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Bilaga 3 Förteckning över analyser av enskilda 

styrmedel 

Regeringen, Regeringskansliet och myndigheterna har analyserat eller 

planerar att analysera effekter av vissa enskilda styrmedel. Nedan redovisas 

några av dessa analyser:1 

 

 Inför omläggningen av de klimatrelaterade skatterna 2010–2015, 

gjordes konsekvensanalyser av ändrade energiskatter för vissa 

branscher inom den icke handlande sektorn.2 I budgetpropositionen 

för 2013 anger regeringen att den särskilt kommer att bedöma 

styrmedlens effektivitet och om det finns behov av kompletteringar. 

Sådana analyser kommer att ske vid kontrollstation 2015 och i det 

mer långsiktiga arbetet med visionen om noll nettoutsläpp av 

växthusgaser 2050.3 

 Energimyndigheten analyserade 2010 den energiintensiva industrins 

situation i en rapport om elcertifikat.4 

 Naturvårdsverket publicerade 2010 en rapport med ett avsnitt om 

effekter för svenska branscher av en sänkning av utsläppstaket i 

EU:s system för handel med utsläppsrätter.5 

 Energimyndigheten publicerade 2012 en rapport om konsekvenser 

av en skärpning av EU:s utsläppsmål 2020, för bland annat 

industrins elpriser och handel med utsläppsutrymme.6  

 Regeringen har i regleringsbrev 2013 uppdragit åt 

Konjunkturinstitutet att analysera konsekvenserna av en eventuell 

begränsning av industrins undantag från kvotplikt för elcertifikat.7 

 Inom ramen för genomförandet av EU-direktivet om 

energieffektivitet8 planerar regeringen att analysera olika styrmedel 

inom energipolitiken. Dock medför den begränsade tid som gäller 

för genomförande av direktivet (Sverige ska rapportera sitt 

                                                      
1
 E-post från Näringsdepartementet 2013-01-15. Riksdagens tillkännagivande och efterföljande erinrande 
skedde genom bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42 och bet. 2010/11:NU3 s. 21, rskr. 2010/11:123. 

2
 Jämför även RiR 2012:1 Klimatrelaterade skatter – Vem betalar? s. 78. Riksrevisionens granskning 
visade att regeringen inte har gett någon sammanhållen beskrivning av effekterna av 
skatteomläggningen 2010–2015 för näringslivets olika branscher. För de branscher där kostnader 
redovisas gör regeringen detta i olika propositioner. 

3
 E-post från Näringsdepartementet 2013-01-25. 

4
 Energimyndigheten, Åtgärder för att skydda elkunden mot höga elcertifikatpriser, ER 2010:27, kap. 4. 

5
 Naturvårdsverket, Konsekvenser av att EU skärper sitt klimatmål från –20 till –30 procent, rapport 
6384, december 2010.  

6
 Energimyndigheten, Konsekvenser av att EU skärper sitt utsläppsmål till 30 procent år 2020 – 
Påverkan på elpriset samt handel med utsläppsutrymme, 2012-04-17. 

7
 E-post från Näringsdepartementet 2013-01-25. Uppdraget avser att Konjunkturinstitutet ska utreda 
konsekvenserna av ett begränsat undantag för den elintensiva industrin och specifikt fokusera på 
frågorna om hur den elintensiva industrin, elkunderna och samhällsekonomin påverkas på kort 
respektive lång sikt om en kvotplikt helt eller delvis skulle införas för den elintensiva industrins 
elanvändning, se regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Konjunkturinstitutet, 2012-12-20. 
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 september 2013. 

8
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om 
ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG, art. 28, EUT L 315 14.11.2012. Direktivet ska genomföras i Sverige senast i början av juni 
2014. 
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genomförande till i april 2014) en begränsning i hur djupa analyser 

som kan göras och hur mycket ny information som går att få fram.9 

                                                      
9
 E-post från Näringsdepartementet 2013-01-25. 


