

• Anläggningar som förutom vid start och stängning uteslutande använder 

biomassa. 

Att notera är att de två sistnämnda anläggningstyperna ovan ändå kräver tillstånd 

om anläggningen är kopplad till ett fjärrvärmenät större än 20 MW.  

Handelsdirektivet antogs 2003 och vid denna tidpunkt omfattades alla 

förbränningsanläggningar större än 20 MW oavsett bränsletyp. Opt-in har skett vid 

tre tillfällen efter det, dvs förbränningsanläggningar mindre än 20 MW som är 

anslutna till fjärrvärmenät med total kapacitet större än 20 MW omfattas av 

direktivet. Anledningen till att införa mindre anläggningar var att Sverige ville få med 

hela fjärrvärmenätet i utsläppshandelssystemet. 

Enligt handelsdirektivet är alltså anläggningar som förbränner biomassa i vissa 

fall ej tillståndspliktiga. Biomassaanläggningar regleras av ansvarsfördelnings-

förordningen om utsläppen kommer från energi, industriprocesser och 

produktanvändning, jordbruk och avfall, och inte heller omfattas av 

handelsdirektivet eller förordningen för LULUCF. Å andra sidan, syftet med 

handelsdirektivet eller ansvarsfördelningsförordningen är att minska 

växthusgasutsläpp, inte att åstadkomma negativa utsläpp. Biomassaanläggningar 

har redan nollutsläpp och en annan tolkning kan då vara att dessa inte omfattas av 

vare sig handelsdirektivet eller ansvarsfördelningsförordningen vilka syftar till 

minskning av växthusgaser med nollutsläpp som mål. Då avskiljning och lagring av 

biogena utsläpp leder till negativa utsläpp kan det tolkas som att detta är utanför det 

som regleras av både handelsdirektivet och ansvarsfördelningsförordningen.  

Ändringsdirektivet11 

En ändring av handelsdirektivet i syfte att reglera handeln med utsläppsrätter i den 

tredje handelsperioden (2013–2020) gjordes via ändringsdirektivet. Därmed blev 

avskiljning av koldioxid från tillståndspliktiga anläggningar för transport och 

geologisk lagring i anläggning, transport via rörledning av koldioxid för geologisk 

lagring i anläggning, samt geologisk lagring i anläggning tillståndspliktiga. 

 

 

 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande 

av användningen av energi från förnybara energikällor, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj. 

11 www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/09/nytt-regelverk-for-handel-
med-utslappsratter 

http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/09/nytt-regelverk-for-handel-med-utslappsratter
http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/09/nytt-regelverk-for-handel-med-utslappsratter
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Ansvarsfördelningsförordningen12 (Effort Sharing Regulation, ESR) 

Syftet med denna förordning är att minska växthusgasutsläppen inom EU genom att 

fastställa varje medlemsstats minimibidrag i att uppnå målet med att minska 

växthusgasutsläppen med 30 procent under 2005 års nivåer 2030. Denna förordning 

tillämpas på utsläpp av växthusgaser från industri, industriprocesser och 

produktanvändning, jordbruk och avfall som inte inkluderas i handelsdirektivets 

bilaga 1.  

CCS-direktivet13 

Direktivet antogs 2009 av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd och 

utgör ett juridiskt ramverk för koldioxidavskiljning och lagring. 

• En rättslig ram för att lagra koldioxid geologiskt på ett miljösäkert sätt i syfte 

att motverka klimatförändringar. 

• Innefattar medlemsstaternas territorium, ekonomiska zoner och 

kontinentalsocklar enligt FN:s havsrättskonvention. Lagring utanför dessa är 

inte tillåtet. Vidare undantas lagring av koldioxid mindre än 100 000 ton 

beträffande forskning, utveckling eller provning av nya produkter och 

processer. 

• Medlemsstaterna kan bestämma var lagring kan ske, men även att lagring 

inte är tillåten. Processen kring beviljande ska vara öppen samt objektiv, 

offentlig och transparent. 

• Tillstånd krävs för undersökning och lagring, och direktivet reglerar vad som 

krävs kring tillstånd liksom ansökan av tillstånd. Direktivet reglerar också 

ändringar, t ex återkallande av lagringstillstånd. 

• Europeiska kommissionen ska ha tillgång till alla tillståndsansökningar. 

• Avfall eller andra substanser får inte bortskaffas i samband med avskiljning 

och lagring av koldioxid. Dock får koldioxidströmmen innehålla 

spårmängder av substanser från källan, avskiljnings- eller 

injektionsprocessen samt från tillsatta ämnen för kontroll och övervakning. 

• Övervakning av injektionsanläggning, lagringskomplex och omgivning 

åligger verksamhetsutövaren enligt krav angivna i direktivet. Det ska även 

finnas system för rutininspektioner av lagringskomplex. Vidare ska resultat 

av detta samt bevis på finansiell säkerhet rapporteras varje år. Eventuella 

störningar eller läckage ska anmälas (även enligt handelsdirektivet) och 

åtgärdas. 

• Läckage och utsläpp definieras olika av CCS-direktivet och handelsdirektivet. 

Enligt CCS-direktivet: läckage är varje utsläpp av koldioxid från 

lagringskomplexet och ett sådant läckage ska rapporteras enligt 

handelsdirektivet. Läckage från ett lagringskomplex ska rapporteras som 

utsläpp om läckaget identifieras och leder till utsläpp eller avgivning av 

 

 

 
12 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-

ansvarsfordelning-for-utslapp-av_H306FPM124 
13 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-

201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-ansvarsfordelning-for-utslapp-av_H306FPM124
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-ansvarsfordelning-for-utslapp-av_H306FPM124
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21
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koldioxid till öppet vatten/vattenpelaren. Utsläpp enligt handelsdirektivet 

rör utsläpp i atmosfären. Därav sker läckage enligt CCS-direktivet om 

koldioxid lämnar lagringskomplexet, dvs hamnar i atmosfären eller öppet 

vatten/vattenpelaren. Denna typ av läckage täcks av utsläppsrättssystemet. 

En konsekvens av detta är att rörelser av koldioxid under jord kan klassas 

som läckage enligt CCS-direktivet, men inte räknas som utsläpp enligt 

handelsdirektivet. 

• Det görs ingen skillnad mellan fossil och biogen koldioxid i CCS-direktivet. 

• Efter att minst 20 år passerat från att injektion upphört samt när ett antal 

villkor uppfyllts går ansvaret för en stängd lagringsplats över till behörig 

myndighet. 

• Finansiell säkerhet samt ekonomiskt bidrag till behörig myndighet krävs av 

verksamhetsutövaren vid ansökan om lagringstillstånd. 

• Transportnät och lagringsplats ska vara tillgängligt för potentiella 

tredjepartsanvändare, i mån av kapacitet. 

• Förfarande gällande tvistelösning och sanktioner ska tillgodoses av 

medlemsstaterna, och minst en behörig myndighet ska ansvara för att 

direktivet följs. 

• Transport och lagring av koldioxid över gränser kräver att berörda 

medlemsstater gemensamt uppfyller kraven i direktivet. 

• Allmänheten ska ha tillgång till miljöinformation kring geologisk lagring av 

koldioxid. 

Avfallslagstiftningen14 

Avskild koldioxid och koldioxid som transporterats för geologisk lagring samt 

geologiskt lagrad koldioxid (allt enligt CCS-direktivet) är undantaget från EU:s 

avfallslagstiftnings tillämpningsområde. 

Offshoredirektivet15 

Offshore är olje- och gasverksamhet till havs. Syftet med offshoredirektivet (antogs 

2013) är att minska allvarliga olyckor och följderna av sådana olyckor i samband med 

olje- och gasverksamhet till havs. Endast tre av direktivets artiklar har genomförts i 

Sverige (20, 32 och 34). Direktivet definierar till havs eller havsområde som ett 

område i en medlemsstats territorialhav, exklusiva ekonomiska zon eller på dess 

kontinentalsockel enligt havsrättskonventionen. Olje- och gasverksamhet är 

verksamhet kopplad till en anläggning eller infrastrukturen för den, men transport 

av olja och gas mellan kuster omfattas ej. Med produktion avses utvinning av olja 

eller gas inom licensområdet samt bearbetning och transport av olja och gas. 

Borrning och relaterad verksamhet innan produktion ses som prospektering. 

 

 

 
14 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614 
15 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-

offshoredirektivet_H20364 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-offshoredirektivet_H20364
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-offshoredirektivet_H20364
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Sveriges begränsade genomförande av offshoredirektivet motiveras med att 

Sverige inte har någon olje- eller gasverksamhet inom jurisdiktionen. Vidare finns 

det inte heller planer för att tillåta sådan verksamhet. Dock finns det koppling mellan 

utvinning av olja och gas till geologisk lagring av koldioxid, vilket kan påverka 

förutsättningarna för geologisk lagring av koldioxid inom svenskt territorium. 

Lagring i olje- eller gasförande berggrund kan leda till ökad gas- eller oljeproduktion, 

s.k. ”Enhanced Hydrocarbon Recovery” t ex genom att olja eller gas som redan finns 

i berggrunden trycks ut då trycket inom reservoaren höjs. Detta undviks vid lagring i 

djupa akviferer då dessa inte innehåller olja eller gas. Lagring i akviferer är det sätt 

som Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömer att det finns bäst 

förutsättningar för inom svenskt område. Det är dock möjligt att olja eller gas 

påträffas vid t ex borrning i sådana områden. SGU framhåller därför att det är viktigt 

med försöksanläggningar för borrning och tester på land innan undersökningar till 

hav utförs, då marina undersökningar kan bli kostsamma. Därav måste hantering av 

olje- och gasfyndigheter vid borrningar för undersökning, tester och lagring av 

koldioxid förtydligas enligt SGU.  

EU:s regler om statligt stöd 

Statliga stöd inom EU regleras genom EUF-fördraget16 i syfte att undvika snedvriden 

konkurrens på EU:s inre marknad. Kommissionen granskar medlemsstaternas 

stödprogram och åtgärder. Vissa kategorier av stöd kräver endast att kommissionen 

informeras. Detta regleras i gruppundantagsförordningen. Det finns riktlinjer för vad 

som gäller för statligt stöd till miljöskydd och energi och kommissionen anger att 

statligt stöd kan ges till avskiljning och lagring av koldioxid för perioden 2014 - 2020. 

Kommissionen har lagt förslag om förlängning till 2022. Ett stöd som avser 

avskiljning och lagring av koldioxid ska anmälas till kommissionen om 

investeringsprojektet är större än 50 miljoner Euro. Kommissionen anger att stöd till 

CCS bidrar till att uppfylla miljöskyddsmål samt att det bidrar till att stödja 

utveckling av denna teknik, vilket är av vikt då kostnaden för avskiljning, transport 

och lagring utgör ett hinder för att införa CCS. För Sveriges del regleras förfarande 

kring statliga stöd i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler 

samt i förordningen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler17. Det 

är bara regeringen (näringsdepartementet) som kan anmäla stöd till kommissionen 

för godkännande alternativt att gruppundantag tillämpas.  

Sverige bör föreslå att ett tillägg görs till definitionerna av transport av koldioxid i 

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 

kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 

och 108 i fördraget (gruppundantagsförordningen) och i riktlinjerna för statligt stöd 

till miljöskydd och energi så att statligt stöd även kan ges för transport av koldioxid 

för lagring också med andra medium (t ex tåg, lastbil, skepp) än genom rörledningar 

(SOU, 2020). Vidare anges i betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU, 

 

 

 
16 www.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 
17 www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod 

www.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod
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2020) att Sverige bör föreslå att möjligheterna att ge statsstöd enligt 

gruppundantagsförordningen och riktlinjerna för statligt stöd till avskiljning och 

lagring av koldioxid förlängs. 

EU:s taxonomi för att underlätta hållbara investeringar 

I juni 2020 antog EU sin så kallade ”taxonomi”, det vill säga EU:s förordning (EU) 

2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar. 18 

Förordningen syftar till att underlätta för investerare att genom ett standardiserat 

klassificeringssystem identifiera miljömässigt hållbara investeringar.  

För att klassa CCS som hållbar behövs det, enligt taxonomin, verifieras att det 

samlade fysiska läckaget av koldioxid mellan uppsamlingsnod och slutförvar inte 

överstiger 0,5%. Dessutom behöver lagret uppfylla ISO-standard 27914:2017 för 

geologisk lagring av koldioxid. För att avskiljning av koldioxid ska klassas som en 

hållbar aktivitet kräver taxonomin att också transport och lagring uppfyller 

taxonomins hållbarhetskrav.19 

Regelverk på nationell nivå 

Införandet av CCS-direktivet i den svenska lagstiftningen har gjorts via bestämmelser 

i miljöbalken och i denna lags förordningar, främst förordningen om geologisk 

lagring av koldioxid samt lagen om kontinentalsockeln. CCS-direktivet har också lett 

till ändringarna i ledningsrätten, lagen om vissa rörledningar och lagen om Sveriges 

ekonomiska zon. För de delar i kedjan CCS och bio-CCS som berör 

koldioxidavskiljning och lagring kan det krävas upp till tio tillstånd. Nedan ges en 

överblick av kopplingen mellan tillstånd och vilken lag, förordning eller liknande som 

reglerar tillstånd inom respektive område. 

 

• Grundtillstånd – Miljöbalken 

• Natura 2000-tillstånd och dispenser från områdes- och artskydd samt 

bygglov – Miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) 

• Utsläppstillstånd – Lagen om handel med utsläppsrätter 

• Tillstånd för avskiljning av koldioxid – Miljöbalken 

• Ledningsrätt – Ledningsrättslagen 

• Lagringstillstånd – Miljöbalken 

 

 

 
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande 

av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 
2019/2088, http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj. 

19 Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 genom fastställande av 
tekniska granskningskriterier för att avgöra under vilka villkor en ekonomisk 
verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller anpassningen till 
klimatförändringarna och för att avgöra om den ekonomiska verksamheten inte orsakar 
någon betydande skada för något av de andra miljömålen, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800
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• Undersökningstillstånd – Kontinentalsockellagen 

• Koncession – Lagen om rörledningar 

• Tillåtlighetsprövning av regeringen – Miljöbalken 

• Lagringstillstånd – kontinentalsockellagen 

 

En kortare beskrivning av vilka delar i Sveriges nationella rätt som påverkar eller kan 

påverka införande av CCS och bio-CCS ges nedan. 

Miljöbalken20 

Enligt miljöbalken är alla ämnen och föremål avfall om innehavaren av dessa har som 

syfte att göra sig av med dessa ämnen eller föremål. Därav följer att koldioxid som 

avskilts ses som avfall då syftet är att bli av med koldioxiden. Dumpning och 

förbränning av avfall till havs är inte tillåtet enligt miljöbalken. Vidare får avfall avsett 

att dumpas eller förbrännas inte forslas ut ur landet eller den ekonomiska zonen. 

Beträffande geologisk lagring av koldioxid inom Sveriges sjöterritorium och 

ekonomiska zon har regeringen meddelat ett undantag, dvs miljöbalken tillåter 

geologisk lagring av koldioxid inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. 

Undantaget gäller inte export av koldioxid för att lagra i ett annat land. Således kan 

regeringen undanta dumpning av koldioxid för geologisk lagring inom Sveriges 

sjöterritorium och ekonomiska zon från förbudet, men export av koldioxid för lagring 

i ett annat land kan inte undantas 

Enligt miljöbalken är koldioxidavskiljning och geologisk lagring olika typer av 

miljöfarlig verksamhet, men båda kräver tillstånd. Vidare omfattas inte transport av 

miljöbalkens regler. Dock kan transport ses som en följdverksamhet till avskiljning 

eller lagring och en tillståndsansökan för en anläggning måste därför ta hänsyn även 

till transportmöjligheters påverkan. 

Förhållandet mellan miljöbalken och utsläppshandelssystemet kopplat till 

avskiljning av koldioxid och tillståndsprövning styrs framförallt via 

industriutsläppsdirektivet21 och handelsdirektivet (se SOU, 2020: s. 497–499). 

Det är värt att notera att Regeringen sommaren 2021 offentliggjorde en 

departementspromemoria med förslag på lagändringar för att förbjuda 

prospektering och nyexploatering av kol, olja och naturgas (Departementsserien 

2021:20) 22 . Förslaget innehåller bland annat en ändring i Miljöbalken som 

omöjliggör tillstånd till utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja eller 

naturgas. För att geologisk lagring av koldioxid inte ska påverkas undantas utvinning 

av råolja och naturgas på land om det är nödvändigt för att bedriva forskning om 

geologisk koldioxidlagring, begränsad till 100 000 ton koldioxid. Promemorian 

 

 

 
20 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-

1998808_sfs-1998-808 
21 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/industriutslappsforordning-2013250_sfs-2013-250 
22  www.regeringen.se/49cc3a/contentassets/848e9a28124641d9b7c7be28c9c3b667/forbud-mot-

prospektering-och-nyexploatering-av-kol-olja-och-fossilgas-ds-202120-web.pdf 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/industriutslappsforordning-2013250_sfs-2013-250
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/industriutslappsforordning-2013250_sfs-2013-250
http://www.regeringen.se/49cc3a/contentassets/848e9a28124641d9b7c7be28c9c3b667/forbud-mot-prospektering-och-nyexploatering-av-kol-olja-och-fossilgas-ds-202120-web.pdf
http://www.regeringen.se/49cc3a/contentassets/848e9a28124641d9b7c7be28c9c3b667/forbud-mot-prospektering-och-nyexploatering-av-kol-olja-och-fossilgas-ds-202120-web.pdf
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innehåller inga förslag på undantag för kommersiell, storskalig lagring eller lagring 

till havs. 

Förordningen om geologisk lagring av koldioxid23 

Miljöbalken täcker till stor del det som krävs för införandet av CCS-direktivet i den 

svenska lagstiftningen. Det finns dock ett antal specialregler i förordningen om 

geologisk lagring av koldioxid. Förordningens syfte är att den geologiska lagringen av 

koldioxid ska ske på ett miljömässigt säkert sätt. SGU är tilldelad ansvaret för 

tillsynen av geologisk lagring av koldioxid om lagringen sker i Sverige.  

Lagen om kontinentalsockeln24 

Denna lag tillämpas på havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde 

samt specificerade områden utanför Sveriges sjöterritorium. Lagen reglerar 

utforskning av kontinentalsockeln samt anger att naturtillgångar som utvinns i 

samband med detta tillkommer staten. Detta inbegriper även geologisk lagring av 

koldioxid. Tillsynsmyndighet för att denna lags åtföljs är främst SGU. 

Kustbevakningen står för tillsyn gällande undervattenskablar och rörledningar. 

Ledningsrättslagen25 

Transport av koldioxid via rörledningar regleras i ledningsrättslagen och tillsyn för 

transport av koldioxid i rörledningar utförs av Energimarknadsinspektionen på land 

och fram till territorialgränsen. Denna lag gäller endast ut till gränsen mellan enskilt 

och allmänt vatten. Vad som gäller från denna gräns och vidare fram till 

lagringsplatsen regleras av lagen om kontinentalsockeln och tillses av 

Kustbevakningen. Den som har ett behov av en ledning (inklusive rörledning för 

transport av koldioxid) kan få rätt till att lägga ledningen enligt ledningsrättslagen, 

även då ledningen ska dras fram på annans fastighet. 

Lagen om vissa rörledningar26 

Vanligen krävs ett speciellt tillstånd för att dra och använda rörledning för transport 

av koldioxid för geologisk lagring. Detta tillstånd – s.k. koncession – fås av regeringen 

efter att Energimarknadsinspektionen har berett ansökan. En koncession är 

tidsbegränsad, får inte gå emot detaljplan/områdesbestämmelser, samt ska ta 

hänsyn till vad som gäller enligt miljöbalken kring hänsynreglerna, hushållning av 

mark- och vattenområden och genomförda miljökonsekvensbedömningar. Om 

kapacitet finns ska innehavaren av koncessionen transportera koldioxid även åt 

 

 

 
23 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-

201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21 
24 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1966314-

om-kontinentalsockeln_sfs-1966-314 
25 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/ledningsrattslag-19731144_sfs-1973-1144 
26 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1978160-

om-vissa-rorledningar_sfs-1978-160 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1966314-om-kontinentalsockeln_sfs-1966-314
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1966314-om-kontinentalsockeln_sfs-1966-314
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ledningsrattslag-19731144_sfs-1973-1144
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ledningsrattslag-19731144_sfs-1973-1144
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1978160-om-vissa-rorledningar_sfs-1978-160
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1978160-om-vissa-rorledningar_sfs-1978-160
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andra. Dessa bestämmelser gäller även på rörledningar som går utanför svenskt 

territorium eller till lagring på kontinentalsockeln. Energimarknadsinspektionen 

utövar tillsyn på land och fram till territorialgränsen. Utanför detta område ansvarar 

Kustbevakningen för tillsynen enligt lagen om kontinentalsockeln. 

Lagen om Sveriges ekonomiska zon27 

Denna lag tillämpas på områden utanför Sveriges sjöterritorium. Lagen om Sveriges 

ekonomiska zon kräver tillstånd när det gäller utforskning, utvinning eller annat 

nyttjande av naturtillgångar, uppförande eller användande av konstgjorda öar samt 

uppförande eller användande av anläggningar inom den ekonomiska zonen. 

Geologisk lagring av koldioxid inom detta område regleras dock enligt miljöbalken 

och lagen om kontinentalsockeln. Kustbevakningen är tillsynsmyndighet gällande 

lagen om Sveriges ekonomiska zon. 

Lagen om handel med utsläppsrätter 

Handeln med utsläppsrätter är ett styrmedelssystem inom EU för minskning av 

växthusgaser och regleras via EU:s handelsdirektiv. Förutom EU omfattas Norge, 

Island och Lichtenstein (Naturvårdsverket, 2021b). I Sverige har direktivet 

implementerats rättsligt via lagen om handel med utsläppsrätter och förordningen 

om handel med utsläppsrätter samt andra föreskrifter och EU-förordningar. Lagen 

om handel med utsläppsrätter reglerar tillstånd och annat som krävs för att få släppa 

ut växthusgaser samt tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter. Med 

utsläpp avses i dagsläget frigörande i atmosfären från anläggning eller luftfartyg. 

Grundregeln är att tillstånd krävs för att få släppa ut växthusgaser från en 

anläggning/verksamhet som omfattas av systemet. Naturvårdsverket ger tillstånd 

förutsatt att tillstånd enligt miljöbalken finns. Tillstånd innebär att 

verksamhetsutövaren kan ansöka om tilldelning av utsläppsrätter under en specifik 

handelsperiod. Utsläppsrätterna fördelas nationellt av regeringen och godkänns av 

kommissionen. Verksamhetsutövare har skyldighet att beräkna och mäta, dvs 

övervaka, sina utsläpp, och årligen rapportera verifierade utsläpp. Baserat på detta 

överlämnas motsvarande utsläppsrätter varje år. Om utsläppen är avskilda och 

transporterade för geologisk lagring gäller inte det sistnämnda. 

Förordningen om handel med utsläppsrätter28 

Förordningen beskriver verksamheter som kräver tillstånd för utsläpp. Anläggningar 

i vilka endast biomassa används vid förbränning förutom vid start och stängning 

behöver inte tillstånd för utsläpp, om de inte är kopplade till ett fjärrvärmenät större 

än 20 MW. Tillsyn sker av Naturvårdsverket och Finansinspektionen. 

 

 

 
27 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921140-

om-sveriges-ekonomiska-zon_sfs-1992-1140 
28 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20041199-

om-handel-med-utslappsratter_sfs-2004-1199 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921140-om-sveriges-ekonomiska-zon_sfs-1992-1140
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921140-om-sveriges-ekonomiska-zon_sfs-1992-1140
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20041199-om-handel-med-utslappsratter_sfs-2004-1199
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20041199-om-handel-med-utslappsratter_sfs-2004-1199
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Inrikes transport av farligt gods29 

Farligt gods är bland annat explosiva ämnen och föremål, gaser och brandfarliga 

vätskor. Koldioxid och kyld, flytande koldioxid klassas som farligt gods, men kräver 

inget transporttillstånd. Dock ska enligt denna lag … ”den som transporterar farligt 

gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport vidta de skyddsåtgärder 

och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa 

att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid 

transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror 

på godsets farliga egenskaper.” (s. 499–500). Tillsyn sker av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, 

Polismyndigheten och Kustbevakningen beroende på var transporten sker. 

 

 

 
29 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006263-

om-transport-av-farligt-gods_sfs-2006-263 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006263-om-transport-av-farligt-gods_sfs-2006-263
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006263-om-transport-av-farligt-gods_sfs-2006-263
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I detta avsnitt sammanfattas lag- och regelmässiga utmaningar och frågeställningar 

som återstår att behandla för att möjliggöra eller förbättra förutsättningarna för bio-

CCS i Sverige. Med en framtida verksamhetsutövare inom bio-CCS som tänkt 

mottagare har sammanställningen strukturerats utefter följande delar: avskiljning, 

transport till lagringsplats inklusive avtalsreglering (bilaterala avtal) för transport 

och lagring samt lagring. Beskrivning av berörda lagar och regelverk samt hänvisning 

till respektive styrande dokument och ytterligare information finns i avsnitt 

Bakgrund: regelverk med påverkan på bio-CCS. 

Avskiljning 

EU:s handelssystem för utsläpp inbegriper biogen koldioxid som släpps ut av de stora 

svenska punktutsläppskällorna (SOU, 2020). Klimatpolitiska vägvalsutredningens 

betänkande (SOU, 2020) beskriver att en revidering av detta handelssystem genom 

att räkna avskild och lagrad biogen koldioxid som ett negativt utsläpp (i stället för 

klimatneutralt) kan vara ett sätt att skapa incitament för bio-CCS på EU-nivå genom 

att bio-CCS genererar krediter för användning inom utsläppshandelssystemet. 

Nuvarande system för utsläppshandel behandlar inte upptag (utan utsläpp), men skäl 

för att bio-CCS kan ge krediter är att det bryter kretsloppet för biogent kol (SOU, 

2020). Klimatnyttan för biogen koldioxid som lagras permanent kan jämföras med 

reducering av fossila utsläpp. Rickels et al. (2021) presenterar en mer omfattande och 

uppdaterad analys av olika möjligheter till reform av EU:s handelssystem för att 

inkludera bio-CCS och DACCS 30 , bland annat hur utsläppsrätter kan länkas till 

minusutsläppskrediter utan att urholka omställningstrycket på att fasa ut fossila 

utsläpp. 

Sedan publiceringen av vägvalsutredningens betänkande har den norska 

regeringen bett EU-kommissionen om förtydligande i frågan hur avskild koldioxid 

ska bokföras (EC, 2020). Frågan handlade om huruvida avskild koldioxid (fossil eller 

biogen) kan subtraheras från en anläggnings utsläpp under förutsättning att maximal 

avskild koldioxid inte överstiger mängden producerad fossil koldioxid från aktuella 

anläggning, dvs eventuell avskild mängd koldioxid som överstiger den totala 

produktionen av fossil koldioxid kan inte subtraheras från anläggningens utsläpp 

(EC, 2020). EU-kommissionen svarade den norska regeringen i juli 2020, att det 

saknas juridiskt stöd31 i EU:s handelssystem som medger att avskild biogen koldioxid 

bokförs som ett negativt utsläpp vid anläggningen (EC, 2020). Det vill säga, 

genererade negativa utsläpp via bio-CCS kan inte användas för att kompensera för 

 

 

 
30 Direktinfångning och lagring av koldioxid (Direct Air Capture with Carbon Storage) 
31 Se artikel 49 i Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2066 of 19 December 2018 on 

the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC 
of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) 
No 601/2012, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj. 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj
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fossila utsläpp, vilket innebär att anläggningen inte undkommer avgifter för 

utsläppsrätter motsvarade dess fossila utsläpp genom bio-CCS. Kommissionen 

hänvisar till att incitament för bio-CCS kan skapas på andra vis (EC, 2020). Denna 

fråga kommer exempelvis diskuteras i det arbete som sker under European Green 

Deal och då speciellt i den föreslagna genomgången 32  av styrmedel för 

utsläppsreduktion vilken är planerad till juni 2021 (EC, 2020).  

I betänkandet av den klimatpolitiska vägvalsutredningen framhölls att Sverige 

måste införa och verka för en redovisning av kompletterande åtgärder, däribland bio-

CCS, som är heltäckande och transparent. Flera områden rörande redovisning 

betonades som viktiga. Av dessa områden rör följande bio-CCS: 

 

• ”Naturvårdsverket bör få i uppdrag att skapa ett system för att samla in data 

samt beräkna och redovisa negativa utsläpp för uppföljning av 

kompletterande åtgärder och de nationella klimatmålen. 

Datainsamlingssystemet bör omfatta avskiljning och användning av 

koldioxid (CCU), avskiljning, transport och lagring av koldioxid av biogent 

ursprung (bio-CCS), direktinfångning och avskiljning av koldioxid i 

atmosfären och lagring (DACCS), andra negativa utsläpp av växthusgaser 

samt användning av biokol som kolsänka” (SOU 2020: s. 700). 

• ”Naturvårdsverket bör få i uppdrag att ta fram ett förslag på hur, när och i 

vilken form information om negativa utsläpp ska redovisas internationellt 

och till EU” (SOU 2020: s. 700). 

• ”Sverige bör verka för att EU skapar transparenta system för redovisning av 

negativa utsläpp av växthusgaser. Redovisningen bör skilja på kortlivad 

respektive långlivad eller permanent kolinlagring” (SOU 2020: s. 700). 

• ”Sverige bör verka för att de internationella rapporteringsriktlinjerna med 

tillhörande metodriktlinjer och klimatrapporteringens tabellverk utvecklas 

inom ramen för processen enligt FN:s klimatkonvention och Parisavtalet, så 
att en ändamålsenlig och transparent rapportering av negativa utsläpp kan 
ske” (SOU 2020: s. 700). 

 

I dagsläget har svensk regering och riksdag ännu inte beslutat om föreslagna 

kompletterande åtgärder i betänkandet och därmed har Naturvårdsverket ännu inte 

fått något uppdrag att ta fram regler för att kunna bokföra och rapportera 

kompletterande åtgärder (Solis, 2021). Avseende bokföring och rapportering av 

internationella utsläppskrediter kan det ske när regler för detta beslutats under 

Parisavtalet (Solis, 2021).  

Beträffande konsekvenser för biologisk mångfald framhåller betänkandet att det 

extra behov av el och värme som krävs för bio-CCS specifikt inte får ge konsekvenser 

på biologisk mångfald via ett ökad nyttjande av biomassa. I betänkandet lyfts även 

risken för att det i framtiden skapas en global eller europeisk marknad för negativa 

 

 

 
32 Se EU climate action and the European Green Deal https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-

climate-action_en. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
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utsläpp, och därmed ett ökat värde på sådana utsläpp, som riskerar att leda till en 

ökad efterfrågan och ett ökat uttag av biomassa som i sin tur kan få negativa 

konsekvenser för biologisk mångfald. Om ett sådant scenario blir verklighet bör det 

hanteras av klimatpolitiken genom de olika miljökvalitetsmålen (SOU, 2020). Vidare 

finns även stöd i svensk lagstiftning för att hantera framtida situationer gällande 

hållbar markanvändning (SOU, 2020). Utöver det reglerar det reviderade 

förnybarhetsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av 

den 11 december 2018, att biobränslen måste uppfylla särskilda hållbarhetskriterier 

och kriterier för minskade växthusgasutsläpp i ett livscykelperspektiv för att kunna 

räknas som förnybara (SOU, 2020). Det reviderade direktivet omfattar även nya 

hållbarhetskriterier för skogsbiomassa, jämte kriterier för flytande och gasformiga 

biobränslen. För bevarande av biologisk mångfald måste hållbarhetskriterierna i 

direktivet följas, och vidare krävs att ursprungslandet för biomassan är part till 

Parisavtalet (SOU, 2020). Därav anges det i betänkandet att kraven i det reviderade 

förnybarhetsdirektivet bör vara ett sätt att säkerställa hållbarheten beträffande 

användandet av biomassa inom EU, till exempel i design av ett europeiskt styrmedel 

för bio-CCS. Samtidigt påpekas det i betänkandet att det är av vikt att hinder inte 

skapas för hållbar biomassaanvändning. EU-kommissionen arbetar för tillfället på en 

genomförandeförordning i syfte att vägleda aktörer i hur de ska demonstrera att 

deras användning av skogsbiomassa uppfyller de nya hållbarhetskriterierna för 

förnyelsebar bioenergi.33 

Gränsöverskridande transport till lagringsplats 

Enligt bedömning gjord av den klimatpolitiska vägvalsutredningen är lagring av 

koldioxid utanför Sverige det enda alternativet för att i närtid kunna använda bio-

CCS vid svenska punktutsläpp av biogen koldioxid. Vägvalsutredningen framhåller i 

betänkandet att det därför måste skapas förutsättningar för att kunna transportera 

och lagra koldioxid. Åtgärder i närtid bör därför koncentreras kring att möjliggöra 

lagring utomlands, och i detta sammanhang är Norge det land där lagring bedöms 

kunna ske i första hand (SOU, 2020). 

Vid tiden för den klimatpolitiska vägvalsutredningens arbete var det fortfarande 

oklart om EU:s handelssystem harmoniserade med huvudalternativet för transport 

av avskild svensk biogen koldioxid till lagringsdepåer i andra länder, det vill säga 

fartygstransport. Det framhålls i betänkandet att andra transporter, vilket inkluderar 

fartygstransport, av koldioxid för lagring borde ingå i EU:s handelssystem för 

utsläpp, under förutsättning att systemet innehåller redskap för att övervaka 

 

 

 
33 Commission Implementing Regulation (EU) …/... of XXX on establishing operational guidance 

on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass 
laid down in Article 29 of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the 
Council, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12943-
Direktivet-om-fornybar-energi-vagledning-om-hallbarhetskriterier-for-skogsbiomassa-som-
anvands-vid-energiproduktion_sv. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12943-Direktivet-om-fornybar-energi-vagledning-om-hallbarhetskriterier-for-skogsbiomassa-som-anvands-vid-energiproduktion_sv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12943-Direktivet-om-fornybar-energi-vagledning-om-hallbarhetskriterier-for-skogsbiomassa-som-anvands-vid-energiproduktion_sv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12943-Direktivet-om-fornybar-energi-vagledning-om-hallbarhetskriterier-for-skogsbiomassa-som-anvands-vid-energiproduktion_sv
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koldioxidtransporten samt metod för att särskilja biogen och fossil koldioxid under 

transport och vid lagring. 

Den norska regeringen har även i detta bett EU-kommissionen om ett 

förtydligande angående hur avskild koldioxid som överförs till ett fartyg eller lastbil 

för vidare transport till lagringsplats ska bokföras (EC, 2020). 

EU-kommissionen svarar att EU:s handelssystem 34  stödjer att koldioxid som 

avskilts vid en anläggning för vidare transport till lagringsplats kan subtraheras från 

anläggningens utsläpp då avskild koldioxid överförts till lagringsplatsen alternativt 

till rörledningssystem för transport till lagringsplats (EC, 2020). Kommissionen 

framhåller dock att eventuella förluster av koldioxid i kedjan måste kontrolleras och 

mätas för att förlusterna ska kunna justeras med motsvarande mängd utsläppsrätter 

(EC, 2020). I kontext av övrig reglering är det också tydligt att EU-kommissionen 

inte avser att biogen koldioxid kan subtraheras från anläggningens eventuella fossila 

utsläpp och på så vis frigöra utsläppsrätter i handelssystemet (Rickels et al., 2021; 

Fridahl et al., 2020), vilket förklaras i avsnittet Regelverk på internationell nivå ovan. 

Londonprotokollet (se avsnitt Regelverk på internationell nivå ovan för en 

övergripande beskrivning av detta regelverk), med ursprung i Londonkonventionen, 

är ett regelverk som syftar till att begränsa havsföroreningar på grund av dumpning 

av avfall och annat material (SOU, 2020). Grunden i Londonprotokollet är att all typ 

av dumpning av alla typer av avfall eller andra ämnen är förbjudet på internationellt 

vatten och i de ingående parternas territorialhav, men geologisk lagring av koldioxid 

under havsbotten gjordes möjligt genom ett tillägg 2006 (SOU, 2020). Ytterligare ett 

tillägg gjordes 2009 vilket tillät transport av koldioxid för lagring i en annan stat, dvs 

transport av koldioxid undantogs från exportförbudet (SOU, 2020). Vid tidpunkten 

för den klimatpolitiska vägvalsutredningen hade tillägget ännu inte trätt i kraft. Det 

saknas fortfarande, i maj 2021, en avsevärd andel ratificeringar för att tillägget ska 

börja gälla, men det finns beslut från ett partsmöte 2019 att tillåta en provisorisk 

tillämpning av undantaget. Denna provisoriska tillämpning kräver ett bilateralt avtal 

mellan berörda stater (SOU, 2020). Vidare, om Sverige ingår ett avtal med ett annat 

land krävs också att Sverige deponerar en deklaration om provisorisk tillämpning av 

ändringen av berörd del i Londonprotokollet (artikel 6) tillsammans med avtalet hos 

Internationella sjöfartsorganisationen (SOU, 2020). Om svenska biogena utsläpp ska 

lagras i en annan stat innan tillägget till protokollet trätt i kraft, måste därmed 

åtgärder göras så att ändringen av Londonprotokollet kan tillämpas provisoriskt. Det 

framhålls i betänkandet att Sverige bör godkänna ändringen av Londonprotokollet 

som möjliggör att transport av koldioxid för geologisk lagring kan undantas från 

protokollets exportförbud samt även verka för att övriga parter godkänner ändringen 

för att den ska kunna träda i kraft. Sedan betänkandet överlämnats till regeringen har 

Sverige ratificerat ändringen av Londonprotokollet (RK, 2020; SR, 2020). Vidare 

anges i betänkandet att det även i den svenska förordningen om geologisk lagring av 

 

 

 
34 Se artikel 49 i Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2066 of 19 December 2018 on 

the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC 
of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) 
No 601/2012, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj. 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj
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koldioxid35 bör föras in ett undantag från förbudet mot export av koldioxid för lagring 

i andra länder. 

Vägvalsutredningen anger i betänkandet att Energimyndigheten tillsammans med 

norska myndigheter bör ta fram innehåll för ett avtal kring transport och lagring av 

koldioxid i samråd med Naturvårdsverket och SGU. Arbetet med att ta fram ett 

bilateralt avtal bör utföras i dialog med näringslivet (SOU, 2020). I utredningen 

nämns även Nederländerna och Storbritannien som tänkta länder för liknande 

analyser. 

I ett regeringsbeslut från december 2020 ges Energimyndigheten uppdraget att ta 

fram ett förslag på avtal mellan Norge och Sverige enligt Londonprotokollet samt 

förbereda för avtal med andra länder, till exempel Storbritannien och Nederländerna 

(SR, 2020). I ett sådant avtal ska bekräftelse på tillstånd och fördelning av ansvar 

mellan länderna regleras. Kopplat till detta ska Energimyndigheten även behandla 

andra frågeställningar kring säker transport och lagring av koldioxid som bör 

behandlas i mellanstatliga avtal, exempelvis risk- och ansvarsfördelning, villkor för 

användning och övervakning av koldioxid (SR, 2020). 

Betänkandet (SOU, 2020) beskriver att ett mellanstatligt avtal även kan vara 

komplement till andra kommersiella avtal som verksamhetsutövare i Sverige kan 

sluta med norska motparter. Innehållet i ett mellanstatligt avtal kan exempelvis 

beröra ansvarsfördelning vid eventuellt läckage av koldioxid under transport eller 

lagring, förbud mot att svensk koldioxid används till Enhanced Hydrocarbon 

Recovery (EHR, dvs. utvinning av fossila kolväten i form av olja- och gas), utbyte av 

statistik och bokföringsfrågor för att säkerställa att Sverige som land inklusive dess 

verksamhetsutövare kan räkna med genererade negativa utsläpp sett till nationella 

klimatmål, internationella åtaganden och, om aktuellt, utsläppshandelssystemet 

(SOU, 2020). 

Utredningen avråder från att staten ska göra en satsning i nuläget på infrastruktur 

för transport av koldioxid. Istället bör staten stödja privata aktörers satsning på bio-

CCS genom att till exempel skapa ekonomiska förutsättningar för bio-CCS, ge stöd 

till FoU och demonstrationsanläggningar, eller främja att infrastrukturen för 

koldioxidtransport används på ett effektivt vis. Utredningen anger att ett nationellt 

centrum för CCS och bio-CCS bör stödja verksamhetsutövares undersökningar kring 

möjliga transportlösningar och kostnader för dessa. 

Beträffande transport av avskild koldioxid till plats för lagring anger betänkandet 

att fartygstransport har fördelar ur ett svenskt perspektiv jämfört med rörledningar, 

speciellt vid uppstart av CCS och bio-CCS på grund av få anläggningar för avskiljning 

av koldioxid och små volymer som avskiljs. Exempelvis framhålls följande argument 

för fartygstransport: oklart om rörledningstransport leder till lägre 

transportkostnader jämfört med fartygsbaserad transport (även vid stora kvantiteter 

koldioxid), låg flexibilitet i rörledningssystem jämfört med fartygsbaserad transport, 

 

 

 
35 Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid, www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-
av_sfs-2014-21. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201421-om-geologisk-lagring-av_sfs-2014-21
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att skapa infrastruktur baserad på rörledning kräver ett mycket stort arbete, samt att 

det bedöms som mindre sannolikt att privata aktörer skulle satsa på uppbyggnad av 

ny infrastruktur baserad på rörledning för att transportera koldioxid (SOU, 2020). 

Lagring 

Den klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU, 2020) bedömer att Sverige har en 

betydande potential för geologisk lagring av koldioxid, men kunskapen kring möjliga 

lagringsplatser är begränsad. Vidare är det för nuvarande inte tillåtet med lagring av 

koldioxid i Östersjön på grund av Helsingforskonventionen och på grund av Sveriges 

begränsade genomförande av offshoredirektivet (se avsnitt Regelverk på 

internationell nivå ovan). Ett problem kopplat till offshoredirektivet är att befintlig 

olja eller gas kan tryckas ut från berggrunden då koldioxid för lagring injekteras i olje- 

eller gasförande berggrund. Andra viktiga aspekter i detta sammanhang är att läckage 

och utsläpp definieras olika i CCS-direktivet respektive handelsdirektivet, samt att 

CCS-direktivet inte skiljer på fossil och biogen koldioxid (se avsnitt Regelverk på EU-

nivå ovan). Betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU, 2020) beskriver 

även att det vid genomförandet av CCS-direktivet konstaterades att många svenska 

lagringsmöjligheter sträcker sig till territorium eller ekonomiska zoner utanför 

Sverige. Till exempel inkluderar ett möjligt lagringskomplex i södra Östersjön ryskt 

territorium. Geologisk lagring är endast tillåten i territorium, ekonomiska zoner och 

på kontinentalsocklar som innehas av Europeiska unionens medlemsstater samt 

Norge, Island och Liechtenstein. För att harmonisera CCS-direktivet med 

Helsingforskonventionen föreslår betänkandet att Sverige ska initiera att 

Helsingforskonventionen ändras, alternativt antar en resolution för att medge en 

tolkning som tillåter geologisk lagring i havsbotten. 

Det anges i betänkandet att stora insatser krävs för att undersöka och utreda 

möjliga lagringsplatser för koldioxid i Sverige samt att ledtiderna för att skapa 

lagringsplatser är långa. Lagringskapaciteten totalt sett i Skandinavien är dock hög. 

Norge har enligt det nordiska forskningsprojektet NordiCCS störst kapacitet för 

lagring av koldioxid, men möjligheter för lagring finns även i Nederländerna, 

Storbritannien och Danmark. Utredningen gör bedömningen att arbetet på kort sikt 

med att möjliggöra lagring av koldioxid från svensk CCS och bio-CCS bör 

koncentreras kring lösningar där koldioxid lagras utomlands, där koldioxidlagring i 

Norge, som nämns ovan, anses vara det främsta alternativet. 

Konventionen om biologisk mångfald (UNCBD) (se avsnitt Regelverk på 

internationell nivå för beskrivning av detta regelverk) är en global rätt som syftar till 

att bevara biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande utav den. 2010 togs ett beslut 

om ett moratorium avseende geoengineering som sade att eftersom transparent 

global kontrollmekanism saknas för geoengineering ska inga klimatrelaterade 

geoengineering-aktiviteter som kan påverka biologisk mångfald ske innan tillräcklig 

vetenskaplig kunskap finns som berättigar sådana aktiviteter (SOU, 2020). I 

moratoriet är dock infångning (koldioxiden fångas innan utsläpp till atmosfären) och 

lagring av koldioxid från fossila bränslen undantaget. Dock saknas definition av 

geoengineering samt att undantaget i moratoriet inte uttryckligen omfattar bio-CCS 

eller annan icke-fossil CCS (SOU, 2020). I den klimatpolitiska utredningen 
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bedömdes påverkan på biologisk mångfald vid bio-CCS i en svensk kontext som liten 

samt att undantaget från moratoriet borde omfatta även bio-CCS då fossil CCS 

undantas (SOU, 2020). Vidare omfattar Sveriges lagstiftning att en hållbar 

markanvändning tryggas. I betänkandet framhålls att viss tolkning och tillämpning 

av moratoriet kan utgöra ett hinder för svensk bio-CCS. Därmed bör Sverige verka 

för en ändring som gör att även bio-CCS tydligt undantas från moratoriet (SOU, 

2020). 
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De regelmässiga förutsättningarna för bio-CCS i Sverige har förbättrats avsevärt det 

senaste dryga decenniet. Exempelvis har EU antagit CCS-direktivet som reglerar 

ansvar för lagring av koldioxid, Internationella sjöfartsorganisationen IMO har 

antagit en resolution som tillåter export av koldioxid i syfte att lagras under 

havsbotten, FN:s klimatpanel har förtydligat att bio-CCS kan och bör bokföras som 

ett negativt utsläpp och Europeiska kommissionen har klargjort att de tolkar EU:s 

handelsdirektiv som att skepps- och lastbilstransport av koldioxid är att betrakta som 

likställd med rörtransport och därmed kompatibelt med CCS. Trenden inom EU-

politiken är att utveckla regelsystemet i en mer tillåtande riktning, till stöd för CCS 

inklusive bio-CCS. Samtidigt är det troligt att hållbarhetskraven på biomassa 

kommer att skärpas inom EU, vilket möjligen kan påverka konkurrenskraften för 

bioenergi och därmed förutsättningarna för bio-CCS. Kring transport och lagring är 

dock trenden överlag tydlig: reglerarna jobbar för att undanröja hinder och sänka 

barriärer. 

Utöver bristen på tillräckliga ekonomiska incitament för bio-CCS kvarstår flera 

regelmässiga hinder. En del utgör mindre barriärer, andra är av mer betydande 

karaktär. Nedan listas de utmaningar som bedöms vara av störst betydelse för bio-

CCS i Sverige. I dagsläget bidrar dessa hinder och barriärer till ökad osäkerhet, vilket 

försvårar investeringsbeslut. Aktörer inom politik, näringsliv och förvaltning, som 

vill förbättra förutsättningarna för bio-CCS i Sverige, bör därför trycka på för en 

revidering av regelsystemet.36 

 

1. Avskiljning 

a. Det saknas regler för hur biogen koldioxid ska mätas och 

rapporteras vid anläggningar som tillämpar bio-CCS, både inom 

Sverige och EU. Ett regelverk som kan tillämpas inom det 

framväxande svenska stödsystemet för bio-CCS är dock under 

utformning och förväntas baseras på årlig rapportering av 

massbalanser. 

2. Gränsöverskridande transport 

a. Via ett tillägg i Londonprotokollet tillåts transport av koldioxid för 

lagring i annan stat, men tillägget har ännu inte trätt i kraft. 

Transport av koldioxid kräver därför en provisorisk tillämpning 

av tillägget, vilket i sin tur ställer krav på ett bilateralt avtal mellan 

berörda stater. En ytterligare förenkling av regelsystemet för 

gränsöverskridande transport vore att föredra. 

3. Lagring i närtid 

 

 

 
36 Observera att frågor om tillståndsprocesser och frågor om politik för att skapa incitament för bio-

CCS hanteras i andra rapporter inom forsknings- och samverkansprojektet Färdplan för BECCS 
i fjärrvärmesektorn i Sverige. 
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a. CCS-direktivet skiljer inte på koldioxidmolekylernas ursprung. 

Läckage av biogen koldioxid kan därför kräva kompensation 

genom överlåtande av utsläppsrätter inom EU:s system för 

utsläppshandel vilket i sin tur kan försvåra och fördyra bio-CCS. 

4. Potentiellt svenskt lager på längre sikt 

a. I dagsläget tillåter inte Helsingforskonventionen lagring av 

koldioxid i Östersjön. För att möjliggöra lagring av koldioxid i 

Sverige krävs att Helsingforskonventionen ändras eller att en 

resolution som medger en tolkning som tillåter geologisk lagring 

av koldioxid i havsbottnen antas. 

b. Några av de möjliga svenska lagringsplatserna sträcker sig till 

territorium eller ekonomiska zoner utanför Sverige och potentiellt 

även utanför Europeiska unionens territorium. Detta utgör ett 

problem då geologisk lagring utanför Europeiska unionens 

territorium är otillåten. 

c. Olje- och gasfynd regleras i Offshoredirektivet. Eventuella olje- 

och gasfynd som påträffas vid undersökning och användning av 

geologiska lagringsplatser i havsbottnen regleras därmed inom 

ramen för detta direktiv, vilket är något som måste hanteras vid 

anläggande av svenska lagringsplatser för koldioxid.  

5. Hela teknikkedjan 

a. Moratoriet i konventionen om biologisk mångfald tillåter inte 

klimatrelaterade geoengineering-aktiviteter som kan påverka 

biologisk mångfald. Infångning och lagring av koldioxid från 

fossila bränslen undantas uttryckligen från moratoriet, men inte 

bio-CCS, vilket därmed kan utgöra ett hinder för svensk bio-CCS. 
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