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Fortsatta diskussioner om
internationellt klimatarbete i New
Delhi

D

en 8:e partskonferen
sen under klimatkonventionen (COP 8)
och dess undergrupper avslutades i början av november.
I slutet av konferensen diskuterade miljöministrar från hela
världen inklusive Sveriges miljöminister Lena Sommestad utformningen av en särskild
”Delhi”-deklaration.
I stora drag kan resultatet av
konferensen beskrivas på följande sätt:
1) Viktiga beslut har fattats
i fråga om de tekniska systemen vid det internationella
klimatarbetet. Detta gäller inte
minst system för rapportering
och övervakning av utsläpp av
växthusgaser. Dessa beslut utgör ett steg framåt för
implementeringen av Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskommelsen.
2) En deklaration har antagits som bland annat betonar
hur u-länderna ska tackla kommande klimatförändringar.
Många u-länder kan komma
att drabbas hårt av torka, över-

svämningar och stormar och
behöver stöd för att bättre
kunna skydda sig mot sådana
katastrofer.
Dehli deklaration
För Sverige och EU var det
också viktigt att vid COP 8, i
en ”Delhi”-deklaration, lägga
grunden till en dialog om fortsatt arbete efter år 2012.
Motståndet var dock massivt
från vissa u-länder.
Man befarar en process
som kan leda till att frågan om
u-ländernas utsläpp och framtida åtaganden kommer upp
på agendan.
– Att det inte gick att här i
New Delhi påbörja en process
som leder till en dialog i fråga
om vad som ska göras efter år
2012, är en besvikelse. I nuläget är uppenbarligen förtroendet mellan i-länder och u-länder alltför svagt, säger miljöminister Lena Sommestad.
– Det blir en viktig uppgift i
framtiden att försöka överbrygga denna motsättning.

Stöd till termiska processer för
elproduktion

E

nergimyndigheten har beviljat stöd med 9,9 miljoner kro
nor till åtta projekt inom programmet ”Termiska processer
för elproduktion”. Stöd betalas till högskolorna i Göteborg,
Lund, Mälardalen och Stockholm.
Forskningsprogrammet är på fyra år fram till mars 2003 med
en total budget på 60 miljoner kronor. Målet är att bygga upp
en kunskapsbas vid svenska högskolor som kan bidra till en industriell utveckling inom området termiska processer för
elproduktion, öka kunskapen om termodynamiska cykler, bevaka
kunskapsutvecklingen samt utgöra en resurs för svenskt näringsliv.
Minst 20 avhandlingar ska produceras under programperioden. Hittills har totalt 13 teknologie licentiater och åtta
teknologie doktorer kommit fram inom programmet varav flertalet återfinns i industrin. Ytterligare en handfull avhandlingar läggs
fram i slutet av året och början av nästa år.
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EU-parlamentet säger ja till
handel med utsläppsrätter

U parlamentet har godkänt direktivet om handel med
utsläppsrätter. Direktivet skall också godkännas av Minis
terrådet. Handeln med utsläppsrättigheter i EU ska inledas 2005. I det första steget omfattas enbart utsläpp av koldioxid från den tunga industrin. De 4 000 till 5 000 industrier
som omfattas av förslaget beräknas stå för 46 procent av
medlemsländernas totala utsläpp av koldioxid.
Företagen måste ansöka om tillstånd för att få släppa ut
växthusgaser hos en nationell myndighet. EU-kommissionen hade
föreslagit att utsläppsrätterna skulle fördelas ut gratis, men EUparlamentet har för sin del beslutat att 15 procent av rättigheterna ska säljas och att intäkterna skall gå till de som minskar
utsläppen mest.
Det kommer också att införas ett tak för hur stor andel av
utsläppsrättigheterna som varje medlemsland får köpa från annat
land.
År 2004 ska kommissionen besluta om att utvidga direktivet
till att omfatta ytterligare växthusgaser och utsläppskällor.
– EU-parlamentets godkännande är ett stort steg på vägen
mot att EU ska kunna nå sina åtaganden i Kyotoprotokollet om
att minska koldioxidutsläppen, säger EU:s miljökommissionär
Margot Wallström.
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Klimatinvesterings programmet

budgetpropositionen för år 2002 föreslog regeringen att lo
kala investeringsprogrammet (LIP) skulle ersättas av klimat
investeringsprogrammet (KLIMP). Anledningen till förändringen
är att regeringen vill fokusera insatserna på att minska utsläppen av växthusgaser inom framför allt energi-, avfalls och
transportområdena.
Minskningen av växthusgaser skall uppnås genom energiomställning och energibesparing. Bidrag får endast lämnas till
åtgärder som påbörjats efter beslut om bidrag och som inte är
lönsamma på kort sikt.
Programmet kommer att hanteras av Naturvårdsverket. Budgeten uppgår till 900 miljoner kronor under åren 2003-2004.
Ansökan skall ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 1
november respektive år. Under år 2003 kommer det dock att
ges ett extra ansökningstillfälle, senast den 31 mars.
I dagsläget finns ett utkast till förordning, föreskrifter och allmänna råd.
Bidrag kan ges till kommuner, kommunalförbund och landsting. Då ansökan avser projekt inom flera kommuner kan bidrag
även ges till andra juridiska personer. Vinstdrivande verksamhet kan ges bidrag om sökande bedriver verksamhet i mer än
ett län. Det innebär således att större företag, som har verksamhet i mer än ett län, kan söka bidrag för egna projekt medan
mindre företag är hänvisade till att gå via kommunen.
Regeringen betonar vikten av kostnadseffektivitet när bidrag
beviljas. Bidrag kan dock ges till projekt med lägre kostnadseffektivitet i mindre omfattning för att stimulera ny teknik, metoder
eller för att genomföra demonstrationsprojekt. Med ny teknik
avses teknik som inte används kommersiellt på marknaden och
därmed innebär en kommersiell risk. Den skall vara ekonomiskt
och miljömässigt fördelaktig jämfört med konventionell teknik.
Nr 6 2002

