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Statens energimyndighets föreskrifter om
projektbaserade mekanismer;

beslutade den 20 augusti 2012.

Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av lagen (2004:1199) 
om handel med utsläppsrätter och 61 och 62 §§ förordningen (2004:1205) om 
handel med utsläppsrätter.

Inledande bestämmelser och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förfarandet vid ansökan 
om och förutsättningar för godkännande av deltagande i projektverksamhet. 

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med:

CDM-styrelsen: styrelsen för mekanismen för ren utveckling, ett internatio-
nellt kontrollorgan inom ramen för mekanismen för ren utveckling, utses av 
Kyotoprotokollets parter (CDM Executive Board),

Determineringsrapport: rapport, i enlighet med de riktlinjer och krav som JI-
kommittén för gemensamt genomförande har fastställt, i vilken en oberoende 
kontrollör ackrediterad av JI-kommittén intygar projektets berättigande som 
JI-projekt (determination report), 

JI-kommittén: övervakningskommittén för gemensamt genomförande, ett 
internationellt kontrollorgan inom ramen för gemensamt genomförande, 
utses av Kyotoprotokollets parter (JI Supervisory Committee),

Letter of Approval (LoA): den internationella beteckningen för dokument som 
intygar att projektet bidrar till hållbar utveckling i värdlandet samt godkän-
nande av deltagande i projektverksamhet,

Oberoende kontrollör: fysisk eller juridisk person som av CDM-styrelsen 
eller JI-kommittén auktoriserats för att genomföra validering, determinering 
eller verifiering av projekt. Det kan också vara en verifierare godkänd för 
kontroller inom EU:s handelssystem (CDM: Designated Operational Entity, 
JI: Accredited Independent Entity),

Projektbeskrivning: beskrivning av projektverksamheten som, beroende på 
verksamhetens art, uppfyller sådana krav som antagits av partsmötet till Kyo-
toprotokollet, 
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Projekt enligt mekanismen för ren utveckling: projekt enligt artikel 12 
Kyotoprotokollet i ett land som inte gjort något kvantitativt åtagande om att 
minska utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,

Projekt för gemensamt genomförande: projekt enligt artikel 6 Kyotoproto-
kollet i ett land som gjort ett kvantitativt åtagande om att minska utsläppen av 
växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,

Projektverksamhet: projekt för gemensamt genomförande eller projekt enligt 
mekanismen för ren utveckling,

Projektdeltagare: en fysisk eller juridisk person, myndighet eller främmande 
stat som frivilligt deltar i en projektverksamhet eller förvärvar utsläppsminsk-
ningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar, 

Spår ett: gemensamt genomförande inom ramen för en bilateral överenskom-
melse där båda parterna uppfyller samtliga krav för handel med utsläppsrätter 
enligt Kyotoprotokollets artikel 17 och för deltagande i gemensamt genom-
förande enligt artikel 6 (track one),

Spår två: gemensamt genomförande under granskning av JI-kommittén där värd-
landet inte uppfyller samtliga krav enligt artikel 6 och 17 men har en fastställd 
tilldelad mängd utsläppsrätter, ett nationellt system för inventering och rapporte-
ring samt ett nationellt register eller där värdlandet av andra skäl väljer att använ-
da sig av JI-kommitténs determinerings- och verifieringsprocedurer (track two), 

Tilldelade utsläppsenheter: motsvarar den mängd växthusgaser ett visst 
land får släppa ut enligt landets åtagande under Kyotoprotokollet (Assigned 
Amount Units, AAU),

Valideringsrapport: rapport, i enlighet med de riktlinjer och krav som CDM-
styrelsen har fastställt, i vilken en oberoende kontrollör ackrediterad av sty-
relsen intygar projektets berättigande som CDM-projekt (validation report),

World Commission on Dams (WCD) report: för projekt som avser vatten-
kraftsanläggningar med en produktionskapacitet överstigande 20 megawatt, 
ska till ansökan bifogas sådan rapport som visar att relevanta internationella 
kriterier och riktlinjer har uppfyllts i enlighet med artikel 11 b punkt 6 i det 
s.k. Länkdirektivet1. Denna rapport brukar ofta benämnas WCD-rapport. 

Godkännande av deltagande i projektverksamhet utanför Sverige

Gemensamma bestämmelser

3 § Statens energimyndighet tillhandahåller blanketter för ansökan om 
godkännande av deltagande i projektverksamhet utanför Sverige på myndig-
hetens hemsida. Avsedd blankett ska skrivas under och skickas till Statens 
energimyndighet tillsammans med övrig dokumentation.

Projektverksamhet enligt mekanismen för ren utveckling 

4 § Ansökan som avser godkännande av deltagande i ett projekt enligt 
mekanismen för ren utveckling ska innehålla följande:
1. En projektbeskrivning som uppfyller kraven i FN:s klimatkonvention och 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system 
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG.
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Kyotoprotokollet och har utformats enligt format som fastställts av CDM-
styrelsen.
2. En preliminär eller slutlig valideringsrapport framställd av en oberoende 
kontrollör ackrediterad av CDM-styrelsen.
3. Värdlandets godkännande av projektet, innefattande ett intyg att projektet 
bidrar till hållbar utveckling samt auktoriserar projektdeltagande.
4. Om projektet är registrerat av CDM-styrelsen men projektdeltagaren ännu 
inte är auktoriserad att delta i projektverksamheten, en skriftlig förklaring 
från samtliga befintliga projektdeltagare att dessa inte har någon invändning 
mot sökandens deltagande i projektet,
5. Om ansökan om godkännande av deltagande i projektet redan har inkom-
mit till behörig myndighet i ett eller flera andra länder och i sådana fall vilka.
6. För projekt som avser vattenkraftsanläggningar med en produktionskapa-
citet överstigande 20 megawatt, ska till ansökan bifogas en WCD-rapport 
som visar att relevanta internationella kriterier och riktlinjer har uppfyllts i 
enlighet med artikel 11 b punkt 6 i Länkdirektivet2.
7. Om den sökande är en fysisk person ska en vidimerad kopia av en giltig 
legitimationshandling bifogas ansökan. Om sökanden är en juridisk person 
ska istället ett dokument som visar att den som undertecknat ansökan är behö-
rig firmatecknare eller ombud bifogas.
8. Övriga uppgifter enligt erforderlig blankett.

Projektverksamhet för gemensamt genomförande utanför Sverige

5 § Ansökan om godkännande av deltagande i ett projekt för gemensamt 
genomförande ska innehålla följande:
1. En projektbeskrivning som uppfyller kraven i FN:s klimatkonvention och 
Kyotoprotokollet, enligt format som fastställts av JI-kommittén.
2. En preliminär eller slutlig determineringsrapport framställd av oberoende 
kontrollör ackrediterad av respektive värdland (spår ett) eller JI-kommittén 
(spår två).
3. Om projektet är registrerat av JI-kommittén men projektdeltagaren ännu 
inte är auktoriserad att delta i projektverksamheten, en skriftlig förklaring 
från samtliga befintliga projektdeltagare att dessa inte har någon invändning 
mot sökandens deltagande i projektet.
4. Om ansökan om godkännande av deltagande i projektet redan har inkom-
mit till behörig myndighet i ett eller flera andra länder och i sådana fall vilka.
5. Om ett preliminärt godkännande från värdlandet föreligger, ska detta bifogas 
ansökan. Om projektdeltagandet innebär handel med tilldelade utsläppsenheter 
ska det av bifogad dokumentation framgå att värdlandet tillåter det.
6. För projekt som avser vattenkraftsanläggningar med en produktions-
kapacitet överstigande 20 megawatt, ska till ansökan bifogas en WCD-rap-
port som visar att relevanta internationella kriterier och riktlinjer har uppfyllts 
i enlighet med artikel 11 b punkt 6 i Länkdirektivet3.
7. Om den sökande är en fysisk person ska en vidimerad kopia av en giltig 
legitimationshandling bifogas ansökan. Om sökanden är en juridisk person 

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system 
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG.
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ska istället ett dokument som visar att den som undertecknat ansökan är behö-
rig firmatecknare eller ombud bifogas.
8. Övriga uppgifter enligt erforderlig blankett.

Godkännande av deltagande i projektverksamhet i Sverige

6 § Statens energimyndighet tillhandahåller blanketter för ansökan om 
godkännande av deltagande i projektverksamhet i Sverige på myndighetens 
hemsida. Avsedd blankett ska skrivas under och skickas till Statens energi-
myndighet tillsammans med övrig dokumentation.

7 § Ansökan om godkännande av deltagande i ett projekt för gemensamt 
genomförande i Sverige ska innehålla följande:
1. Erforderliga tillstånd från relevanta myndigheter i Sverige.
2. En projektbeskrivning som uppfyller kraven i FN:s klimatkonvention och i 
Kyotoprotokollet, enligt format som fastställts av JI-kommittén. 
3. En preliminär determineringsrapport framställd av en oberoende kontrol-
lör. 
4. Om den sökande är en fysisk person ska en vidimerad kopia av en giltig 
legitimationshandling bifogas ansökan. Om sökanden är en juridisk person 
ska istället ett dokument som visar att den som undertecknat ansökan är behö-
rig firmatecknare eller ombud bifogas.
5. Övriga uppgifter enligt erforderlig blankett.

Ikraftträdandebestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 augusti 2012. Genom föreskrifterna 
upphävs Statens energimyndighets föreskrifter (2009:2) om projektbaserade 
mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv samt föreskrifter 
(2007:6) om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om projektba-
serade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv (2006:4). 

För Statens energimyndighet

Erik Brandsma

 Mattias Eriksson

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system 
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG.


