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       Bakgrund – problemställning (1)  

Hur styra mot radikalt lägre utsläpp i konkurrensutsatta och 
kapitalintensiva industrier, i vilka det dessutom inte alltid 
finns kommersiellt tillgänglig utsläppsreduktionsteknologi?  

Effektivast att styra med ett pris på utsläpp, t.ex. en skatt, i 
jämförelse med individuella gränsvärden för utsläpp (t.ex. 
via miljöbalksprövningen).  

Men! (a) svårt att finna balans mellan omställningstryck 
och konkurrenskraft; samt (b) harmoniserade skatter eller 
utsläppshandel inte alltid politiskt genomförbara. 
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       Bakgrund – problemställning (2)  

USA: svårt införa pris på koldioxid, i stället individuella 
gränsvärden (med visst utrymme för handel) enligt den s.k. 
Clean Air Act.  

Sverige: EU ETS med låga priser. Ingen prövning av CO2-
utsläpp enligt Miljöbalken (dock av ”energihushållning”).  

Under vilka förutsättningar kan individuella gränsvärden 
utgöra en ändamålsenlig reglering för att fasa ut utsläpp      
i konkurrensutsatta industrier?  
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     Regleringsutmaningen  

A = utsläppsreduktion, MC = marginalkostnad för utsläppsreduktion 
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            Villkor för en ändamålsenlig reglering 
• Flexibilitet vad gäller valet av reningsteknik (BAT utgångspunkten 

men aldrig specifika teknikkrav), 
• Tidsflexibilitet, användandet av prövoperioder under vilka företagen 

kan utveckla och testa ny tekniker etc. Gör det enklare med 
processrelaterad teknologi snarare än endast end-of-pipe lösningar. 

• Kompetens/kunskap hos myndigheterna för att överbrygga 
kunskapsglapp.. Möjliggör även effektiv kunskapsöverföring.  

• Koordinering av offentliga/privata FoU program och miljöprövning. 
• Förutsägbarhet och transparens i prövningen.  

Flexibilitet – Kunskap - Förutsägbarhet 
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Angreppssätt 

Vi analyserar viktiga erfarenheter och lärdomar från reglering av 
industrin i Sverige, Finland samt USA, dvs. i vilken utsträckning 
uppfylls ovan nämnda villkor i dessa fall? 

Det svenska historiska exemplet är speciellt intressant, se 
även Lundqvist (1980) samt Brännlund och Kriström (1999).  

Material: handlingar från koncessionsnämndsprövningar under 
1970- och 1980-talen. Fokus på pappers- och massaindustrin.  
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          Övergången till klorfritt pappersmassa 

Hur gick det till i Sverige respektive Finland? 
 
Tidigare litteratur noterar att denna övergång 
var speciellt snabb och effektiv i de nordiska 
länderna, och kan förklaras av miljömotiverat 
konsumenttryck…. 
 
Vi hävdar att:  
• skillnaderna mellan Sverige och Finland 

är stora; samt att 
• övergången var reglerings- snarare                 

än konsumentdriven….! 
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Utfall: exemplet Skutskärs massabruk 

• Gränsvärden snarare än teknikkrav 
• Långa prövoperioder för att testa ny teknik 
• Hög reglerarkompetens & intensiv kunskapsöverföring 
• Snabb anpassning förklaras av ett sedan lång tid 

etablerat industrisamarbete kring miljöforskning. 
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Teknisk utveckling: antal patentansökningar    
rörande alternativ blekteknologi i Sverige och Finland 

Teknikutveckling även i fallet med administrativa styrmedel 
 

Fokus på mer ”radikal” teknologiutveckling i Sverige…. 
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Tack! 

Take-Home Point: 
 
Flexibilitet – Kunskap –  Förutsägbarhet 
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