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Förord
Region Skåne arbetar för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 som ställer höga krav på
energi- och klimatarbetet för alla aktörer i Skåne. Näringslivet har en viktig roll i det arbetet. Som en del i
att uppnå Skånes klimatambitioner undersöker Region Skåne intresset för att ta fram ett koncept för
regional klimatväxling där även näringslivet är inkluderade.
Region Skåne gav i uppdrag till IVL Svenska Miljöinstitutet att utreda intresset från näringslivets sida att
vara med i ett initiativ för klimatväxling i regionen samt att ta fram ett ramverk för en intern
klimatväxlingsmodell där näringslivet ingår.
Uppdraget har genomförts av en projektgrupp bestående av Jeanette Green (projektledare), Susanna Roth
och Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet. Oddvar Fiskesjö och Carina Sühnel från Region Skåne
har bistått projektgruppen.
Projektgruppen vill rikta ett stort tack till alla företag som medverkat i intervjuer, rundabordssamtal och
kommit med kloka synpunkter och kommentarer under arbetets gång.
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Sammanfattning
Skånes klimatambitioner ställer höga krav på energi- och klimatarbetet för alla aktörer i Skåne och
näringslivet har en viktig roll att spela. Som en del i att arbeta för att regionens klimatambitioner uppnås
avser Region Skåne att ta fram ett koncept för regional klimatväxling där näringslivet frivilligt ingår.
Region Skåne har därför gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att utreda om liknande initiativ
existerar i Sverige eller globalt, om det finns intresse från näringslivets sida att vara med i ett initiativ för
klimatväxling i regionen samt att ta fram ett ramverk för en intern klimatväxlingsmodell i dialog med
näringslivet.
Flera kommuner och regioner i Sverige har utvecklat egna modeller för att klimatväxla sina utsläpp.
Genom att införa en avgift på CO2-utsläpp väntas utsläppen minska genom att mer klimatvänliga alternativ
väljs, till exempel tågresor istället för flygresor, samtidigt som medel frigörs för att göra investeringar för
att minska CO2-utsläppen inom verksamheten. I den skånska modellen för klimatväxling skulle även
näringslivet frivilligt ingå i klimatväxlingen.
En stor fördel med det regionala klimatväxlingsinitiativet skulle, enligt företagen som deltagit i
dialogprocessen, vara att det kan bidra till en hållbar utveckling i Skåne. Därmed kan det också vara ett sätt
för företagen att visa utåt att de jobbar med klimatfrågan. Det skulle också kunna vara ett sätt att inspirera
och inspireras av andra i klimatarbetet och att samverka i olika projekt. De hinder som företagen
framförallt ser är att det är svårt att engagera sig regionalt när klimatarbetet i stort bedrivs på koncernnivå.
Detta lyftes fram som ett motargument hos framförallt de företag som även är verksamma utanför Skåne.
Det finns också en oro från företagens sida att klimatväxlingen ses som ett sätt för företagen att undvika att
utsläppsminskningar sker inom den egna verksamheten. Det är därför viktigt att klimatväxlingen ses som
ett komplement till det klimatarbete som drivs internt.
Att designa en klimatväxlingsmodell där även näringslivet ingår kräver att den utformas utifrån de
deltagande företagens förutsättningar och i dialog med företagen. I det här projektet har en grund för en
fortsatt utveckling av ett system för klimatväxling där företagen ingår lagts, genom en initierad
dialogprocess med företagen och genom ett förslag på hur klimatväxlingsmodellen kan utformas. Dialogen
med företagen har visat att det finns ett intresse av att vara med i den fortsatta utvecklingen av ett framtida
initiativ. Mot denna bakgrund skulle en klimatväxlingsmodell för Skåne kunna ha ungefär följande
utformning:
i.

Klimatväxlingsmodellen avgränsas till att omfatta utsläpp från tjänsteresor. Genom att starta i
mindre skala kan modellen testas för att i ett senare skede eventuellt skalas upp till att omfatta
fler verksamheter och utsläppskällor.

ii.

Utsläppen prissätts till 1 kr/kg CO2. Denna prissättning bör dock ses över vid systemets översyn.

iii.

Region Skåne administrerar klimatväxlingen genom att inrätta ett klimatkonto.

iv.

Alla aktörer i Skåne ska kunna söka medel från klimatkonto. Vägledande bör vara vilka projekt
som uppfyller olika kriterier.

v.

Ett expertråd beslutar om tilldelningen av medel baserat på en uppsättning kriterier. Kriterierna
behöver utredas vidare.

vi.

Årlig uppföljning av klimatväxlingen och en större översyn efter ungefär tre år.

vii.

Avsiktsförklaring från deltagande företag att ta fram en plan för tjänsteresor samt att mäta och
rapportera utsläpp från sina tjänsteresor.
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1 Introduktion
Region Skåne arbetar för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 (Region Skåne, 2014a).
Det innebär att klimatpåverkande utsläpp i möjligaste mån ska förebyggas och reduceras, och att
kvarvarande utsläpp ska kompenseras (Lunds Universitet, 2015). Parallellt med Region Skånes
klimatambition till 2030 driver Klimatsamverkan Skåne 1 uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020
(Klimatsamverkan Skåne, 2016). Utmaningen innebär att ingen fossil energi ska användas i byggnader,
inga fossila bränslen ska användas i transporter och att ingen användning av fossil el ska förekomma år
2020. Initiativet är öppet för företag, kommuner, andra organisationer och privatpersoner som vill minska
sin påverkan på klimatet.
Skånes klimatambitioner ställer höga krav på energi- och klimatarbetet för alla aktörer i Skåne, och
näringslivet har en viktig roll att spela. Som en del i att uppnå regionens klimatambitioner önskar Region
Skåne att ta fram ett koncept för regional klimatväxling där även näringslivet är inkluderade. En regional
klimatväxlingsmodell innebär i korthet att utsläpp som orsakas av deltagande organisationer kompenseras
genom andra utsläppsminskande åtgärder inom Skåne.
Det finns sedan 2013 redan ett regionalt klimatväxlingsprogram inom den offentliga förvaltningen i Region
Skåne med avgifter på tjänsteresor med flyg och privat bil (Region Skåne, 2014b). Pengarna som
klimatväxlingen genererar används inom organisationen med åtgärdssatsningar utifrån en årlig
handlingsplan för hållbara tjänsteresor. En klimatväxlingsmodell där näringslivet är inkluderat är en ny
modell som inte finns sedan tidigare. Konceptet ska bygga på frivilligt deltagande från näringslivet i Skåne.
Pengarna som klimatväxlingen genererar ska användas i projekt som bidrar till att uppnå målsättningen
om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030.
Syftet med det här projektet har varit att utreda om liknande initiativ existerar i Sverige eller globalt, om
det finns intresse från näringslivets sida att vara med i ett initiativ för klimatväxling i Skåne samt att ta
fram ett ramverk för en intern klimatväxlingsmodell, i dialog med näringslivet. Ramverket ska svara på hur
klimatväxlingen övergripande kan organiseras.
Som ett första steg i uppdraget genomfördes en omvärldsanalys av andra nationella och internationella
klimatväxlingsinitiativ. Flera kommuner och regioner, förutom Region Skåne, arbetar redan med
klimatväxling. Även internationellt finns det intressanta exempel att studera. Inom projektet har också
företag verksamma i Skåne bjudits in till en dialogprocess, genom intervjuer och rundabordssamtal. Syftet
med dialogprocessen har varit att utreda företagens intresse att delta i en skånsk klimatväxling och att ge
dem möjlighet att vara med och utforma ramverket för klimatväxling. Baserat på omvärldsanalysen och
resultaten från dialogprocessen har ett förslag på ett ramverk för klimatväxling tagits fram.
I nästa avsnitt, kapitel 2, ges en översikt av klimatkompensation och klimatväxling. Därefter (i kapitel 3)
presenteras omvärldsanalysen med exempel på klimatväxlings- och kompensationsmodeller i Sverige och
internationellt. I rapportens fjärde avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna och
rundabordssamtalet med fokus på drivkrafter och utmaningar för att delta i en skånsk
klimatväxlingsmodell. I kapitel 5 presenteras förslaget på hur ramverket för klimatväxling i Skåne kan se
ut. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion (kapitel 6).

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne,
med syfte att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne.
1

5

IVL-rapport U 5628 Frivillig klimatväxling i Skåne

Förutom denna rapport har IVL inom ramen för uppdraget även tagit fram ett underlag (bilaga 1) som
delats med intresserade företag inför rundabordssamtalet samt anpassats för att kunna användas i dialog
med politiker. Ramverket har också presenterats i form av ett remissförslag för de företag som deltagit i
dialogprocessen (bilaga 2).

2 Vad innebär frivillig klimatväxling och
klimatkompensation?
Klimatväxling är en närbesläktad verksamhet till klimatkompensation. Klimatkompensation innebär att
privatpersoner, företag eller länder kompenserar sina utsläpp genom att köpa utsläppskrediter som
genererats utanför organisationens gränser. Det kan antingen göras frivilligt eller vara ett sätt för länder att
uppnå sina klimatmålsättningar. Vid klimatväxling kompenserar olika aktörer istället sina utsläpp genom
att göra utsläppsminskande investeringar inom organisationen, det vill säga att utsläppsreduktioner växlas
internt. Nedan görs en genomgång av hur klimatkompensation och klimatväxling fungerar och dess syfte,
varför olika aktörer väljer att kompensera för sina utsläpp och vilken kritik som finns mot att kompensera
eller växla utsläpp.

Klimatkompensation i ett internationellt perspektiv
Klimatkompensation innebär att de utsläpp som länder, företag, privatpersoner eller andra organisationer
ger upphov till kompenseras genom utsläppsminskande åtgärder utanför organisationen. Bild 1 visar hur
aktör A kompenserar sina koldioxidutsläpp från transporter genom att köpa utsläppsreducerande åtgärder
från aktör B. De utsläppsreducerande åtgärderna genererar utsläppskrediter som organisation A betalar
för. I verkligheten köps utsläppskrediter oftast av mellanhänder på en marknad.

Bild 1 Frivillig klimatkompensation. Koldioxidutsläpp i organisation A kompenseras genom
åtgärder av aktör B.
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Syftet med klimatkompensationen, från ett samhällsekonomiskt perspektiv, är att genomföra
utsläppsminskningar där det är billigast, vilket minskar samhällets totala kostnader för att minska
utsläppen av växthusgaser. Klimatkompensation kan också vara ett sätt för organisationer att uppnå
målsättningar om koldioxidneutralitet eller liknande. När det är omöjligt eller för dyrt att minska
utsläppen mer inom den egna verksamheten kompenseras kvarstående utsläpp (se Textruta 1).
Kostnadseffektiva utsläppsreduktioner genom klimatkompensation
Figuren nedan förklarar bakgrunden, från ett samhällsekonomiskt perspektiv, till klimatkompensation. Kurvan i
figuren beskriver företagets ”X” kostnad för att genomföra utsläppsminskningar, sorterat på åtgärdskostnaden
i fallande skala. Ju längre upp till vänster på kurvan man rör sig desto dyrare blir det att genomföra åtgärder
som leder till utsläppsminskningar. I exemplet nedan genomför företaget utsläppsreduktioner fram till den
gröna pilen, men till slut blir kostnaden per minskat kilo CO2 så hög att den blir svår att motivera. Om företaget
har en målsättning att uppnå en viss utsläppsminskning, i detta fall illustrerat fram till den streckade gråa pilen,
kan företaget istället välja att köpa utsläppskrediter från aktör Y, som motsvarar utsläppsminskningen i den
streckade pilen, men med lägre kostnad för att genomföra utsläppsreduktionen. Förhoppningen med
klimatkompensation är att det leder till att utsläppsreduktioner som är billigast genomförs. Andra drivkrafter
bakom att klimatkompensara beskrivs senare i avsnittet.

Textruta 1 Klimatkompensation och kostnadseffektiva utsläppsreduktioner.

De reduktionsenheter som klimatkompensation ger upphov till kan grovt delas in i två huvudkategorier
(Energimyndigheten, 2011):


Reduktionsenheter som omfattas av FN - och EU-systemens regelverk, till exempel
CDM (Clean Development Mechanism), JI (Joint Implementation) eller utsläppsrätter från EU:s
system för handel med utsläppsrätter (EU ETS)2. CDM -projekt innebär att länder med åtaganden
inom Kyotoprotokollet kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från länder som inte har
kvantitativa åtaganden. Inom JI kan utsläppsreduktioner göras i länder som har kvantitativa
åtaganden enligt Kyotoprotokollet. EU ETS är ett styrmedel som bygger på EU-gemensamma

Inom FN:s klimatförhandlingar pågår också förhandlingar om nya marknadsmekanismer, till exempel REDD+,
NAMAs, och nationella sektorskrediter. I dagsläget är det dock oklart hur dessa nya marknadsmekanismer kan
samverka med befintliga handelssystem med utsläppsrätter.
2
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regler, där deltagande industrier och energiproducenter måste ha giltigt tillstånd för att släppa ut
växthusgaser i form av utsläppsrätter, som sedan kan handlas på en marknad.


Reduktionsenheter som inte omfattas av FN- och EU-systemet. Dessa bygger på
frivilliga projekt och går ofta under namnet VER (Voluntary Emissions Reductions).

Reduktionsenheter som inte omfattas av FN- eller EU-systemet bygger på oreglerade och frivilliga projekt
där ett företag, organisation eller privatperson betalar för utsläppsreduktioner utanför den egna
organisationen. Dessa krediter kommer från projekt som genomförs utanför FN:s regelverk och därför
finns ingen begränsning för vilka åtgärder som är godkända, till skillnad från till exempel krediter från
CDM-projekt som omfattas av regelverk med förbestämda godkända metoder och definitioner av vilka
projekt som tillåts (för regelverk kring CDM, se UNFCCC, 2016). Reduktionsenheter som kommer från
frivilliga projekt handlar ofta om trädplantering, utbyggnad av förnybar energiproduktion eller
energieffektiviseringar.
En annan viktig skillnad mellan reduktionsenheter som kommer från frivilliga projekt och CDM-projekt är
kravet på så kallad additionalitet. För att reduktionsenheterna från CDM-projekt ska vara godkända ställs
det höga krav på att projekten leder till ett mervärde som inte skulle ha skapats utan projektet (UNFCCC,
2006, paragraf 43). Kraven kring detta är lösare för reduktionsenheter som bygger på frivilliga projekt,
vilket innebär att det är svårare att garantera projektens mervärde. Ytterligare en viktig skillnad mellan
reduktionsenheter från VER- och CDM-projekt är att VER-projekten inte har samma krav på att centralt
registrera projekten och dess utsläppsreduktioner. Därmed finns inte samma kontrollmekanism för att
säkerställa att reduktionsenheter inte säljs och bokförs flera gånger.
Generellt finns det en stor skillnad i kvaliteten i reduktionsenheter från frivilliga projekt. I många fall
saknas robusta system för att följa upp och granska den utlovade klimatnyttan. I andra fall kan kraven vara
lika hårda som för de reduktionsenheter som omfattas av FN- och EU-systemen. För att komma runt
problemet med att garantera klimatnytta och säkra kvaliteten på reduktionsenheter från frivilliga projekt
finns det flera typer av standarder, till exempel Voluntary Carbon standard (VCS), Plan Vivo Standard
(PVS) och Social Standard. Även Gold Standard, som främst används för att identifiera de bästa CDMprojekten, kan användas för frivillig klimatkompensation. Gold Standard har tagits fram av miljörörelsen
och är den standard som av många anses bäst att granska frivilliga projekt mot (Tricorona, u.å.).

Klimatväxling på regional nivå
På kommunal nivå finns det ett antal legala aspekter som måste tas hänsyn till vid klimatkompensation.
Kommunallagen beskriver att om kommuner och landsting frivilligt ska få bedriva eller stödja en
verksamhet krävs det att det finns ett kommunalt egenintresse och att detta ska ha koppling till
kommunens eller landstingets territorium eller de egna medlemmarna. Jurister på SKL (2008) har därför
gjort bedömningen att kommuner och landsting inte får lov att ge pengar till klimatkompensation i andra
länder, som utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter eller utsläppskrediter inom
mekanismerna CDM och JI.
Däremot finns det möjlighet att på kommunal nivå genomföra utsläppsreducerande åtgärder eller projekt i
den egna verksamheten, så kallad klimatväxling. Även åtgärder riktade mot företag inom kommunen kan
genomföras, om de uppfyller kommunallagens övriga krav. Det förekommer relativt ofta att kommuner
eller regioner har modeller för intern klimatväxling, framförallt när det kommer till utsläpp från
tjänsteresor. Exempel på interna klimatväxlingsmodeller beskrivs närmare i Kapitel 3.
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Till skillnad från klimatkompensation (både den frivilliga och den som omfattas av FN- och EU-systemets
regelverk) finns inte samma granskning av projekten som genomförs genom klimatväxling eller samma
krav på att redovisa uppnådd miljönytta. Även om klimatväxlingen inte följs upp lika noggrant som
klimatkompensationen kan den ändå leda till faktiska minskningar av koldioxidutsläppen. Genom att
införa en avgift på koldioxidutsläpp som exempelvis på tjänsteresor väntas utsläppen minska genom att
mer klimatvänliga alternativ väljs, till exempel tågresor istället för flygresor, samtidigt som medel frigörs
för att göra investeringar för att minska koldioxidutsläppen inom andra delar av den egna verksamheten
(än tjänsteresor).

Varför klimatkompensera eller klimatväxla frivilligt?
Det finns flera orsaker till varför olika aktörer väljer att frivilligt klimatkompensera delar av eller alla sina
koldioxidutsläpp. Motivationen beror också på om det är privatpersoner, offentliga organisationer eller
företag som är köpare av reduktionsenheterna. Privatpersoners drivkrafter handlar ofta om sociala
normer, känsla att vilja bidra, och möjlighet att visa upp en positiv självbild (Blash & Fars, 2012). För
offentliga organisationer och myndigheter är drivkraften många gånger att visa att man föregår med gott
exempel i klimatfrågan, men det kan också vara ett sätt att driva på den privata sektorn att också göra
investeringar (Bayon m.fl., 2007). För kommunala och offentliga aktörer kan det också ha stor faktiskt
betydelse för utsläppsreduktioner och ändrat beteende, eftersom det rör många personer som är anställda
inom verksamheten.
För företag är dessa motiv återkommande i litteraturen och vid undersökningar (se till exempel Ecosystem
Market Place 2015; ICROA, 2014; Bayon m.fl.), 2007; Bellasen & Leguet, 2007; Ecosystem Marketplace &
BSR, 2007):


Uppnå målsättningar om koldioxidminskning. Flera företag har frivilliga målsättningar
om utsläppsminskningar eller att uppnå koldioxidneutralitet. Det är inte alltid möjligt eller
kostnadseffektivt att genomföra utsläppsminskningar internt i den egna organisationen.



Skapa incitament för att genomföra utsläppsminskningar internt. När kostnaden för
utsläpp internaliseras väntas det skapa incitament för att genomföra utsläppsminskningar
internt.



Rykte och varumärke. Bygga upp ett varumärke och gott rykte i hållbarhetsfrågan.



Attrahera investeringar. Återigen för att visa att man som företag arbetar proaktivt med
risker kopplade till klimatfrågan.



Sociala och etiska motiv. Att företagen agerar i linje med sina principer, till exempel som en
del av CSR-arbetet (Corporate Social Responsibility)



Differentiera produkter enligt kunders efterfrågan. Vissa företag erbjuder vissa
produkter eller tjänster som marknadsförs som koldioxidneutrala, ibland med en extra premium
för konsumenten.



Förbereda och påverka framtida regleringar. Genom att skaffa sig erfarenhet av
koldioxidmarknader kan företag vara förberedda och arbeta proaktivt inför eventuella framtida
regleringar.
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Engagerad personal. Möjlighet att rekrytera och behålla personal utifrån hur företaget
uppfattas och dess rykte.

Kritik mot klimatkompensation
Även om tanken med klimatkompensation och klimatväxling är att uppnå klimatnytta är det omstritt och
framförallt klimatkompensationens hållbarhetsnytta och organisering har debatterats av forskare och
ideella organisationer. Det är viktigt att skilja på kritik som rör frivillig kompensation, som oftast
organisationer eller privatpersoner gör, och kritik som rör klimatkompensation inom Kyoto-protokollets
flexibla mekanismer, som att stater klimatkompenserar genom att köpa JI- och CDM-krediter. Nedan görs
en kort genomgång av framförallt den kritiken som rör frivillig kompensation.
Frivillig klimatkompensation har kritiserats på främst två punkter: Att projekten inte ger de
utsläppsminskningar som lovat och att det ger felaktiga incitament till konsumenter att bibehålla ohållbara
mönster och beteenden (Sandbag, 2010). När det kommer till att garantera projektens klimatnytta är det
framförallt trädplanteringsprojekt som kritiserats (se till exempel Persson, 2011, Sandbag, 2010;
Naturskyddsföreningen, 2006). Det finns en risk att man tillgodoräknar sig utsläppsminskningar som inte
kommer ske förrän kanske hundra år fram i tiden, vilket är problematiskt eftersom klimatutsläppen måste
ske nu för att hindra klimatförändringar, och att man inte räknar in att träden kommer ge upphov till
utsläpp senare i sin livstid om man inte har en hållbar odling. Även andra typer av projekt, som till
exempel projekt för att bygga ut förnybar energi, har kritiserats för att de skulle ha genomförts ändå, utan
den ekonomiska kompensationen som utsläppskrediterna genererar. Lösningen på dessa problem har varit
att ta fram olika standarder, till exempel Gold Standard, för att garantera projektens klimatnytta.
Den andra stora kritiken mot klimatkompensation är att det blir ett sätt för privatpersoner och
organisationer att ”köpa sig fria”. Omställningen på hemmaplan bromsas upp, och ohållbara beteenden
kan behållas, då utsläppsminskningarna sker i utvecklingsländer istället för inom den egna organisationen
(se till exempel Persson, 2011; Sandbag, 2010). I grunden handlar det om vilken syn man som privatperson
eller organisation har på klimatkompensationen. Klimatkompensation ska inte ses som ett sätt att kunna
bibehålla ohållbara mönster, utan som ett av många sätt att reducera sitt klimatfotavtryck.
Gällande krediter inom Kyoto-protokollet är det främst CDM-krediter som har debatterats och kritiserats.
Miljönyttan och mervärdet med projekten har ifrågasatts, likväl projektens bidrag till en hållbar utveckling
i bredare bemärkelse och dess ekonomiska effektivitet (Shishlov och Bellassen, 2012).

3 Modeller för klimatväxling i Sverige och
internationellt
Flera kommuner och regioner i Sverige har utvecklat egna modeller för att växla sina klimatutsläpp. I detta
avsnitt beskrivs resultaten av en omvärldsanalys som genomförts för att beskriva både nationella och
internationella initiativ för klimatväxling. Kartläggningen är inte fullständig, utan består av ett urval av
kommuner och regioner, nationellt och internationellt. Kapitlet avslutas med att beskriva andra alternativ
för att finansiera och frigöra resurser för en grön utveckling, genom gröna obligationer och
affärsutvecklingscheckar.
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Klimatväxlingsmodeller i svenska kommuner och regioner
Det finns ett antal kommuner och regioner i Sverige som har infört interna klimatväxlingsmodeller. I
Tabell 1 sammanfattas ett urval av dessa. Även om dessa bara representerar ett urval visar kartläggningen
att de flesta klimatväxlingsmodeller har liknande upplägg. Utsläppen som omfattas är framförallt
tjänsteresor i kommuners förvaltningar och bolag. Det finns inga exempel där den privata sektorn ingår i
klimatväxlingsprogrammen. Avgiften för utsläppen är ofta konstruerad som ett procentuellt påslag på
biljettpriset eller som en avgift för varje utsläppt kilo av koldioxid. De åtgärder som kan söka bidrag från
klimatväxlingen är ofta inom den egna förvaltningen/bolaget, även om vissa åtgärder som utbildning om
ekologisk mat kommer flera till gagn, utanför den interna organisationen. Få kommuner redovisar tydligt
kriterier för att genomföra åtgärder. Generellt är det svårt att hitta bra information om hur kommunerna
jobbar med uppföljning av åtgärderna och klimatnyttan av växlingen.
Tabell 1 Ett urval av interna klimatväxlingsmodeller i Sverige
Inkluderade sektorer

Örebro
kommun

Borås stad

Åre kommun

Göteborg
Stad

Växjö
kommun

Region
Skåne

Avgift

Åtgärder som kan söka
bidrag
Inom sektorerna energi,
transporter,
livsmedelskonsumtion

- Alla inköpta
drivmedel
- Tjänsteresor med
egen bil
- Flygresor

- 25 öre/kg CO2 för inköpt
drivmedel
- 55 öre/mil tjänsteresor egen
bil
- 10 % påslag för inrikesresor
- 20 % påslag för utrikesresor

- Flygresor
- Resor med privat bil i
tjänsten
- Tjänsteresor med
tjänstebil
- Flygresor
- Resor privat bil i
tjänsten
- Tjänsteresor med
tjänstebil

1 kr per kg CO2

Tjänsteresor i stadens

1.50kr/kg CO2 för flyg och bil

Återinvesteringar i egna
verksamheten, t.ex.
elcyklar, anslutning till
cykelpool, möjlighet till
tjänstecykel, elbilar och
gasbilar,
utbildningsinsatser
T.ex.
informationsmaterial,
inköp av energimätare,
utbildning om ekologisk
mat.

- 1 kr/kg CO2
- Flyg: 250 kr/ enkel resa inrikes,
500 kr/enkel resa Europa,
1000 kr/enkel resa utanför
Europa
- Resor med privat bil: 2 kr/kg
CO2

Utifrån handlingsplan,
t.ex. ökad användning av
Lync, enklare att
använda Skånetrafiken
och cykelsatsningar.

Bland annat:
- Bidra till att nå
målen i
klimatplanen
- Dokumentation av
förhållanden innan
- Redovisning av
resultat ett år
efteråt

Inom den egna
förvaltningen/bolaget

- Flygresor +30%
- Privata bilar i tjänsten: +15%
- Poolbilar: +10%
”Minus”: tågresor, samåkning,
poolbilar

förvaltningar och bolag

Resor (ej flyg).
Kommunala bolag och
förvaltningar

Tjänsteresor med flyg
och privat bil

Kriterier för åtgärder

11

Utifrån handlingsplan
för effektiva tjänsteoch arbetsresor.
Åtgärderna ska
komma som många
som möjligt till godo.

IVL-rapport U 5628 Frivillig klimatväxling i Skåne

Syftena med klimatväxlingsprogrammen varierar men i huvudsak motiveras de av två faktorer.
Inledningsvis är klimatväxlingen ofta del i kommunens eller regionens målsättning att minska sina
koldioxidutsläpp och genom klimatväxlingen frigörs medel för att göra satsningar som, ofta på längre sikt,
minskar de klimatrelaterade utsläppen. Det andra motivet är att fossila tjänsteresor, framförallt flygresor
och tjänsteresor med bil, ska bli dyrare, vilket ger incitament till att välja mer klimatvänliga alternativ som
tåg eller elbilar. Ett tredje, inte lika uttalat, skäl till att införa klimatväxling kan vara att förvaltningarna
och bolagen genom klimatväxlingen får möjlighet att kartlägga sina utsläpp och resemönster. Därmed
tydliggörs också utsläppsminskningspotentialen i organisationen och utsläppen kan följas upp från år till
år.
Nedan följer en kort beskrivning av ett antal interna klimatväxlingsprogram i svenska kommuner och
regioner.
Region Skånes uppdaterade klimatväxlingsmodell infördes 2013 med klimatavgift på tjänsteresor med
flyg och privat bil. Flygresor är avgiftsbelagda med schablonbelopp för inrikes flyg, flyg inom Europa och
flyg utanför Europa. För tjänsteresor med bil betalas en avgift per mil som ungefär motsvarar 1 kr/kg CO2.
Åtgärdssatsningar görs utifrån en årlig handlingsplan för effektiva tjänste- och arbetsresor, till exempel
öka användningen av Lync (videotjänst för distansmöten), cykelsatsningar, uppföljning av resmönster och
åtgärder och poolbilar på fler platser (Region Skåne, 2014b).
Borås Stad har deklarerat att staden på sikt ska bli en fossilbränslefri organisation. Till år 2016 ska minst
80 % av tjänsteresorna vara fossilbränslefria eller ske med miljöfordon. För att uppnå detta klimatväxlas
utsläpp från flygresor samt resor med privat bil i tjänsten och med tjänstebilar. Klimatavgiften är 1 kr/kg
CO2. Pengarna används inom den egna förvaltningen till åtgärder som minskar klimatutsläppen eller
bidrar till att Borås Stads miljömål nås. Exempel på åtgärder som är genomförda är byte av elljusstolpar
och armatur på elljusspår, miljöutbildning av personal och inköp av elcyklar.
Åre kommuns interna klimatväxling infördes år 2008 och inkluderar flygresor, tågresor, privata bilar i
tjänsten, poolbilar och samåkning (per passagerare). Ett procentuellt påslag görs för flygresor, privata bilar
i tjänsten och för poolbilar som inte är miljöklassade medan ett procentuellt avdrag (rabatt) görs för
tågresor, poolbilar som är miljöklassade och för samåkning. Det är oklart hur pengarna för klimatväxling
används, men bedömningar har gjorts som visat att flygresorna halverades medan tågresorna fördubblades
(Åre kommun, 2011).
Växjö kommun beslutade att införa ett system för klimatkompensation 2009. Kommunens bolag och
förvaltningar gör inbetalningar från sina utsläpp av växthusgaser. Det gäller alla aktiviteter förutom
flygresor, vilka kompenseras genom att köpa utsläppsrätter. Alla bolag och förvaltningar kan sedan ansöka
om att få ta del av pengarna på klimatkontot. Kriterierna för att beviljas bidrag är klimatnytta, innovation
samt möjlighet att nå ut till kommunmedborgarna.
Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara fossilfri år 2050. Sedan november 2009 finns ett system i
kommunen för klimatväxling som kallas för ”intern klimatavgift” (Örebro kommun, 2011). I korthet
innebär systemet att alla kommunala verksamheter betalar en avgift som sätts in på ett
kommungemensamt klimatkonto, där verksamheter kan ansöka om medel för åtgärder som minskar
utsläppen. Avgiftsbelagt är alla inköpta drivmedel, tjänsteresor med egen bil samt flygresor. Ett
klimatkontor beslutar om bidrag. Alla kommunala verksamheter kan söka bidrag från klimatkontot till
åtgärder som minskar utsläppen, upp till 90 % av kostnaden. Ett antal kriterier har satts upp för att
projekten ska få bidrag från klimatkonto (se Textruta 2). Åtgärderna ska bland annat bidra till att målen i
Örebros klimatplan uppnås samt beröra en eller flera områden i Örebros Klimatplan: energi, transporter
eller livsmedelskonsumtion. Åtgärderna kan vara fysiska, beteendeförändringar, förändring av
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arbetsrutiner, resursanvändning och andra villkor på arbetsplatsen. Ett år efter att en verksamhet fått
bidrag ska den redovisa vilka konkreta resultat som uppnåtts. Exempel på ansökningar som har beviljats är
konferenstelefoner, energisnåla vitvaror och åtgärder som rör sparsam körning.
Kriterier för att få pengar från klimatkontot i Örebro kommun
1.

Åtgärderna ska bidra till att nå målen i Klimatplanen och beröra en eller flera av Klimatplanens
sektorer; energi, transporter och livsmedelskonsumtion.
2. Som kommunal verksamhet räknas både enhet, avdelning och förvaltning.
3. En och samma verksamhet kan beviljas bidrag flera gånger, men bara en gång per år. Däremot kan
t.ex. både en förvaltning och en enhet inom samma förvaltning få bidrag.
4. Ett år efter att man fått bidraget ska verksamheten på begäran redovisa vilka konkreta resultat som
uppnåtts. Detta förutsätter att man dokumenterar förhållandena innan åtgärden genomförs.
5. Man kan inte få bidrag i efterskott, d.v.s. för sådant som redan är genomfört.
6. Ansökningar till klimatkontot ska lämnas till Enheten för hållbar utveckling senast 31 december året
innan bidragsåret.
7. Minsta bidragsbelopp som kan sökas är 3 000 kronor. Bidrag kan utgå med max 90 procent av de
totala åtgärdskostnaderna.
8. Vid åtgärder som berör de kommunala fastighetsägarna (Kommunfastigheter, Öbo och Örebroporten)
ska avtal finnas angående överlåtande av ägaransvaret samt hur drifts- och underhållskostnaderna
påverkas.
9. Bidrag kan inte ges till inköp av sådant som verksamheterna genom hyra eller på annat sätt redan har
tillgång till via centralt ägande i kommunen, till exempel cyklar och datorer.
10. Bidrag kan inte heller ges till inköp av vara (alltså inte tjänster) till ett pris som överstiger ett
basbelopp eller till åtgärder som innebär att bidraget tillfaller en ickekommunal verksamhet (t.ex.
privat fastighetsägare).

Textruta 2 Kriterier för att få pengar från klimatkontot i Örebro kommun
Göteborg Stad fattade 2009 beslut om att stadens förvaltningar och bolag ska beräkna sina
klimatpåverkande utsläpp för resor i tjänsten och kompensera dessa med åtgärder som minskar utsläppen
i framtiden. Klimatkostnaden, som är på 1.50 kr/kg Co2, ska återföras till förvaltningarna och bolagen
genom investeringar i klimatåtgärder och möjliggöra att flera anställda ska kunna cykla, gå eller åka
kollektivt. Exempel på åtgärder som genomförts är utbildningar i ecodriving, cykelservice, implementering
av videokonferensutrustning och utökat antal cykelställ. Klimatkompensationen löper under en treårscykel
där ett års resor budgeteras nästa år, och åtgärder genomförs det tredje året, se Bild 2.

Bild 2 Göteborgs stad interna klimatkompensations tidsaxel. Källa: Ecoplan, 2011
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Internationell utblick
Ett antal städer i världen har antagit ambitiösa klimatmål om att uppnå klimatneutralitet. Som exempel på
hur det arbetet bedrivs kan nätverket Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), för städer som strävar efter
koldioxidneutralitet, nämnas (CNSA, 2015). Exempel på städer som deltar är Köpenhamn och Melbourne.
Köpenhamn har en vision om att vara den första huvudstaden i världen som är klimatneutral 2025. För att
detta ska uppnås antas delar av utsläppen att kompenseras genom export av förnybar el till andra delar av
landet, för att ersätta kolbaserad elproduktion (Copenhagen City, 2012). Staden Melbourne har också en
ambition om att vara klimatneutral 2025. Detta ska uppnås genom en kombination av åtgärder internt och
genom att köpa internationella utsläppskrediter (City of Melbourne, 2014). I ingen av dessa exempel är
näringslivet eller den privata sektorn inkluderade i själva klimatkompensationen. Nedan beskrivs två
exempel från Kanada, där privata aktörer på olika sätt är mer involverade i målsättningen om att uppnå
koldioxidneutralitet.
Det första exemplet rör staden Laval, som är en förstad till Montreal, där alla aktörer som önskar bebygga
nya landområden måste betala en avgift för att kompensera för koldioxidutsläpp (Ville de Laval, 2014).
Bakgrunden är att tillväxten i Laval är hög, både när det kommer till antal invånare och till etablerade
industrier. För att undvika den miljömässiga påverkan som tillväxten och den urbana utvecklingen kan
leda till initierades klimatkompensationsprogrammet år 2012. Vid byggnation av nya bostadsområden och
kommersiella områden måste alla aktörer som ska bebygga land betala en avgift för att kompensera för
koldioxidutsläppen som de nya konstruktionerna leder till. Målsättningen är att klimatkompensera för
50 000 ton CO2 årligen för utsläpp relaterade till urban utveckling. Syftet med klimatkompensationen är
också att skapa fler miljönätverk, att bidra till att bygga en grön ekonomi genom att köpa utsläppskrediter,
och att stötta företag som utvecklar utsläppsminskningsprojekt. En beräkningsmetod har tagits fram för
att räkna på 1) biomassa som tas bort vid byggnation (till exempel träd och vegetation), 2) koldioxidutsläpp
generade vid byggandet och 3) koldioxid från det omgivande landskapet (till exempel rör, vägar och
trottoarer). Sedan programmet initierades har ungefär 490 000 US dollar samlats in. För pengarna har
krediter inhandlats av staden. Det finns ett kontrollsystem för att garantera att krediternas klimatnytta.
Ett annat exempel från Kanada är British Columbia som är en provins på Kanadas Stillahavskust, där
krediter från projekt inom regionen har skapats för att uppnå målsättningen att vara en klimatneutral
organisation (sedan år 2010). Målsättningen gäller hela den offentliga sektorn och innefattar till exempel
skolor, offentlig verksamheter och byggnader och sjukhus. All offentlig verksamhet är skyldig att 1) minska
utsläppen av koldioxid så långt det är möjligt varje år 2) mäta kvarstående utsläpp från byggnader,
transport, pappersanvändning och resor 3) köpa motsvarande utsläppskrediter för att vara netto-noll
utsläppare och 4) rapportera om utvecklingen (se Bild 3) (British Columbia, u.å).
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Bild 3 Förklaring av koldioxidneutralitet i British Colombia, steg 1-3.
Istället för att köpa internationella krediter för att kompensera för utsläppen har krediter med ursprung i
British Columbia skapats. Syftet är att projekten ska leda till en bättre miljö, nå klimatmålsättningar till låg
risk, stödja gröna industrier, leda till mer effektiva och konkurrenskraftiga industrier i British Columbia
och skapa gröna jobb i provinsen (British Columbia, 2014). Projekten som genererar krediter granskas mot
olika regelverk3 och projekten måste demonstrera att finansiella, tekniska eller andra barriärer har
överkommits genom försäljningen av krediter. Det finns tre stycken huvudkategorier av projekt:
energieffektivisering, bränsleomställning och kolbindning.

Andra möjligheter att finansiera grön utveckling
Klimatväxling är ett sätt för kommuner och regioner att finanseria en grön utveckling, men det finns flera
andra möjliga vägar att stödja detta arbete, istället för eller i kombination med klimatväxling. Gröna
obligationer är ett sätt att finansiera gröna investeringar som har testats av ett par svenska kommuner.
Gröna affärsutvecklingscheckar finansieras av Tillväxtverket och riktar sig istället direkt till småföretag för
att stödja deras internationalisering. Dessa två tillvägagångssätt beskrivs övergripande nedan.

Gröna obligationer
Gröna obligationer är ett sätt att finansiera gröna investeringar (se Textruta 3). Det kan vara att sätt stödja
en grön utveckling istället för, eller i kombination med, klimatväxling. Nedan ges några exempel på
kommuner som har gett ut gröna obligationer.
Förutom att Örebro kommun har ett internt klimatväxlingssystem emitterar kommunen också gröna
obligationer. Kommunen emitterade sin första gröna obligation i oktober 2014 om 750 miljoner kronor
(Örebro Kommun, 2015). Pengarna som kommunen lånar är öronmärkta för miljöprojekt för att nå målen
i kommunens miljöprogram men tillhörande klimat-, vatten-, och naturplaner samt i kommande
avfallsplan och trafikprogram. Hittills har till exempel investeringar i vindkraft, solcellspark, kväverening
och passivhus genomförts. Forskningsinstitutet CICERO i Oslo har granskat kommunens arbete och
godkänt de miljöområden som kommunen lyfter fram som gröna innovationer.

3

Provinsen använder "Pacific Carbon Standard" och"Pacific Carbon Unit" för att mäta, övervaka och förvärva krediter.
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Hur fungerar obligationer?
När man som privatperson köper obligationer lånar man pengar till den som ger ut obligationen. Oftast är det
staten, bolåneinstitut, banker eller kommuner som lånar pengar genom att ge ut obligationer. Utgivaren av
obligationen kallas för emittent. Själva obligationen är ett räntebärande skuldebrev som bekräftar att
innehavaren har lånat ut pengar. Obligationer ger avkastning i form av ränta. När staten ska låna pengar i form av
obligationer kallas det för premieobligation. Privata obligationer är antingen så kallade kupongobligationer eller
nollkupongobligationer. Kupongobligationer har varje år en eller flera ränteförfallodagar, då räntan betalas ut till
innehavaren. Nollkupongare har inte någon årlig avkastning, utan räntan betalas ut en enda gång, när löptiden
för obligationen har gått ut.

Vad är gröna obligationer?
Gröna obligationer utfärdades först av Världsbanken under 2008 genom ett koncept som utvecklats tillsammans
med SEB. Ur en finansiell synvinkel har gröna obligationer samma egenskaper som vanliga, skillnaden är att
gröna obligationer har ett ramverk som emittenten måste förhålla sig till vid investeringar, det vill säga
investeringarna måste gå till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Det generella ramverk som Världsbanken
och SEB tog fram innehåller kriterier som måste uppfyllas för att investeringarna ska vara godkända. När
kommuner, företag eller andra utfärdar gröna obligationer är det vanligt att de använder sig av en extern
granskare av ramverkets miljömässighet.

Textruta 3 Obligationer och gröna obligationer
Även Göteborg stad emitterar gröna obligationer sedan 2013, och var den första staden i världen att göra
detta (Göteborgs Stad, 2015). Ett antal berättigade projektkategorier har identifierats inom exempelvis
förnybar energi, energieffektivisering och avfallshantering. Som exempel på projekt som hittills har
finansierats sedan starten kan nämnas vattenrening genom ultrafilter i Lackarebäcks vattenverk, storskalig
produktion av biogas (GoBiGas) och elbilar inköpta av Gatubolaget. Även Göteborgs Stad har samarbetat
med institutet CICERO för ett andra utlåtande om ramverket (CICERO, 2015).

Gröna affärsutvecklingscheckar
Tillväxtverket finansierar stöd till småföretag, så kallade affärsutvecklingscheckar. Syftet med checkarna är
att bidra till en hållbar tillväxt, i företag som har upp till 50 anställda, och göra det lättare för företag att
etablera sig på nya internationella marknader. Checkarna som betalas ut ligger i storleksordningen 50250 000 kronor, där checken kan täcka upp till halva kostnaden för satsningen. Exempel på aktiviteter
som företag kan få stöd för är rese- och mässkostnader, produkt- och marknadsanpassning och
projektanställningar (Tillväxtverket, 2016).
Företagen ansöker till länsstyrelser eller till regionförbund. I Skåne är det Region Skåne som administrerar
ansökningarna. Under 2016 finns det totalt 10 miljoner kronor att söka i Skåne, vara 2 miljoner är
öronmärkta för miljöteknikföretag (Business Region Skåne, 2016). För att stöd till miljöteknikföretag ska
beviljas behöver företagens produkts positiva effekter på miljön beskrivas. Ett krav för att få stöd är att
företagen har sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
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4 Företagens intresse att vara med i en skånsk
klimatväxling – resultat från intervjuer och
rundabordssamtal
För att undersöka intresset från företagen i Skåne att delta i en skånsk klimatväxling, samt för att
undersöka hur klimatväxlingsmodellen skulle kunna utformas, genomfördes ett antal intervjuer med
utvalda företag. Intervjuerna genomfördes per telefon med nio stycken företag. Urvalet gjordes gemensamt
av Region Skåne och IVL Svenska Miljöinstitutet, utifrån större aktörer i Skåne och företag som deltar i
uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne.
Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från ett antal övergripande bestämda frågor (se
intervjuguiden i Bilaga 3). Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. Under intervjuerna togs anteckningar
och vissa exemplifierande citat presenteras nedan. Citaten ska inte ses som ordagranna, utan syftar mer till
att fånga en övergripande känsla. Företagen som deltog i intervjuer var: Kraftringen, Oatly, Pernod Ricard,
Perstorp, Pågen, Skanska, Stora Enso, Swedavia och Tetrapak4. Företagen fick själva välja vilken person
som var lämpligast att delta i en intervju. Intervjupersonerna hade olika befattningar, till exempel
hållbarhetsansvarig, kommunikationschef, miljösamordnare och kvalitets- och miljöchef. Företagen bjöds
också in till dialog vid ett rundabordssamtal där ett förslag på ett ramverk diskuterades.
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna och rundabordssamtalen uppdelat på drivkrafter och
intresse samt utmaningar med klimatväxlingen.

Drivkrafter och intresse att delta i regional klimatväxling
Företagen ser många fördelar med en regional modell för klimatväxling. Nedan presenteras de drivkrafter
och motiv som i huvudsak lyftes fram under intervjuerna.
Hållbar utveckling i Skåne. Flera företag ser det som
”Närhetsprincipen är positiv. Man ser att det
positivt att kunna bidra till utvecklingen i närområdet och
händer något. Det är långt till Mexiko”.
att det är den främsta styrkan med förslaget (se exempel
”Tror att det har ett stort värde att göra
på citat i rutan till höger). Några företag argumenterade
något i närområdet. Det ser jag som
för att de skulle föredra den skånska klimatväxlingen
intressant. Det upplevda värdet av att
framför traditionell frivillig klimatkompensation, som
plantera träd någonstans blir mindre”.
upplevs som svår att greppa och säkra nyttan av. Att sätta
fokus på hållbarhetsarbetet regionalt har också ett
”En fördel är att man visar att man tar ansvar
kommunikativt värde, vilket framförallt de företag som
i närmiljön”
främst har sin verksamhet i Skåne lyfte fram. Många av
”Låter som en bra regional idé. Ibland kan
företagen jobbar redan idag med hållbarhetsfrågor
man inte göra allting nationellt.”
regionalt, men detta skulle bli ytterligare ett sätt att
tydliggöra detta. För det krävs det också att de projekt som
”En fördel är att man sätter fokus på
finansieras med hjälp av klimatväxlingen har den miljöregionen. För regionen blir det ett sätt att
eller hållbarhetsnyttan som tänkt för att systemet ska vara
jobba.”
legitimt. Kopplat till detta lyfte några företag under
intervjuer och rundabordsamtal fram att kriterier för hur
projekten bidrar till en hållbar utveckling i Skåne borde utvecklas.

4

Inga företagsnamn nämns när resultaten presenteras.
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Att många företag uppfattar initiativets möjlighet att stötta en hållbar utveckling i området som dess
främsta styrka visar på att det finns potential att utveckla en klimatväxlingsmodell i Skåne men också på
vikten av att regionalt förankra de projekt som finansieras genom klimatväxlingen. Det måste finnas en
tydlig koppling mellan klimatväxlingen och dess värde för Skånes utveckling, som också går att
kommunicera ut till företagens kunder och invånare i Skåne.
Kommunikativt värde. Nära kopplat till ovanstående
är att företagen upplever att det finns ett kommunikativt
värde för företagen att delta i klimatväxlingen. Företagen
lyfter fram att det visar att man är aktiv och går före i
frågan (se exempel på citat i rutan till höger). En viktig
aspekt av kommunikationen, som flera företag lyfte
fram, är att systemet måste vara enkelt och tydligt för att
kunna kommunicera det utåt. Det är viktigt att kunna
lyfta fram vad värdet med klimatväxlingen blir för
företagens kunder. Vidare lyfter några företag fram
risker med att kommunicera utåt (se första citatet i rutan
till höger) om inte initiativet är meningsfullt eller
legitimt. Det kan finnas risker med att initiativet
uppfattas som green-washing.

”För oss som företag är det viktigt att kunna
kommunicera utåt att vi jobbar med frågan.
Därför måste man också kunna redovisa
systemet tydlig. Det måste också vara
meningsfullt, så att det inte handlar om
green-washing”.
”Det är viktigt att ha en kommunikationsplan
kopplat till initiativet”
”Det skulle vara ett sätt att visa att vi gör
mycket”.
”Det är klart att det finns ett PR-värde. Det
ökar företagets renommé och värde på det
sättet”.

Resultaten från intervjuerna och rundabordssamtalen
”Vi behöver visa att vi är engagerade i
visar att det är viktigt för många företag att
frågorna”.
kommunicera att de jobbar med klimatfrågor och att
klimatväxling skulle kunna vara ytterligare ett sätt att nå
ut med denna information. Det kräver att det finns en enkelhet och tydlighet i kommunikationen, så att
företagens kunder enkelt kan förstå syftet och värdet med initiativet. Det är också viktigt att det finns en
öppenhet med klimatnyttan från initiativet, för att bibehålla företagens trovärdighet i klimatfrågan.
Inspirera och samverka i Skåne. Flera företag lyfte
fram att det regionala klimatväxlingsinitiativet kan vara
ett sätt att öka samverkan, och starta nya samarbeten
med andra aktörer i Skåne (se exempel på citat i rutan
till höger). Även projekten som klimatväxlingen
finansierar kan öppna nya dörrar för samarbete och ge
synergieffekter. Liknande kan det vara ett sätt att som
företag få visa upp sitt klimatarbete i olika kanaler, och
att företagen kan inspirera varandra att gå ännu längre i
sitt arbete. Det möjliggör också för närmare samarbete
med kommunen och Region Skåne, som man redan
idag samverkar med inom vissa frågor.

”Handlar om nya sätt att samarbeta. Vilket
initiativet också kan stötta. Det kan öppna
andra dörrar för samarbete”
”Fördelen är att vi får vara en aktör och
sprida våra kunskaper inom detta. Att vi kan
inspirera”
”Vi har en stor verksamhet i Skåne och också
samarbete med kommunen och regionen i
olika frågor. Därför skulle det kunna vara av
intresse”.

”Projekten kan vara samverkansprojekt där
olika aktörer kan gå ihop tillsammans och
Klimatväxlingsinitiativet skulle således kunna vara ett
göra åtgärder”.
sätt för företag i Skåne att samverka mer inom
klimatfrågan. Argumentationen från företagen visar
”Man kan sporra varandra”.
också på att de uppskattar att det finns en dialog om
initiativet redan nu, men också att det är viktigt att
bibehålla en nära dialog med företagen i takt med att klimatväxlingsinitiativet utvecklas för att just ge
möjligheter att träffas, utbyta idéer och inspirera varandra.
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Synliggöra och minska klimatpåverkan. Ytterligare
en drivkraft för att delta i klimatväxlingen, som flera
företag lyfter fram, är att det kan sporra företagen att
minska sina utsläpp internt (se exempel på citat i rutan
till höger). Det kan också vara ett sätt att synliggöra och
följa upp vilken klimatpåverkan man har.
Resonemangen visar att det finns en vilja från många
företag att minska sin klimatpåverkan. Samtidigt gör
många företag det redan idag, men en prissättning på
vissa utsläpp skulle kunna ge ytterligare incitament för att
minska klimatpåverkande utsläpp.

”Det skulle ha ett dubbelt syfte. Dels att
finansiera projekt men också att minska
utsläppen inom vår organisation”.
”Vi är nyfikna på detta. Vi vill minska våra
avtryck”.
”Man synliggör problematiken och gör det till
ett aktivt val, till exempel att inte
slentrianmässigt flyga”.

Utmaningar med regional klimatväxling
Under intervjuerna och rundabordssamtalet kunde också ett antal utmaningar som företagen ser med den
regionala klimatväxlingen identifieras. Dessa presenteras nedan.
Svårt med regionalt perspektiv. Flera företag lyfter
fram att den främsta utmaningen med att delta i ett
regionalt klimatväxlingsinitiativ är att företagens utsläpp
inte är koncentrerade till Skåne (se exempel på citat i
rutan till höger). Detta gäller framförallt koncerner som
verkar nationellt och internationellt, och där
klimatarbetet bedrivs på koncernnivå. Dels är det svårt
att fatta beslut om klimatarbetet regionalt och dels är det
svårt att veta hur utsläppen regionalt ska avgränsas för att
passa in i klimatväxlingen.

”Utmaningen är att en del av våra utsläpp
kommer från transporter. Och det är ju inte
ett regionalt problem. Så oklart om det passar
oss med en regional lösning”
”Med ett internationellt företag och stor
koncern blir det svårt att agera lokalt”
”Vi jobbar så mycket hela koncernen i vårt
klimatarbete, och inte så mycket lokalt”.

”Utmaningen är att företaget inte bara är
Företagens argumentation visar att det som både är
begränsat till Skåne”.
klimatväxlingens styrka och utmaning är det regionala
perspektivet. Även om det finns många fördelar att verka
”Svårt att se att en enskild fabrik ska ge sig in
regionalt och bidra till en regional hållbar utveckling
i detta”
innebär det också svårigheter, framförallt för de företag
som också är verksamma utanför Skåne. För att
klimatväxlingen även ska kunna tilltala de företag som verkar utanför Skåne behöver utformningen
anpassas. Det kan exempelvis göras genom att avgränsa de utsläpp som räknas in, eller att företagen själva
får anpassa vilka utsläpp som ska räknas in.

”Vår VD tycker att klimatkompensation
handlar om att köpa sig fri”.
”Det finns en risk med klimatkompensation.
Man kompenserar istället för att göra
åtgärder”.

Hindrar att åtgärder görs internt. En generell
utmaning som många företag lyfter fram är att
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”Vi har fokuserat mer på att minska
klimatpåverkan i vår egen portfölj. Vi
fokuserar mer på action än kompensation.”
”Det är inte trovärdigt att säga att man är
klimatneutral. Känns som att man försöker
köpa sig fri.”
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klimatväxlingen kan riskera att flytta fokus från att genomföra utsläppsminskningar internt (se exempel på
citat i rutan till höger). Därmed motverkar man en grön utveckling inom företaget. Klimatkompensation
klingar också illa hos vissa av intervjupersonerna, och det ses som ett sätt att köpa sig fri istället för att
genomföra åtgärder inom företag.
Resonemangen ovan bekräftar bilden om att många aktörer är skeptiska till att kompensera sina utsläpp
eftersom det flyttar fokus på det interna klimatarbetet och den egna verksamheten. För att motverka detta
är det viktigt att det är tydligt att det handlar om att växla de utsläpp som är svåra eller för dyra att
genomföra internt och att klimatväxlingen ses som ett komplement till det klimatarbete som drivs internt.
Många klimatkompensationsmodeller försöker kringgå denna problematik genom till exempel
avsiktsförklaringar, där man förbinder sig att minska sina utsläpp så långt det är möjligt själv, för att sen
kompensera.
Har redan klimatstrategi och/eller
klimatkompensation. I flera fall beskriver
intervjupersonerna att det finns en utmaning i att man
redan har, eller har påbörjat, sitt klimatarbete med
egna projekt och målsättningar (se exmpel på citat i
rutan till höger). Därför är det svårt, både ekonomiskt
och rent praktiskt, att engagera sig i ett nytt initiativ
eller att ställa om det nuvarande arbetet. Några av
företagen kompenserar också redan idag för sina
utsläpp på olika sätt.
Resultaten visar att det är viktigt att
klimatväxlingsmodellen passar in i företagens pågående
klimatarbete. Det finns olika sätt att göra det på som att
fokusera på utsläpp som kanske ligger utanför det
nuvarande klimatarbetet, som till exempel tjänsteresor,
eller att det finns en inbyggd flexibilitet i vilka utsläpp
som inkluderas i klimatväxlingen. För de företag som
redan idag klimatkompenserar är det också viktigt att
tydliggöra värdet av den regionala klimatväxlingen,
istället för klimatkompensationen.

”Vi vill göra grundarbete först. Vilka
utmaningar har vi och vilka åtgärder ska vi
göra”.
”Vi har egna projekt för att klimatkompensera
våra utsläpp”
”Utmaningen är att vi redan har kommit en
bit på vägen. Vi lägger redan pengar på detta
arbete idag. Och nya pengar måste ju ta
någonstans ifrån”.
”Vi har redan mål och plan för hur vi ska
minska utsläppen av koldioxid”

”Utmaningen är vart man lägger avgiften.
Våra produkter säljs inte till
slutkonsumenter.”
”Utmaningen är att hitta väldefinierade
sektorer och ett avgränsat område”

Avgränsning av utsläpp. Flera företag, både under
”Mycket av våra utsläpp kommer från
intervjuerna och under rundabordssamtalet, lyfte fram
transporter, utanför Skåne. Hur ska man
eventuella problem med att avgränsa de utsläpp som
hantera det?”
räknas in i klimatväxlingen (se exempel på citat till
”Vi måste kunna förklara för våra
höger). Ett företag, som inte producerar produkter till
konsumenter
vilka utsläpp som räknas in. Det
slutkonsumenter, beskrev det som ett problem att
måste vara begripligt”.
avgiftsbelägga utsläpp internt eftersom de bara
konkurrerar med pris. Dessutom finns det en risk att
utsläpp räknas flera gånger om de också prissätts i ett
nästa steg i värdekedjan. Andra företag lyfte fram att det tydligt måste avgränsas vilka utsläpp som
inkluderas, så att det blir tydligt för deras konsumenter. Även hur man ska hantera utsläpp som sker
utanför Skåne lyftes fram som ett eventuellt problem.

20

IVL-rapport U 5628 Frivillig klimatväxling i Skåne

Baserat på intervjupersonernas uppfattningar om avgränsningen av utsläpp är det viktigt att det är tydligt
vilka utsläpp som ingår i klimatväxlingen och vilka som inte gör det. Detta måste också kommuniceras
utåt.
Avgränsning av projekt och garantera nyttan.
Liknande som ovan behöver också projekten som
finansieras med hjälp av klimatväxlingen vara
avgränsade (se exempel på citat till höger). Flera
intervjupersoner lyfte fram att det framförallt är viktigt
att man kan granska de projekt som får finansiering, för
att säkerställa dess klimatnytta, och att det finns ett
oberoende i vilka projekt som får finansiering.
Argumentationen från intervjupersonerna pekar på att
det framförallt är viktigt att man kan säkerställa
projektens nytta. Det kan göras till exempel genom att
införa en skyldighet för de projekt som får finansiering
att redovisa klimatnyttan. Det skulle kunna göras
genom att utveckla kriterier för vilka projekt som ska få
finansiering, samt genom uppföljning inför att
projekten ska starta och efter att projekten avslutats.
Risk för snedvriden konkurrens. Några
intervjupersoner lyfte fram att deras bransch idag är
konkurrensutsatt, och att klimatväxlingen därmed kan
bli svårt att motivera ekonomiskt och från ett
konkurrensperspektiv (se exempel på citat till höger). I
vissa fall beskriver företagen att de inte har möjligheten
att överföra den ökade kostnaden som klimatväxlingen
skulle innebära på kunden, eller att deras kunder inte
efterfrågar klimatkompenserade eller gröna produkter.

”Utifrån hela projektet är utmaningen att
bestämma vilka projekt man ska investera i
och vem som ska driva det. Och oberoendet.”
”Man måste vara säker på att det fungerar –
att systemet är legitimt.”
”Man måste veta vart pengarna går. Man har
en skyldighet om man får pengar att
rapportera.”
”Man måste ha ett oberoende i det och en
kompetens att bedöma projekt.”

”När våra kunder köper produkter handlar det
bara om pris. Så om avgiften hamnar på våra
produkter kanske våra kunder köper en
produkt som är sämre ur en klimatsynpunkt.”
”Vår bransch är väldigt konkurrensutsatt.
Man får tänka sig för vad man ger sig in på.”

Det är framförallt företag som verkar på en internationell marknad som under intervjuerna lyfte fram
rädslan för att konkurrenskraften påverkas negativt, även om det borde gälla för fler företag. Huruvida
konkurrenskraften påverkas negativt av klimatväxling, och i vilken grad, beror på vilka utsläpp som räknas
in och vad avgiften blir. Eftersom klimatväxlingen är frivillig kommer troligtvis de företag som tycker att
kostnaden är för hög, relativt värdet det ger, välja att inte ingå. Det är viktigt att klimatväxlingens värde är
tydligt för att företag ska vara motiverade att ingå i initiativet.

21

IVL-rapport U 5628 Frivillig klimatväxling i Skåne

5 Förslag på ramverk
Utifrån omvärldsanalysen, intervjuerna med företagen och diskussionerna under rundabordssamtalet har
ett förslag på ett ramverk tagits fram. Övergripande utgår förslaget från en pilotperiod, med en större
översyn efter att programmet rullat i ungefär tre år, för att utvärdera om och hur klimatväxlingen ska
fortsätta. Förslagets delar beskrivs tillsammans med en förklarande bakgrundstext. Ramverket för en
klimatväxlingsmodell i Skåne presenteras nedan uppdelat på följande delar:
i.

Systemgränser

ii.

Prissättning av koldioxidutsläpp

iii.

Administration av klimatväxlingen

iv.

Vem kan söka medel?

v.

Beslut och tilldelning av medel

vi.

Uppföljning och redovisning

vii.

Skyldigheter för deltagande organisationer

i.

Systemgränser

Bakgrund och innehåll
Avgränsningen kring vilka utsläpp som ska räknas in och prissättas är en viktig fråga. Tre olika alternativ
för att avgränsa utsläppen diskuterades under rundabordssamtalet:


Alternativ 1: Prissättning av utsläpp från tjänsteresor



Alternativ 2: Prissättning av alla fossila utsläpp



Alternativ 3: Valfrihet för företagen

Det första alternativet är den vanligaste formen för klimatväxling och har bland annat fördelarna att det är
väl avgränsat och inte överlappar med EU:s handel med utsläppsrätter (för de företag som ingår i det
systemet). Det andra alternativet förekommer också ofta och brukar framförallt vara en strategi för företag
som vill kunna kompensera alla utsläpp för att vara klimatneutrala. Det tredje alternativet är en
kompromiss mellan det första och andra alternativet, för att ta hänsyn till företagens olika efterfrågan och
skilda förutsättningar.
Företagen vid rundabordssamtalet föredrog antingen Alternativ 1, det vill säga att endast tjänsteresor
inkluderas eller Alternativ 3, det vill säga att det finns en valfrihet för företagen kring vilka utsläpp de vill
inkludera.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Utsläpp från tjänsteresor
Som ett första steg i klimatväxlingsmodellen föreslår vi att tjänsteresor prissätts 5. Förutom att många
företag föredrog det upplägget finns det även andra fördelar med ett sådant upplägg. Det kan finnas

Ett användbart verktyg för att beräkna utsläppen från tjänsteresor kan vara Naturvårdsverkets beräkningsmodell som
tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för SMED (Svenska MiljöEmissions Data) (Naturvårdsverket,
2015; SMED, 2015).
5
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fördelar med att ha tydligt avgränsade och jämförbara systemgränser till en början för att testa modellen
för klimatväxling. Dessutom undviker man att inkludera utsläpp som redan idag täcks av andra system,
såsom EU:s handel med utsläppsrätter. De flesta interna klimatväxlingssystem som finns idag utgår också
från tjänsteresor, vilket kan förenkla när systemet ska inrättas. Utsläpp från resor är också en viktig
klimatfråga och ett område där många företag har möjlighet att påverka sina utsläpp.
I ett senare skede, efter systemets första översyn, skulle det vara möjligt att skala upp klimatväxlingen med
fler verksamheter och utsläppskällor, baserat på företagens önskemål och behov, till exempel transporter
och energianvändning.
Definition av tjänsteresor
Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att
arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (Skatteverket, SKV M
2014:1).
Klimatväxlingen omfattar resor som utförs av organisationens medarbetare och som betalas av
organisationen. Klimatväxlingen omfattar utsläpp från följande resor och färdmedel:


Resor med inrikes och utrikes flyg;



Resor med personbilar och lätta lastbilar, hyrda, ägda eller leasade av organisationen;



Resor med privat bil i tjänsten.

Resor med spårbunden trafik undantas från klimatväxlingen eftersom klimatpåverkan kan anses vara så
liten. Det gäller även resande med annan kollektivtrafik som buss.

ii.

Prissättning koldioxidutsläpp

Bakgrund och innehåll
Klimatväxling innebär att koldioxidutsläpp prissätts. Det finns i huvudsak två olika metoder för att
monetärt värdera utsläpp av koldioxid (Konjunkturinstitutet, 2012). Med skadekostnadsansatsen försöker
man identifiera, kvantifiera och beräkna värdet av de skador som miljöutsläpp leder till. I dagsläget finns
det dock inte tillräckligt med kunskap och underlag för att uppskatta skadekostnaderna av
klimatförändringar (Trafikverket, 2015). Med den så kallade skuggprisansatsen beräknas istället
kostnaden för att minska utsläppen ytterligare en enhet, givet att det finns ett utsläppsreduktionsmål.
Uppskattningar av den marginella reduktionskostnaden kräver dock stora resurser och en variant av
skuggsprisansatsen kan vara att utnyttja befintliga priser på koldioxid, som priset på utsläppsrätter i EU:s
utsläppshandelssystem eller nivån på koldioxidskatten (Konjunkturinstitutet, 2012).
Många bedömare menar dock att priset på utsläppsrätter idag är lägre än den politiska värderingen av
utsläpp, och därmed inte ett bra alternativ för att värdera koldioxidutsläpp (Carlén, 2012). ASEK6
ASEK - Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet) är namnet på den
myndighetsgemensamma samrådsgrupp som ansvarar för att utveckla de principer för samhällsekonomisk analys och
de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser. I ASEK:s samrådsgrupp ingår
representanter från Trafikverket (som leder gruppens arbete), Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Stockholms Lokaltrafik, Vinnova och Trafikanalys (adjungerad).
6
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(Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet) rekommenderar istället att
koldioxidutsläpp värderas enligt skuggprisansatsen kopplat till drivmedelsskatten på koldioxid, som för
närvarande är 1,08 kr/kg, uttryckt i 2010 års priser (Trafikverket, 2015). ASEK rekommenderar att detta
värde ska användas i kortsiktiga analyser, det vill säga mindre än tio år.
Förslag till klimatväxling i Skåne: 1 kr/kg koldioxid
Mot bakgrund av ovanstående, och med tanke på att ett enkelt system för klimatväxling har efterfrågats av
företagen, föreslår vi att premien för koldioxidutsläpp ska rundas nedåt till 1 kr/kg koldioxid. Det är i linje
med den nuvarande premien i Region Skånes interna klimatväxlingsprogram och är en nivå som fungerat
bra.
Det är troligt att värderingen av koldioxid kommer förändras över tid och vi föreslår att värderingen ska
ses över vid systemets översyn, efter att systemet pågått i tre år (se Uppföljning och redovisning).

iii.

Administration av klimatväxlingen

Bakgrund och innehåll
Under rundabordssamtalet var företagen överens om att Region Skåne initialt bör administrera
klimatväxlingen genom att inrätta ett klimatkonto med pengar som är öronmärkta för aktiviteter inom
klimatväxlingsinitiativet. Deltagarna i klimatväxlingen skulle sedan betala in klimatpremien till
klimatkontot. Medlen investeras sedan i åtgärder som på sikt minskar koldioxidutsläppen i Skåne.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Region Skåne administrerar klimatväxlingen genom att
inrätta ett klimatkonto
Under rundabordssamtalet utryckte företagen att det är viktigt att det finns en transparens i hanteringen
av klimatkonto. Därför är det viktigt att det sker en årlig uppföljning av inbetalningar och utbetalningar
från kontot (se också Beslut och tilldelning av medel). Där bör också framgå hur stor
administrationskostnaden är för hanteringen av klimatkontot.
Företagen menade också att i ett senare skede, och beroende på hur omfattande klimatväxlingen blir, kan
det finnas skäl att inrätta en stiftelse. Det kan ha fördelen att det är oberoende av politiska skiftningar.

iv.

Vem kan söka medel?

Bakgrund och innehåll
Vid diskussionerna under rundabordssamtalet uttryckte företagen att det inte finns någon anledning att
begränsa vilka som kan söka medel från klimatkontot. Vägledande bör vara vilka projekt som uppfyller
olika kriterier (se Beslut och tilldelning av medel).
Förslag till klimatväxling i Skåne: Alla aktörer i Skåne kan söka medel
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v.

Beslut och tilldelning av medel

Bakgrund och innehåll
Klimatnyttan med projekten lyftes under intervjuerna och rundabordssamtalet fram som ett viktigt
kriterium för att få medel ur fonden. Det är också viktigt att säkerställa att ett mervärde skapas, det vill
säga att tilldelningen av medel sker till projekt som inte skulle ha genomförts utan klimatväxlingen.
Deltagarna menade även att det kan vara intressant att titta på vad den sociala nyttan i regionen blir med
projekten. Företagen tyckte också att det är viktigt att man kan redovisa klimatnyttan med projekten redan
i projektansökan. Därför kommer det att behövs en tydlig metod för att redovisa detta. Vidare anser
företagen att det inte finns någon anledning att begränsa storleken på projekten.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Ett expertråd beslutar om tilldelningen av medel baserat
på en uppsättning kriterier. Kriterierna behöver utredas vidare.
För att besluten ska ha vetenskaplig grund, och för att objektivt granska de projekt som får finansiering,
föreslår vi att inrätta ett expertråd bestående av externa representanter för att uppnå önskad legitimitet
från inbetalande aktörer. Representanterna skall vara sakkunniga och föreslås representera kommuner,
universitet, länsstyrelsen och institut, som ger legitimitet att styra över hur pengarna ska användas.
Eventuellt kan experter från Region Skåne också delta.
Det är viktigt att det finns en öppenhet i urvalen av projekten samt kring vilka som ingår i expertrådet,
vilket flera företag också lyfte fram under intervjuerna och vid rundabordssamtalet. Därför bör en
uppföljning göras årligen för att beskriva vad medel har använts till och på vilka grunder. Uppföljningen
bör också innehålla information om utvecklingen av utsläppen från tjänsteresor från deltagande företag (se
också Uppföljning och redovisning).
Under rundabordssamtalet efterfrågade företagen ytterligare utredning av kriterierna för tilldelning av
medel. Utredningen av kriterierna bör göras i dialog med de företag som deltar i initiativet, övriga experter
och Region Skåne.

vi.

Uppföljning och redovisning

Bakgrund och innehåll
Transparens och tydlig uppföljning av klimatväxlingen är viktigt för dess legitimitet, enligt företagen som
deltagit i dialogen. Det efterfrågades uppföljning och redovisning genom korta enkla rapporter, som vid
behov kan kompletteras med längre rapporter med mer innehåll.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Årlig uppföljning av klimatväxlingen och en större
översyn efter ungefär tre år.
Vi föreslår att den årliga uppföljningen innehåller följande: in- och utbetalningar från klimatkontot,
beviljade medel från klimatkontot med motivering, klimatnyttan av beviljade projekt (utifrån
projektansökan), genomförande och måluppfyllelse av beviljade projekt, medlemmar i expertrådet och
uppföljning av deltagande aktörers koldioxidutsläpp. Det är viktigt att ha i åtanke att det blir en
eftersläpning i finansierade projekt och därmed också uppföljningen och redovisningen. Projekt kan först
finansieras året efter att deltagande aktörer betalat in till klimatkontot.
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Efter tre år bör en större översyn av klimatväxlingsmodellen ske där prissättning och systemgränser ses
över, i samråd med deltagande företag.

vii.

Skyldigheter för deltagande organisationer

Bakgrund och innehåll
Under intervjuerna och rundabordssamtalet lyfte flera företag fram att klimatväxling och
klimatkompensation kan uppfattas som ett sätt att undkomma att göra egna åtgärder eller förändringar i
den egna organisationen. Det framkom också att transparent uppföljning från deltagande företag är viktigt
för initiativets legitimitet. Vid remissrundan efterfrågades det också riktmärken kring hur länge man som
företag förbinder sig att delta i klimatväxlingen.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Avsiktsförklaring för deltagande företag inklusive plan
för tjänsteresor samt mätning och rapportering av utsläpp från sina tjänsteresor.
Vi föreslår att deltagande organisationer i klimatväxlingen förbinder sig att delta under klimatväxlingens
treåriga pilotperiod genom en avsiktsförklaring inklusive plan för hur utsläppen från tjänsteresorna kan
minska. Klimatväxlingsmodellen kan vara den centrala delen i planen eller vara ett komplement till en
övergripande strategi eller policy. Företagen förbinder sig också att göra en årlig uppföljning av deras
koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Avsiktsförklaringen är liknande det för uppropet ”100 %
fossilbränslefritt Skåne 2020”, som drivs av Klimatsamverkan Skåne (www.klimatsamverkanskane.se), och
bör samordnas med detta initiativ för de organisationer där det är relevant.
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6 Slutsatser och rekommenderade nästa steg
Flera kommuner och regioner i Sverige har tagit fram interna modeller för att klimatväxla sina utsläpp.
Region Skånes initiativ att även involvera företag i klimatväxlingen är dock unikt. Företag har olika
förutsättning och geografisk utbredning. Att utforma en modell där även näringslivet ingår i
klimatväxlingen kräver att det utformas utifrån de deltagande företagens förutsättningar och i dialog med
företagen. I det här projektet har en grund för en fortsatt utveckling av ett system för klimatväxling där
företagen ingår lagts, genom att en dialogprocess med företagen initierats och genom ett förslag på hur
klimatväxlingsmodellen kan utformas.
Dialogen med företagen har visat att det finns ett intresse av att vara med i ett fortsatt initiativ. De företag
som inte har varit intresserade av att fortsätta dialogprocessen har framförallt argumenterat för att det är
svårt att engagera sig regionalt, då deras klimatarbete bedrivs på koncernivå, nationellt eller
internationellt. Samtidigt är det just det regionala perspektivet som lyfts fram som initiativets styrka med
dess möjlighet att stödja den lokala och regionala hållbara utvecklingen i Skåne. Därför blir också en viktig
utmaning att kunna lyfta fram värdet med en skånska klimatväxlingen. På vilket sätt bidrar projekten som
finansieras till en minskad klimatpåverkan från Skåne? Vad finns det för andra nyttor med att finansiera
lokala och regionala projekt? Hur påverkar klimatväxlingen resandet hos företagen själva? Ett annat stort
värde med klimatväxlingsmodellen är att det skapar nya förutsättningar för dialog och samverkan i
regionen
Utifrån den dialog som IVL genomfört med medverkande företag anser vi att det finns anledning att ta
detta initiativ vidare i en avgränsad modell där utsläpp från tjänsteresor ingår. Flera företag har under
dialogprocessen uttryckt att de är positiva till upplägget, men att de inte kan ta ställning om deltagande
förrän ramverket förtydligats ytterligare. En fortsatt dialog blir viktigt, både för framtida samverkan, och
för att fortsätta förankra initiativet. Vi föreslår att de företag som vill delta gör det under en pilotperiod
under tre år. Därefter sker en översyn och utvärdering om hur och om initiativet ska fortgå. Genom att
starta i mindre skala kan modellen testas för att i ett senare skede skalas upp om det finns en efterfrågan.
I det fortsatta arbetet med att ta fram en klimatväxlingsmodell där näringslivet ingår är det några frågor
som behöver förtydligas och utredas vidare. I ett nästa steg bör tydliga kriterier för vilka projekt som ska
finansieras tas fram, inklusive vilka krav man ska ställa på de aktörer som vill använda initiativet i sin
strävan att minska sin klimatpåverkan. I det arbetet kan det också behöva utredas om någon begränsning i
storlek på projekten ska införas, för att undvika för många små projekt och onödig administration kopplat
till den. En närliggande fråga är om man ska begränsa utbetalningen av medel till juridiska personer. Det
finns flera fördelar med att till exempel privatpersoner kan söka medel, men det kan också locka till sig
oseriösa sökande och försvåra uppföljningen av systemet.
I klimatväxlingsmodellens nästa steg bör även en kalkyl göras för att räkna på vilka summor det skulle
kunna röra sig om och vilken kritisk massa som behövs innan systemet kan starta. Även frågor om
redovisningssystem och möjligheter att granska företagens utsläpp behöver förtydligas. Ett alternativ
skulle kunna vara att Region Skåne erbjuder reserådgivning till deltagande företag, både i syfte att bistå i
arbetet med ändrade resmönster men också för rapporterings- och granskningsrutiner för tjänsteresor. En
kommunikationsplattform för projektet och klimatväxlingen kommer också behöva utvecklas.
Eftersom dialog är viktigt för förankringen bör en styrgrupp inrättas med intresserade företag som
uttrycker intresse av att delta i en fortsatt process och i klimatväxlingsmodellens nästa steg. För att
projektet ska få tyngd behöver Region Skåne visa tydligt ledarskap för processen framåt och ge ett tydligt
politiskt mandat till initiativet.
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Bilaga 1 – Diskussionsunderlag rundabordssamtal

Finns förutsättningar för en skånsk
klimatväxling?
Diskussionsunderlag inför rundabordssamtal 20 januari 2016.
För att uppnå Region Skånes ambition om att Skåne ska vara klimatneutralt år 2030 undersöker vi
möjligheterna för en modell för regional klimatväxling som bygger på ett frivilligt deltagande från
näringslivet och offentligheten.
Den 20 januari är ett antal utvalda företag inbjudna till ett rundabordssamtal där ett ramverk för en
sådan klimatväxlingsmodell ska diskuteras. Denna PM som bygger på en omvärldsanalys av IVL
Svenska Miljöinstitutet samt ett antal intervjuer med utvalda företag utgör diskussionsunderlag för
samtalet.
Om klimatväxling
Klimatväxling är en närbesläktad verksamhet till klimatkompensation. Klimatkompensation innebär att
företag eller länder köper utsläppskrediter för att kompensera sina utsläpp utanför Sveriges gränser. På
grund av kommunallagen kan inte svenska kommuner och landsting göra klimatkompensation i andra
länder. Flera kommuner och regioner i Sverige har istället utvecklat egna modeller för att klimatväxla sina
utsläpp. Genom att införa en avgift på CO2-utsläpp väntas utsläppen minska genom att mer klimatvänliga
alternativ väljs, till exempel tågresor istället för flygresor, samtidigt som medel frigörs för att göra
investeringar för att minska CO2-utsläppen inom verksamheten. I den skånska modellen för klimatväxling
skulle även näringslivet frivilligt ingå i klimatväxlingen.
Preliminära resultat från tidigare intervjuer med företag
Inför rundabordssamtalet har följande företag deltagit i en intervju: Kraftringen, Oatly, Pernod Ricard,
Perstorp, Pågen, Skanska, Stora Enso, Swedavia och Tetrapak. Syftet med intervjuerna har varit att
undersöka vad företagen ser för fördelar och nackdelar med ett regionalt initiativ för klimatväxling samt
hur klimatväxlingsmodellen kan utformas. Nedan presenteras några lärdomar från intervjuerna.
Företagen uppskattar att de har blivit inbjudna i ett tidigt skede i processen och de ser många fördelar med
en regional modell för klimatväxling. Flera företag ser det som positivt att kunna bidra till utvecklingen i
närområdet och beskriver att de skulle föredra det skånska upplägget framför traditionell
klimatkompensation, där det upplevs som svårt att säkra nyttan av de projekt som genomförs. Andra
fördelar är att det finns ett kommunikativt värde med initiativet, förutsatt att det kommuniceras på rätt
sätt till företagens kunder. Det ses också som en möjlighet att kunna samverka och inspirera varandra
inom regionen. En upplevd utmaning är att initiativet rör just regional klimatväxling. Det kan vara svårt att
ta ställning till om man ska gå in i regionala initiativ om man har delar av sin verksamhet utanför regionen.
En annan utmaning är att flera företag redan har kommit långt i sitt klimatarbete, med kanske egna
klimatväxlingsprogram eller klimatkompensation, och de har svårt att motivera att det arbetet ska läggas
om. Begreppet klimatkompensation beskrivs också som problematiskt av flera företag - det upplevs som ett
sätt att ”köpa sig fri” och riskerar att flytta fokus från utsläppsminskningar i den egna verksamheten.
Därför är det viktigt att syftet bakom initiativet, att främja en hållbar utveckling i Skåne, är tydligt
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kommunicerat och att det tydligt framgår att pengarna ska återinvesteras i Skåne. Andra viktiga frågor vid
utvecklingen av en klimatväxlingsmodell är att det finns en transparens i systemet med ett tydligt
uppföljningssystem, tydliga systemgränser, att det inte upplevs som för krångligt och enkelt går att
kommunicera utåt samt att man undersöker eventuella risker från ett konkurrensperspektiv om CO2utsläpp för olika verksamheter i Skåne avgiftsbelagts.
Diskussionsunderlag för utformandet av klimatväxlingsmodell

Vilka systemgränser ska systemet ha (d.v.s., vilka utsläpp ska räknas in)?
 Alternativ 1: Tjänsteresor avgiftsbeläggs
 Alternativ 2: Alla deltagares fossila utsläpp avgiftsbeläggs
 Alternativ 3: Valfrihet för företagen (i alla fall till att börja med)
Hur stor ska avgiften vara?
 Alternativ 1: I linje med andra interna klimatväxlingsprogram, ca 1 500 kr/ton (tjänsteresor)
 Alternativ 2: I linje med internationell klimatkompensation, ca 50-200 kr/ton
Hur ska pengarna hanteras?
 Till att börja med i projektform med Region Skåne i from av ett klimatkonto. Region Skåne förvaltar
pengar. I ett senare skede kan en stiftelse eller ideell förening bildas. Viktigt med transparens kring
kontots storlek och vem som administrerar den.
För vad ska man få projektpengar?
 Alternativ 1: En stor satsning i regionen t.ex. gratis kollektivtrafik till alla
 Alternativ 2: Urval av projekt baserat på ramverk med kriterier; klimatnytta, bidrar till Region
Skånes klimatmål, förbestämda kategorier av åtgärder. I uppstarten bör man också fokusera på
olika typer av projekt för att lära sig. Viktigt med öppenhet vid urval av projekt. Om man går vidare
med detta alternativ finns det ytterligare frågor att ta ställning till gällande vem som ska få söka
projekt, hur projekten ska följas upp, och hur mycket pengar man ska få söka.
Vem ska få söka projekt?
 Alternativ 1: De som ej har kapacitet själv att äska medel för klimatinvestering, t.ex. privatpersoner
och Ideella organisationer
 Alternativ 2: Alla aktörer i Skåne
Vem ska bestämma vilka projekt som ska finansieras?
 Expertråd eller tredjepartgranskare som består av tjänstemän från Region Skåne, experter,
forskare och eventuellt representerar av företagen. Viktigt med transparens kring vilka som ingår i
expertrådet
Hur mycket ska man få söka?
 Alternativ 1: Små projekt i början < 100 000 SEK
 Alternativ 2: Ingen begränsning i storlek (förutom årlig budget)
Hur ska projekten redovisas?
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 Nulägesbeskrivning, kostnad och uppnådd klimatnytta med projektet. En årlig uppföljning ska
kommuniceras externt.
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Bilaga 2 – Remissförslag på ramverk för klimatväxling

Remissförslag pa ramverk för en
klimatvaxlingsmödell i Skane
Region Skåne arbetar för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 (Region Skåne, 2014). På
uppdrag av Region Skåne undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet möjligheterna att införa en modell för
regional klimatväxling. Klimatväxlingsmodellen ska bygga på frivilligt deltagande från näringslivet och
offentligheten.
Detta remissförslag bygger på en omvärldsanalys som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet;
intervjuer med företag verksamma i regionen samt diskussioner vid ett rundabordssamtal den 20:e
januari där förutsättningarna och formerna för en skånsk klimatväxlingsmodell diskuterades med ett
antal utvalda företag. I denna remiss ges företagen som deltagit i dialogen möjlighet att bedöma
relevansen för detta initiativ i förhållande till sitt eget arbete inom området.
Remissfråga till deltagande företag:
Beträffande klimatväxling och klimatkompensation – Finns det något i förslaget nedan kring ett
regionalt klimatväxlingsramverk som skulle få er att avstå från att delta samt finns det något
särskilt viktigt i förslaget nedan som gör det extra intressant för er att delta?
Om klimatväxling

Klimatväxling är en närbesläktad verksamhet till klimatkompensation. Klimatkompensation
innebär att företag, länder eller andra organisationer köper utsläppsreduktioner för att
kompensera sina utsläpp utanför det egna landet eller organisationen. På grund av
kommunallagen kan inte svenska kommuner och landsting göra klimatkompensation i andra
länder som t.ex. trädplantering eller utvecklingsprojekt i utvecklingsländer. Flera kommuner
och regioner i Sverige har istället utvecklat egna modeller för att klimatväxla sina utsläpp internt.
Genom att införa en avgift på koldioxidutsläpp väntas utsläppen minska genom att mer
klimatvänliga alternativ väljs, t.ex. tågresor istället för flygresor, samtidigt som medel frigörs
för att göra investeringar för att minska koldioxidutsläppen inom den egna verksamheten.
I den skånska modellen för klimatväxling är tanken att även näringslivet frivilligt skulle ingå i
klimatväxlingen. Deltagande företag skulle då betala en premie för en viss del av sina
koldioxidutsläpp. Pengarna som klimatväxlingen genererar skulle användas i projekt som
bidrar till att uppnå målsättningen om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030.
Förslag på ramverk för klimatväxlingsmodell

Förslaget på ramverket för en klimatväxlingsmodell i Skåne presenteras enligt följande:
1. Systemgränser
2. Prissättning av koldioxidutsläpp
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3.
4.
5.
6.
7.

Administration av klimatväxlingen
Vem kan söka medel?
Beslut och tilldelning av medel
Uppföljning och redovisning
Skyldigheter för deltagande organisationer

1.

Systemgränser

Bakgrund och innehåll
Avgränsningen kring vilka utsläpp som ska räknas in och prissättas är en viktig fråga. Tre olika
alternativ för att avgränsa utsläppen diskuterades under rundabordssamtalet:




Alternativ 1: Prissättning av utsläpp från tjänsteresor
Alternativ 2: Prissättning av alla fossila utsläpp
Alternativ 3: Valfrihet för företagen

Företagen vid rundabordssamtalet föredrog antingen Alternativ 1, det vill säga att endast
tjänsteresor inkluderas eller Alternativ 3, det vill säga att det finns en valfrihet för företagen
kring vilka utsläpp de vill inkludera.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Utsläpp från tjänsteresor
Som ett första steg i klimatväxlingsmodellen föreslår vi att tjänsteresor prissätts. Förutom att
många företag föredrog det upplägget finns det även andra fördelar med ett sådant upplägg.
Det kan finnas fördelar med att ha tydligt avgränsade och jämförbara systemgränser till en
början för att testa modellen för klimatväxling. Dessutom undviker man att inkludera utsläpp
som redan idag täcks av andra system, såsom EU:s handel med utsläppsrätter. De flesta interna
klimatväxlingssystem som finns idag utgår också från tjänsteresor, vilket kan förenkla när
systemet ska inrättas.
I ett senare skede skulle det vara möjligt att skala upp klimatväxlingen, baserat på företagens
önskemål och behov, t.ex. transporter och energianvändning.
Definition av tjänsteresor
Enligt Skatteverket är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställda att
göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen
(Skatteverket, SKV M 2014:1).
Klimatväxlingen omfattar resor som utförs av organisationens medarbetare och som betalas av
organisationen. Klimatväxlingen omfattar utsläpp från följande resor och färdmedel:
 Resor med inrikes och utrikes flyg;
 Resor med personbilar och lätta lastbilar, hyrda, ägda eller leasade av organisationen;
 Resor med privat bil i tjänsten.
Resor med spårbunden trafik undantas från klimatväxlingen.
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2.

Prissättning koldioxidutsläpp

Bakgrund och innehåll
Klimatväxling innebär att koldioxidutsläpp prissätts. Det finns i huvudsak två olika metoder för
att monetärt värdera utsläpp av koldioxid (Konjunkturinstitutet, 2012). Med
skadekostnadsansatsen försöker man identifiera, kvantifiera och beräkna värdet av de skador som
miljöutsläpp leder till. I dagsläget finns det dock inte tillräckligt med kunskap och underlag för
att uppskatta skadekostnaderna av klimatförändringar (Trafikverket, 2015). Med den så kallade
skuggprisansatsen beräknas istället kostnaden för att minska utsläppen ytterligare en enhet, givet
att det finns ett utsläppsreduktionsmål. Uppskattningar av den marginella
reduktionskostnaden kräver dock stora resurser och en variant av skuggsprisansatsen kan vara
att utnyttja befintliga priser på koldioxid, som priset på utsläppsrätter i EU:s
utsläppshandelssystem eller nivån på koldioxidskatten (Konjunkturinstitutet, 2012).
Många bedömare menar dock att priset på utsläppsrätter idag är lägre än den politiska
värderingen av utsläpp, och därmed inte ett bra alternativ för att värdera koldioxidutsläpp
(Carlén, 2012). ASEK7 (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler inom
transportområdet) rekommenderar istället att koldioxidutsläpp värderas enligt
skuggprisansatsen kopplat till drivmedelsskatten på koldioxid, som för närvarande är 1,08
kr/kg, uttryckt i 2010 års priser (Trafikverket, 2015). ASEK rekommenderar att detta värde ska
användas i kortsiktiga analyser, det vill säga mindre än tio år.

Förslag till klimatväxling i Skåne: 1 kr/kg koldioxid
Mot bakgrund av ovanstående, och med tanke på att ett enkelt system för klimatväxling har
efterfrågats av företagen, föreslår vi att premien för koldioxidutsläpp ska rundas nedåt till 1
kr/kg koldioxid. Det är också i linje med den nuvarande premien i Region Skånes interna
klimatväxlingsprogram. Det är troligt att värderingen av koldioxid kommer förändras över tid
och vi föreslår att värderingen ska ses över årligen.
3.

Administration av klimatväxlingen

Bakgrund och innehåll:
Under rundabordssamtalet var företagen överens om att Region Skåne initialt bör administrera
klimatväxlingen genom att inrätta ett klimatkonto med pengar som är öronmärkta för
aktiviteter inom klimatväxlingsinitiativet. Deltagarna i klimatväxlingen skulle sedan betala in
klimatpremien till klimatkontot. Medlen investeras sedan i åtgärder som på sikt minskar
koldioxidutsläppen i Skåne.

ASEK - Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet) är namnet på den
myndighetsgemensamma samrådsgrupp som ansvarar för att utveckla de principer för samhällsekonomisk analys och
de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser. I ASEK:s samrådsgrupp ingår
representanter från Trafikverket (som leder gruppens arbete), Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Stockholms Lokaltrafik, Vinnova och Trafikanalys (adjungerad).
7
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Förslag till klimatväxling i Skåne: Region Skåne administrerar klimatväxlingen genom att
inrätta ett klimatkonto
Under rundabordssamtalet utryckte företagen att det är viktigt att det finns en transparens i
hanteringen av klimatkonto. Därför är det viktigt att det sker en årlig uppföljning av
inbetalningar och utbetalningar från kontot (se också Beslut och tilldelning av medel). Där bör
också framgå hur stor administrationskostnaden är för hanteringen av klimatkontot.
Företagen menade också att i ett senare skede, och beroende på hur omfattande
klimatväxlingen blir, kan det finnas skäl att inrätta en stiftelse. Det kan ha fördelen att det är
oberoende av politiska skiftningar.
4.

Vem kan söka medel?

Bakgrund och innehåll
Vid diskussionerna under rundabordssamtalet uttryckte företagen att det inte finns någon
anledning att begränsa vilka som kan söka medel från klimatkontot. Vägledande bör vara vilka
projekt som uppfyller olika kriterier (se Beslut och tilldelning av medel).
Förslag till klimatväxling i Skåne: Alla aktörer i Skåne kan söka medel
5.

Beslut och tilldelning av medel

Bakgrund och innehåll
Klimatnyttan med projekten lyftes under intervjuerna och rundabordssamtalet fram som ett
viktigt kriterium för att få medel ur fonden. Det är också viktigt att säkerställa att ett mervärde
skapas, det vill säga att tilldelningen av medel sker till projekt som inte skulle ha genomförts
utan klimatväxlingen. Deltagarna menade även att det kan vara intressant att titta på vad den
sociala nyttan i regionen blir med projekten. Företagen tyckte också att det är viktigt att man
kan redovisa klimatnyttan med projekten redan i projektansökan. Därför kommer det att
behövas en tydlig metod för att redovisa detta. Vidare anser företagen att det inte finns någon
anledning att begränsa storleken på projekten.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Ett expertråd beslutar om tilldelningen av medel baserat
på en uppsättning kriterier. Kriterierna behöver utredas vidare.
För att besluten ska ha vetenskaplig grund, och för att objektivt granska de projekt som får
finansiering, föreslår vi att inrätta ett expertråd bestående av externa representanter för att
uppnå önskad legitimitet från inbetalande aktörer. Representanterna skall vara sakkunniga och
föreslås representera kommuner, universitet, länsstyrelsen och institut, som ger legitimitet att
styra över hur pengarna ska användas. Eventuellt kan experter från Region Skåne också delta.
Det är viktigt att det finns en öppenhet i urvalen av projekten samt kring vilka som ingår i
expertrådet, vilket flera företag också lyfte fram under intervjuerna och vid
rundabordssamtalet. Därför bör en uppföljning göras årligen för att beskriva vad medel har
använts till och på vilka grunder. Uppföljningen bör också innehålla information om
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utvecklingen av utsläppen från tjänsteresor från deltagande företag (se också Uppföljning och
redovisning).
Under rundabordssamtalet efterfrågade företagen ytterligare utredning av kriterierna för
tilldelning av medel. Detta bör göras i dialog med de företag som deltar i initiativet, experter
och Region Skåne.
6.

Uppföljning och redovisning

Bakgrund och innehåll:
Transparens och tydlig uppföljning av klimatväxlingen är viktigt för dess legitimitet, enligt
företagen som deltagit i dialogen. Det efterfrågades uppföljning och redovisning genom korta
enkla rapporter, som vid behov kan kompletteras med längre rapporter med mer innehåll.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Årlig uppföljning av klimatväxlingen
Vi föreslår att uppföljningen bör innehålla följande: in- och utbetalningar från klimatkontot,
beviljade medel från klimatkontot med motivering, klimatnyttan av beviljade projekt,
genomförande och måluppfyllelse av beviljade projekt, medlemmar i expertrådet och
uppföljning av deltagande aktörers koldioxidutsläpp.
7.

Skyldigheter för deltagande organisationer

Bakgrund och innehåll:
Under intervjuerna och rundabordssamtalet lyfte flera företag fram att klimatväxling och
klimatkompensation kan uppfattas som ett sätt att undkomma att göra egna åtgärder eller
förändringar i den egna organisationen.
Förslag till klimatväxling i Skåne: Avsiktsförklaring och årlig uppföljning av
koldioxidutsläpp från tjänsteresor
Vi föreslår att deltagande organisationer i klimatväxlingen förbinder sig i en avsiktsförklaring
att så långt det är praktiskt möjligt minska utsläppen från sina egna tjänsteresor. Resterande
utsläpp från tjänsteresor kartläggs och en premie per kg koldioxid betalas årligen in till
klimatkontot. Företagen förbinder sig också att göra en årlig uppföljning av deras
koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Avsiktsförklaringen är liknande det för uppropet ”100 %
fossilbränslefritt Skåne 2020”, som drivs av Klimatsamverkan Skåne
(www.klimatsamverkanskane.se), och bör samordnas med detta initiativ för de organisationer
där det är relevant.
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Bilaga 3 – Intervjuguide
Bakgrundsfrågor
1.

Vad har du för roll på ditt företag?

2.

Finns det några frågor i ert klimatarbete som är särskilt viktiga?

3.

Har du hört talas om klimatväxling tidigare?

4.

Klimatväxlar ditt företag idag på något sätt?

5.

Ingår ditt företag i EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS)?

Drivkrafter och intresse
6.

Vad tror du att det skulle finnas för fördelar för er med ett regionalt system för klimatväxling?

7.

Vad tror du att de stora utmaningarna skulle vara med ett regionalt system med klimatväxling?

8.

Är du eller ditt företag intresserade av att vara med i en fortsatt dialogprocess om klimatväxling i
Skåne?

Innehåll för klimatväxling
9.

Vilka sektorer tycker du ska inkluderas i klimatväxlingsmodellen?

10. Hur ser du på avgiftens storlek?
11. Vilka typer av åtgärder (investeringar, systemförändringar) tycker du att ska klimatväxlingen
finansiera?
12. Vad är viktigt för klimatväxlingens legitimitet för kontroll av åtgärder faktiska
utsläppsminskningar?
13. Hur bör finansiering organiseras?
14. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Är
gröna obligationer ett attraktivt alternativ?
15. Något övrigt du vill lägga till?
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