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KLI MA OG BÆ RE KRAFT

Inn stram min ger  
i EUs sy stem  

for kar bon pri sing
EUs kvo te re gi me for kli ma gass ut slipp har si den 2005 vært en  

vik tig del av sat sin gen på bæ re kraft. Fra 2021 går vi inn i re gi mets fjer de fase, hvor dis se  
sår bar he te ne skal hånd te res gjen nom stør re år li ge inn stram min ger av ut slipp og  

mu lig he ten for å slet te sto re meng der over skudds kvo ter.
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EUs kvo te mar ked
EU har satt som mål å kutte 40 % av 
sine kli ma gass ut slipp in nen 2030 sam
men lig net med 1990. EU ETS (Emis
sion Tra ding Scheme) ble opp ret tet for 
å sik re en sy ste ma tisk re duk sjon av 
kli ma gass ut slipp på en kost nads ef fek
tiv måte. I 2005 ble kvo te mar ke det 
in tro du sert, og om fat ter i dag ut slipp 
av CO2, N2O og PFKgas ser fra sek to
rer in nen ener gi for sy ning, in du stri og 
luft fart i de fles te EU og EØS 
lande ne. Nes ten halv par ten av med
lems lan de nes to ta le år li ge ut slipp dek
kes av sy ste met, noe som ut gjør 
om trent to mil li ar der tonn CO2. 
Om trent halv par ten av Norges di rek te 
ut slipp går inn un der kvo te plik tig sek
tor, hvor olje og gass ut vin ning står for 
rundt 60 % av ut slip pe ne.

Cap and tra de sy stem
EUs kvo te mar ked er ba sert på det som 
kal les et «cap and tra de»sy stem. Det 

er satt et tak på hvor mye kli ma gas ser 
som kan slip pes ut, og det te ta ket 
re du se res hvert år i tråd med mål set
nin gen om 43 % kutt i kvo te plik tig 
sek tor in nen 2030 sam men lig net med 
2005, som er start året for EU ETS. 
For hvert år må be drif ter skaf fe til veie 
nok kvo ter til å dekke sine ut slipp. En 
kvo te gir til la tel se til å slip pe ut ett 
tonn CO2ek vi va len ter. En an del av 
kvo te ne er så kal te fri kvo ter som mot
tas gra tis, og en del er kvo ter som må 
kjø pes. An de len fri kvo ter re du se res 
hvert år, noe som skal sik re en grad vis 
øk ning i kvo te pri sen. Be drif ter vel ger 
om de vil kutte sine ut slipp el ler kjøpe 
fle re kvo ter, alt et ter som hva som er 
bil ligst. Om en be drift har re du sert 
sine ut slipp, kan de vel ge å spa re kvo
ter til frem ti dig bruk el ler å sel ge sine 
kvo ter til and re som tren ger dem. 
Den ne flek si bi li te ten skal sik re en 
kost nads ef fek tiv til nær ming til 
ut slipps kutt. In du stri er som an s es som 

sær lig ut satt for re lo ka li se ring til land 
med mind re strenge ut slipps re gu le rin
ger, skjer mes ved å mot ta en høy ere 
an del fri kvo ter.

Kvo te pri sen be stem mes av til bud og 
et ter spør sel
Den så kal te «vann seng me ta fo ren» blir 
ofte brukt for å il lust re re kvo te mar ke
dets flek si bi li tet med kjøp og salg av 
kvo ter, hvor ide al bil det på mar ke det er 
en jevn og vel fylt vann seng. Sy ste met 
har sær lig blitt kri ti sert i for bin del se 
med in tern kar bon pri sing som gir et 
eks tra in sen tiv for ak tø rer til å kutte i 
egne ut slipp, noe som har blitt sett på 
som en av år sa ke ne til sto re meng der 
til gjen ge li ge kvo ter og en lav kvo te pris. 
I til legg har det his to risk sett vært en 
ut ford ring å hol de til gang og et ter
spør sel sta bilt. Kvo te mar ke dets sår bar
het til sam funns mes si ge sving nin ger 
ble spe si elt ty de lig un der og et ter 
fi nans kri sen i 2008/2009, hvor re du
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ser te ut slipp som føl ge av re du sert 
ak ti vi tet over hele Eu ro pa før te til et 
sta dig øken de over skudd av kvo ter. I 
2013 var kvo te mar ke det en slapp 
vann seng med et over skudd på to mil li
ar der kvo ter og en pris helt nede i tre 
euro pr. kvo te, til sam men lig ning var 
pri sen pr. kvo te nes ten 30 euro før 
fi nans kri sen.

Markedsstabilitetsreserven stram-
mer opp vann sen gen
Kvo te pri sen kan sies å være en gjen
spei ling av den frem ti di ge ver di en av å 
kutte ut slipp. Der som ver di en av 
ut slipps kutt blir for lav og vann sen gen 
for slapp, for svin ner også in sen ti ve ne 
til å re du se re ut slipp i kvo te plik tig 
sek tor. For å kom pen se re for det sto re 
over skud det in tro du ser te EUkom mi
sjo nen en Mar ket Sta bil i ty Reserve 
(MSR) i 2015, som se ne re ble inn
stram met i 2018. MSR skal i pe ri oden 
2019–23 hol de til ba ke 24 % av kvo
te ne der som an tal let over skudds kvo ter 
pas se rer 833 mil li o ner. Vi de re skal 
kvo ter fø res til ba ke på mar ke det der
som an tall kvo ter i om løp blir un der 
400 mil li o ner, og fra 2023 skal an tall 
kvo ter som over går fjor å rets auk sjons
vo lum, per ma nent slet tes.

I til legg til å re du se re den ne ga ti ve 
ef fek ten av sup ple ren de ut slipps re gu le
rin ger på kvo te pri sen, til la ter en slik 
jus te ring at sy ste met blir bedre rus tet 
for å tåle sto re mar keds sjokk som 
ty pisk opp står i kri se si tua sjo ner, som 
for eks em pel Ko ro nakri sen som 
Eu ro pa og res ten av ver den nå står 
midt i. Ko ro nakri sen har al le re de ført 
til kost nads kutt og på føl gen de 
ut slipps kutt for med lems lan de ne av 
EU ETS, og kvo te pri sen falt fra 25 til 

15 euro mel lom 23. feb ruar og 
23. mars. Li ke vel, tak ket være MSR, 
vil an tal let til gjen ge li ge kvo ter på mar
ke det nå re gu le res der som over skud det 
blir for stort. På grunn av det te vil 
MSR bi dra til en mer sta bil og kon
kur ran se dyk tig kvo te pris, også når 
mar ke det er pre get av sving nin ger og 
usik ker het.

Økte inn stram min ger er plan lagt
I til legg til å re gu le re kvo te over skud det 
gjen nom MSR, skal virk som he te nes 
til de ling av kvo ter re du se res med 
2,2 % hvert år fra 2021, sam men lig net 
med 1,74 % i fore gå en de år. Virk som
he ter i kvo te plik tig sek tor skal også 
eva lu e re eget ak ti vi tets ni vå på års ba sis, 
og vil ved en re duk sjon på over 15 % 
opp le ve yt ter li ge re inn stram min ger i 
an tall til del te kvo ter. Dis se til ta ke ne 
har bi dratt til å sta bi li se re mar ke det 
ved å styr ke kar bon pri sen. Pri sen pr. 

kvo te økte fra 5 euro i 2017 til 25 euro 
i 2019. Virk som he te ne vil der for i fase 
4 i øken de grad se en fi nan si ell ver di 
og et kon ti nu er lig in sen tiv til å re du
se re egne kli ma gass ut slipp.

Kar bon pri sing er et vik tig verk tøy for 
om stil ling
To talt sett er 20 % av glo ba le kli ma
gass ut slipp dek ket av sy ste mer med en 
kar bon pris, og kun 5 % av ut slip pe ne 
har en pris som er an tatt å være høy 
nok for at ver den kan nå tem pe ra tur
må le ne til Pa ris av ta len. I dag fin nes 
det om trent 57 for skjel li ge karbon
prisingstiltak, 28 er ETSs (Emis sion 
Tra ding Schemes) og 29 er CO2 av gif
ter på na sjo nalt nivå.

Kar bon pri sing er et av de vik tig ste 
vir ke mid le ne vi har for å sik re la ve re 
ut slipp av kli ma gas ser fra in du stri. 
Inn stram ming i kli ma kvo te sy ste met 
har gjort det dy re re å for uren se og 
der med bi dratt til re du sert ut slipp av 
kli ma gas ser. Nye inn stram min ger vil 
bli vik ti ge for alle som ope rerer un der 
EU ETS, og ikke minst for kli ma et. 
Om ver den skal opp nå de sto re 
ut slipps kut te ne som er nød ven dig for 
å nå de lang sik ti ge kli ma må le ne, må 
sy ste met sup ple res med fle re vir ke
midler som skal sør ge for en kost nads
ef fek tiv om stil ling til en grøn ne re 
frem tid.
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