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Abstract 

To reduce the rate of global warming the EU has implemented the European Union Emission 

Trading Scheme (EU ETS) as the world’s largest Cap and Trade system in an ambitious 

attempt to reduce greenhouse gases with high cost-effectiveness. However, Cap and Trade 

theory stipulates that transaction costs should be low for a Cap and Trade system to work 

effectively. There is a possibility that small actors producing district heating and electricity 

pay too large a part of their costs in transaction cost, thereby making the EU ETS fail in its 

effort to reduce emissions in the most cost effective way. To research this, interviews with 

representatives from ten small producers of district heating and electricity in Sweden where 

conducted. This study details their time and cost necessary to administrate the EU ETS. The 

results showed that transaction costs where high at around 50%. The cause for the high 

transaction costs are the administrative requirements necessary to fulfill the legal obligations 

in the EU ETS, a system that requires a little less than a week to administrate. Despite the 

high transaction costs the EU ETS does not lower the energy producers CO2 emissions, since 

bio-fuel is already the preferred fuel. It is recommended is that the Swedish government uses 

the possibility stipulated in the EU legislation to opt-out small emitters from the EU ETS.  
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1. Introduction 

1.1 The tragedy of the commons 

In 1968, George Hardin published his now famous essay “The Tragedy of the Commons” 

(Hardin 1968, 1243-48). It states that any resource characterized by free access, a so-called 

common resource, will eventually be overused as the population increases. Hardin uses the 

example of a herder to make his point. The herder has animals that graze on a common 

pasture open for use by every herder in a village. The herder wants to increase his profit and 

therefore adds more animals to his herd. The rationale of the Herder is that he alone will 

receive all the profits from having an extra animal, be it wool, meat, milk or whatever, but the 

negative component of increased overgrazing will be shared by all the other herders in the 

village. From the single herder’s point of view it is completely rational to increase the size of 

his herd. The tragedy is that as every herder in the village thinks in a similar way to maximize 

their individual gain, the pasture will soon be overused and turned into dust and useless for 

everyone. The climate crisis can be described as a tragedy of the commons. We have 

something that is free to use, the right to emit greenhouse gases into the air and we have an 

incentive to do so, which is to use fossil fuel for energy. This has lead to a current warming of 

the world by around 1 degree Celsius in the last 100 years and an estimated warming between 

1.8 and 3.6 degrees Celsius by 2100 (IPCC 2007). The European Union has taken the lead in 

emissions reductions and has set as goal to lower greenhouse gas emissions with 20% from 

the level of 1990 by 2020 (European Commission). One of the paths to reach this goal is an 

ambitious system called the European Union Emission Trading Scheme (EU ETS). This is the 

world’s largest Cap and Trade system and the purpose is to lower emissions in the most cost 

effective way (For a description of Cap and Trade systems and the EU ETS, see theory 

chapter). My concern is that the EU ETS increases the administrative burden and costs for the 

smallest emitters disproportionately in the system, thereby failing to reach the goal of 

lowering the emissions in the most cost effective way. Small emitters are mainly small energy 

producers that use mostly bio-fuels in their local production of district heating and electricity. 

However, small energy producers may not necessarily be small energy producers when 

speaking of combined total energy supply, and in particular combined total green energy 

supply. More than half of all building in Sweden is heated by district heating and only around 

9% of the energy produced for district heating comes from fossil oil or coal, the rest is mainly 

bio-fuel and a mixture of garbage, recycled industrial heat, peat and other sources (Svensk 

Fjärrvärme).  District heating has several other advantages other than using green fuels. 
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Compared to households using their own boilers district heating has higher efficiency, the 

ability to use other fuels and better treatment of smoke (Energimyndigheten).  If the case is 

that small actors are receiving an unfair treatment compared to bigger actors, what could the 

effect be? In the worst case scenario, small actors are not competitive enough compared to big 

energy providers and may be forced to leave the market by going bankrupt. In a more likely 

and less dramatic scenario the expansion of district heating and locally used bio-fuel is slowed 

down. The EU ETS in itself might not have this effect, but combined with other legal 

requirements small actors on the energy market might have a hard time competing with bigger 

actors. The energy market and the effect it has on the climate could be defined as a social-

ecological system. In social-ecological systems, diversity, both ecological and institutional, is 

a key to achieving a resilient system (Norberg and Cumming 2008, 47). A system with both 

small and big actors is more resilient than a system with a few big ones. Should one small 

actor have a malfunction in their boiler, the effect would be local. Should a large nuclear plant 

have a meltdown, the economic and social effects as well as the ecological effects would be 

widespread. The same can be said for small enterprises vs. large conglomerates. As we have 

seen during the latest financial crisis, the effect of a large conglomerate going into bankruptcy 

affects the financial market much more than a small actor doing so. Thus from a resilience 

perspective for both ecological and social reasons it may be crucial that small energy 

suppliers exist.   

1.2 Aim of the thesis 

The aim of the thesis is to investigate if the EU ETS is functioning as a cost effective option 

to lower emissions for the smallest emitters∗ of carbon dioxide (CO2) in the system. To 

discern if the EU ETS is a cost-effective solution to lower emissions from larger corporations, 

while small enterprises with low emissions have to pay a disproportionate large cost in 

administration in relation to their very small emissions. This study also briefly discusses other 

ways of achieving the same reductions in emissions at a lower cost. There are other reasons 

for cost inefficiency such as uncertainties and market imperfections, but this study 

                                                 
∗ The phrases “small emitters”, “small actors”, “small enterprises” and “small energy producers” are used 

synonymously in this thesis. This is because the overwhelming majority of all small emitters of carbon in 

Sweden included in the EU ETS are small local energy producers. However, there are a few exceptions of firms 

from other sectors. In this thesis, the mentioned phrases all refer to a small producer of energy included in the 

EU ETS.  
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concentrates on transactions costs for small energy producers since they are important for 

energy system resilience as well as providing green energy by using bio-fuel. A study with 

this focus has not yet been done in Sweden.  

1.3 Research questions 

One way to discern if the EU ETS is adapted for small actors with few employees is if the 

system takes a lot of time to administrate. There the first research question is: How much time 

is spent administrating the EU ETS? Too conclude if the EU ETS has too large transaction 

costs to be effective for small actors the second research question is: Are the benefits of a Cap 

and Trade system wasted on transaction cost for smaller enterprises in the EU ETS? Since 

the results show transactions costs where large, a third research question exploring why this is 

the case was included: Are there any administrative problems for small enterprises in the EU 

ETS, and if so, what are those? Even if the EU ETS is a costly system for small actors, it 

might still be somewhat useful if it decreases their CO2 emissions. Therefore the fourth and 

last research question is: Does the EU ETS change emissions patterns for the small emitters? 

2. Theoretical framework  

There are significant amounts of literature on the mechanisms of the EU ETS and how it has 

performed so far. The European Commission has published several reports on the 

performance i.e. Building a global carbon market –  Report pursuant to Article 30 of Directive 

2003/87/EC (European Commission 2006) and The review of EU Emission Trading Scheme 

(European Commission 2007). There seems to be a large interest in the world’s largest carbon 

market from the academia as well. Publications such as The European Union’s 

Emissions Trading System in perspective (Ellerman and Joskow, 2008), and Market and Price 

Developments in the European Union Emissions Trading Scheme (Convery and Redmond, 

2007) detail the performance and some of the pitfalls of the EU ETS. However, the amount of 

literature on the performance of small actors in the EU ETS seems to be low. The research on 

the subject of small actors that I have found is the study Developing the EU Emissions 

Trading Scheme – an Analysis of Key Issues for the &ordic Countries (Ruokonen et al. 2007). 

The study does include small and large emitters in the Nordic countries and amongst other 

things analyses their transaction costs for the EU ETS. 
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2.1 Market-based solutions to environmental problems 

In case the reader is unfamiliar with market based solutions such as Cap and Trade to solve 

environmental problems this section is a description to put things in context. Descriptions of 

various policy instruments can be found in many standard text books in environmental 

economics, see for example Policy Instruments for Environmental and &atural Resource 

Management (Sterner 2003).  

 

We return to the example of the herder in the introduction to illustrate how different control 

measures can prevent a tragedy of the commons.  One way to prevent the pasture from 

overgrazing is to put a limit on the maximum amount of animals each herder can have. In 

environmental governance strategies this is known as a Command and Control strategy. 

Another way to prevent tragedies of the commons is to put a price on the commons. This is 

known as an market based solution. Maybe the herder has to pay a fee to the village for 

every animal of his that uses the pasture. This is similar to a tax. Another market based 

solution is to put a cap on the maximum amount of animals that can use the pasture, and let 

the herder’s trade rights to use the pasture amongst each other. This is known as a Cap and 

Trade system. In theory there are several benefits of a market based approach to 

environmental problems rather than Command and Control. In the example the village will 

benefit from a market based approach of either a tax or a Cap and Trade system because the 

herders who benefit the most from using the pasture will pay to use it, while the herders who 

might have other ways of making an income will diversify their livelihood. In other words, by 

adopting a market based solution to solve environmental problems the actors will abate their 

environmental impact to the point when it’s no longer economically profitable to reduce it 

more. Corporations that can abate their emissions for a low cost will do so, while corporations 

that have a hard time reducing their emissions further will pay the tax or buy emission rights. 

This is cheaper for the society as a whole, compared to a Command and Control system, 

because with market based instruments the emission reductions always happen where it is the 

cheapest, or at least so in theory. In some circumstance market based solutions are less than 

optimal. One occasion where market based solutions is less than optimal from an 

environmental standpoint is when the polluting agent does not spread easily. For example, if a 

manufacturing plant is releasing toxic mercury into a river, killing everything living there, the 

only secure way of saving what’s left would be to regulate the plants maximum emissions and 

not leave any room for a buyout which is possibly with market based solutions. On the other 
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hand, in the case of global warming it doesn’t matter where the emissions are taking place, as 

a coal plant in China contributes equally much to the atmospheric carbon levels as a coal plant 

of similar type in Sweden. In theory, market based solutions fit such problems better. 

Market based solutions: Emission tax 

 

Figure 1: Emissions tax in economic theory. 

Using a basic environmental economic model we can illustrate how an emission tax works.  

In the figure above the $ axis represents money (cost) and the e axis represents emissions, and 

at e=0 there are no emissions at all. The blue dotted line represents the cost of the firm called 

Dotted Blue to reduce an additional unit of emission. This is known as the marginal 

abatement cost. We can see that it becomes increasingly more costly for Dotted Blue to 

reduce pollution. Say that the government imposes a flat tax on carbon on a certain amount of 

$ for each ton of CO2 emissions. Assuming actor rationality, Dotted Blue want to pay as little 

as possible, and therefore does a cost-benefit analysis which concludes that it is cheaper to 

abate the emissions until the marginal abatement cost becomes bigger than the marginal 

benefit (Black full line). In the figure above, if Dotted Blue does not reduce its emissions it 

will have to pay the areas B+C+D+F in carbon tax to the government. If Dotted Blue acts 

rationally and decides to reduce its emissions it will have to pay the area C in abatement cost, 

e.g. cost for new light bulbs, and the areas D+F in tax to the government. By lowering the 
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emissions down to e* Dotted Blue saves the area B in costs. Simply put, the company will 

reduce its emissions until it is more expensive to lower emissions than to pay the extra money 

in tax. To connect to a real world example, it is often a cheap solution for firms to reduce 

carbon emissions by ten percent by choosing energy efficient light bulbs, while it is definitely 

much more costly for them to reduce their last ten percent of emissions when all the easy 

solutions has been exhausted. Emission taxes have the benefit that it is easy for corporations 

to calculate how much money they can save by reducing their emissions. A downside with a 

tax is that a certain emission reduction cannot be guaranteed. Legislators have to guess what 

effect the proposed tax will have on corporate emissions. For global warming there are risks 

of reinforcing feedback effects once we pass a certain threshold of warming (IPPC, 2007). 

Therefore another system where there is a certainty in the maximum emissions has been 

constructed. It is called emissions trading and the most prominent subsystem is the Cap and 

Trade system. Cap and Trade systems works differently than emission taxes but with the same 

principle to do the reductions in emission where it is cheapest. 

Market based solutions: Cap and Trade 

 

Figure 2: Cap and Trade in economic theory 

In the figure above, the dotted blue line and the green full line represents marginal abatement 

cost for two different enterprises, Dotted Blue and Full Green. The length of the emission 

abatement axis represents total emissions.  If the firms were in a normal Command and 
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Control system, also known as a “Cap system” the government would tell them to reduce the 

emissions up to the cap line. This would cost Dotted Blue the area B in abatement cost and 

Full Green the area C+D+F in abatement cost with a total cost of B+C+D+F. However, with a 

Cap and Trade system things are different. The government issues rights to pollute called 

emission allowances. Usually the government issues slightly less allowances than there are 

emissions in the system to create a demand for allowances. These emission allowances are 

either handed out to companies free of charge or the government auctions them off. These 

rights can then be traded with every other firm who is in the trading system. In a perfect 

competitive market the two firms see the opportunities for a trade. Dotted Blue sees the 

opportunity to earn money by reducing emissions to get excess allowances to sell and Full 

Green sees they opportunity to save money by buying some extra allowances instead of 

reducing emissions. Both would reduce their emissions up to where they have the same 

abatement cost for an extra emission unit and Dotted Blue would sell its extra allowances to 

Full Green. The abatement cost for Dotted Blue is B+D and the abatement cost for Full Green 

is F. Total abatement cost for both firms is B+D+F. Full Green has to pay Dotted Blue for the 

area D and a portion of area C to give Dotted Blue a profit on the deal. However, this is just 

money changing hands between firms and does not constitute a net loss to the firms combined 

amount of money. To conclude the example, we have the same emission abatement as in a 

normal command and control cap system, but we don’t have the cost of area C, meaning that 

the total cost to the firms is lower. This is called gains from trade and is generally desirable 

for economic reasons because the costs saved, (area C) means that the firms have the same 

emission reductions but at a lower cost. This translates into higher production with all the 

benefits of increased competitiveness and higher tax revenue that comes with it. These gains 

from trade as the Cap and Trade theory is built on demands that transaction costs are zero or 

very low. Transaction costs are the cost for administration in obliging with the system rules 

and finding a trading partner for purchasing allowances. Cap and Trade functionality also 

demands a perfect market where no uncertainties exist for actors, for example about the costs 

and benefits associated with trade, something that is difficult to achieve when the price for 

allowances changes over time. Cap and Trade as well as emission taxes theory also assumes 

actor rationality where each actor always takes the action most beneficial for them, which of 

course isn’t always the case as mismanagement of firms is occur. This thesis however, as 

already mentioned, focus on transactions costs since it is the problem most prevalent for small 

actors.  
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3. Case study background: The EU ETS 

When the member states in the European Union signed the Kyoto protocol they agreed to 

reduce their emissions of greenhouse gases. The question how to meet the Kyoto targets was 

immediately raised and a discussion on the different alternatives broke out. A Cap and Trade 

system was believed to be the most cost-effective way to reduce emissions. The directive with 

the EU ETS implementation legislation begins with: “This Directive establishes a scheme for 

greenhouse gas emission allowance trading within the Community in order to promote 

reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner
 

“(Directive 2003/87/EC) .The EU ETS started in 2005 as the world’s largest market for 

trading in carbon emissions. A little less than half of the European Union carbon emissions 

and around 40% of its total greenhouse gas emissions are covered by the system (European 

Commission). The source for the following chapters 3.4.1 - 3.4.4 is the EU ETS Directive 

(Directive 2003/87/EC) itself unless otherwise stated, since it details the function of the EU 

ETS. 

3.1 What activities are covered by the EU ETS? 

The EU ETS compromises all countries in the European Union and the countries of Norway, 

Iceland and Liechtenstein. Around 13 000 installations in energy production and industry are 

included throughout the participating countries, however the actual number of corporations 

involved in the EU ETS is lower since many large corporations operate several installations. 

The installations affected are combustion plants for creating energy (with a rated thermal 

input exceeding 20 MW), oil refineries, coke ovens, iron and steel plants, and factories 

making cement, lime, glass, brick, ceramics and pulp and paper. The European Union has left 

options for member states to include smaller installations in the EU ETS. Sweden has chosen 

to include all combustion units smaller than 20MWth connected to a district heating grid with 

a total thermal input exceeding 20MWth (Förordning 2004:1205). This is of interest as the 

hypothesis of this thesis is that the small enterprises have to allocate a relative large amount of 

resources into EU ETS administration. In the first phase of the EU ETS (2005-2007) 

approximately 700 Swedish installations were included, and around 30% of our national 

greenhouse gas emissions are covered by the system (Regeringskansliet). Now the number of 

installations included in Sweden is around 780, however, the number of Swedish firms in the 

EU ETS is only around 350 as some firms own several installations (Energimyndigheten 

2010). 
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3.2 What activities are excluded by the EU ETS?  

Big sectors not included in the EU ETS are agriculture, housing, transport and air travel, 

although air travel will be included from 2012. It is up to the individual member states to 

tackle the emissions from the sectors excluded in the EU ETS, for example by best available 

technology regulations or a carbon tax (Neuhoff 2008). 

3.3 How does the EU ETS function? 

Allowances, the right to emit carbon, are measured in tons of CO2. The most common 

allowance is called one EU emission Unit (EUA). There are options to use reductions in 

countries outside the EU as well, as by the provisions of the Kyoto Protocol. These reductions 

give credits similar to EUA´s but are called Certified Emission Reductions (CER) or 

Emission Reduction Unit (ERU). One EUA, CER or ERU all give the owner the right to 

release one ton of CO2 into the atmosphere. For the purpose of simplification, in this thesis 

the right to emit one ton of CO2 is called one allowance. Each country in the EU ETS has to 

decide a national emission cap plan based on the countries emission reduction commitments 

in the Kyoto Protocol. The national emission caps are sent to the European Commission. If 

the Commission finds that a member state’s submitted plan does not fulfill the criteria in the 

Kyoto Protocol, they have the power to revise the plan. That gives the member state the 

option to either accept the new plan or lose the opportunity to be included in the EU ETS. The 

method for distributing allowances differs for different sectors and different countries in the 

EU ETS. Currently, installations in industry, such as steel mills and paper mills receive their 

allowances for free. This is known as grandfathering. Each installation receives a number of 

emission rights slightly less than their historic emissions. In Sweden, the energy sector which 

is the focus of this study, receives no free allowances but has to buy them on the market 

(Naturvårdsverket). This is because the energy market is not subject to international 

competition in the same sense as industry, since it is difficult to transport energy over large 

distances. If a firm wishes to release more CO2 than they have allowances for, they have to 

purchase more allowances to cover the extra emissions. The extra allowances are bought from 

a company that has a surplus. The trade can be done directly company to company, through a 

broker or on an exchange market. An exchange market works in a similar way as a stock 

market, and buyers and sellers are matched automatically. If a company has more allowances 

than necessary and they do not wish to sell those, it is possible to bank them for further use 

another year. For installations that receive free allowances, borrowing from future allocations 
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is allowed, however, it is only possible to borrow from the next year’s allocation and not any 

further. This is to discourage installations not doing any real reductions but only borrowing 

from future allocations. The EU ETS operates in different phases. Phase one was the period 

between the years 2005 and 2007, phase two is the period between 2008 and 2012 and Phase 

three is the period between 2013 and 2020. There are a few changes between the phases, most 

notably air travel will be included in phase III as well as increased focus auctioning of 

allowances and other measures to increase the EU ETS efficiency. 

3.4 Problems for small enterprises in the EU ETS 

 

Figure 3: Number of installations and corresponding verified CO2 emissions per installation size class. Overview 

based on verified emission data for all installations in the entire EU ETS in the year 2005.(European 

Commission 2007) 

 

Installations emitting between 5000-25000 tons of carbon emissions every year makes up for 

more than 60% of all installations but their total emissions are approximately 2.5% of the total 

emissions in the EU ETS (see graph above). The purpose of the EU ETS is to be a cost-

effective way to reduce emissions of greenhouse gases (Directive 2003/87/EC). Since the 

hypothesis of this thesis is that the EU ETS administration cost for small firms is too high for 

a cost-efficient system, it is of interest to see what kind of administrative  cost the firms in the 

EU ETS have. Implementation costs occur when the firms set up all the initial requirements 

to be in the EU ETS. This can be costs of calculating baseline emissions, buying necessary 
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equipment such as highly calibrated fuel meters or training the staff in how to comply with 

the rules and guidelines of the EU ETS. Periodic costs occur for monitoring, reporting and 

verifications (MRV) activities annually. Annual reports are mandatory and they must be 

verified by an accredited source, which the firm has to pay for in Sweden. Trading costs 

occur if the firms choose to trade allowances on the market. Trading costs are usually costs 

for learning how to trade and if a brokers is used the broker’s fee for handling the trade, or 

costs for taking the time to find a buyer in case there is a direct trade. 

Bigger firms pay larger costs for setting up monitoring systems, paying emission brokers etc 

but the cost per ton of CO2 emitted can be as much as 100 times higher for smaller firms 

(Ruokonen et al. 2007). To get an idea of some of the administration necessary, the Swedish 

Environmental protection agency’s , Naturvårdsverket, own instructions for firms is translated 

from Swedish below: 

Users of the EU ETS have, amongst other things, the obligation to: 

1. Have a permit to release CO
2
. Without such a permit no operations are allowed. 

Permits are applied for in each County Administrative Board (Länsstyrelse) 

2. Measure and supervise all their emissions of CO
2
 in accordance with 

&aturvårdsverkets regulations. 

3. Each year, by the 31 of March at the latest, report the emissions in a special emissions 

report. 

4. Have the report verified by an independent accredited auditor. 

5. &ote the yearly emission in Svenskt Utsläppsrättssystem (SUS), the Swedish emission 

rights system. 

6. At the latest of 30 April each year hand over the emission rights corresponding to the 

emissions for the last year. The hand over shall be done in SUS in accordance with the 

manual provided by Energimyndigheten. 

3.5 Legislation regarding small installations 

Responding to criticism the European Commission has allowed member states to choose if 

they want to include installations in the EU ETS with yearly emissions of less than 25,000 

tons of CO2 in the preceding three years, and if they are combustion installations, have a rated 

output of less than 35MWth (Directive 2003/87/EC).  This means that it is up to the Swedish 

government to choose if they want to include emitters below said thresholds. As previously 

mentioned, Sweden has chosen a stricter path and decided that all installations with a 

combined effect higher than 20MWth are included in the EU ETS, as well as installation that 
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delivers energy to a district heating grid with a combined total effect of more than 

20MWth(Förordning 2004:1205).  This requirement is mandatory regardless the size of carbon 

emissions .Naturvårdsverkets regulations give some thought to emitters of less than 25 000 

tons of CO2 of yearly emissions. Amongst some general modifications for easier reporting for 

small emitters is the option for the accredited auditor to choose if they want to do an on-site 

inspection of the installation. Translated from Swedish: “§ 34…the accredited auditor shall 

visit the installation whose emission report is to be verified. However, if the accredited 

auditor shall verify a report from an installation with small emissions in accordance to § 51 

the auditor shall decide if on-site visit is necessary on the basis of his own risk assessment 

analysis.” (NFS 2007:5).   

3.6 Other studies on small actors in the EU ETS 

It was difficult to find other studies regarding the resource requirements for small emitters of 

carbon in the EU ETS, but two studies were however found. 

Developing the EU Emissions Trading Scheme – an Analysis of Key Issues for the 

Nordic Countries 

One relevant study found is “Developing the EU Emissions Trading Scheme – an Analysis of 

Key Issues for the &ordic Countries” written by the consulting firm GreenStream Network 

Ltd in Finland and published by the Nordic council in 2007 (Ruokonen et al. 2007). One 

objective of the study was to find out the cost other than allowances for companies in the 

Nordic countries to participate in the EU ETS. The study differs from mine in several aspects. 

12 firms participated in the study. The 12 firms where all in the EU ETS but where of 

different size ranging from small district heating firms to large oil refineries. The firms are 

also spread out in the Nordic countries with four firms in Sweden. Only one of those four 

where classified as a small energy producer. In this way my study complements the survey by 

the Nordic Council, since I focus entirely on small energy producers in Sweden. A summary 

of the findings in the survey is presented on the next page. It should be noted that my survey 

will not concern implementation costs as the EU ETS has been operational for more than five 

years now, while this study was conducted in phase one of the EU ETS. 
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Cost category  The use of internal 

resources  

Other than labour costs  

Resources used for obtaining 

emission allowances for the 

first trading period of the EU 

ETS  

140 - 2020 man-

hours (average 570 

hours)  

Fee for an emission permit: EUR 500 - 4300 per 

installation in Finland, no fee in Sweden and 

Denmark  

Costs of holding accounts per year per company: 

EUR 50 - 4800 in Finland, no cost in Sweden, in 

Denmark EUR 0.02 per allowance in the holding 

account  

Additional monitoring and 

reporting costs  

56 - 3 700 hours 

(average 610 hours)  

The cost of additional monitoring equipment EUR 

3,000 - 300,000  

Cost for verifying yearly 

emissions cost  

-  EUR 2 500 – 30,000 (average EUR 15,000)  

Resources for managing the 

portfolio of emissions 

allowances  

16 – 640 hours 

(average 190 hours) 

per year  

EUR 15,000 - 25,000 per year for portfolio 

management service  

EUR 1 500 – 15,000 per year for participating in 

seminars and for purchasing analyses of the carbon 

market  

Trade execution fee  -  EUR 0.01 – 0-18 per traded allowance  

Table 1: The summary as it is in the report from the Nordic Council on the cost and time requirements for 12 

firms in the Nordic countries. (Ruokonen et al. 2007)  

Naturvårdsverkets and Energimyndighetens report on possible reforming of the EU 

ETS  

The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and the Swedish Energy 

Department (Energimyndigheten) released a report called “Reformeringen av 

EG:s direktiv (2003/87/EG) om ett system för handel med utsläppsrätter (The reformation of 

the EC Directive 2003/87/EC on a system for trading in emission allowances)” in 2007 where 

various aspects of the EU ETS are under scrutiny. Amongst other things the report concerns 

small installations: (Translated from Swedish) ”Installations with small emission should have 

emission restrictions but it is not granted that they should be in the EU ETS in its current 

form because of the extensive administrative costs to be in the system. To achieve a cost-

effective trading system there are reasons to consider the possibility to exclude the smallest 

installations. If the revised EU ETS directive does not lead to a recommendation of a 

threshold additional simplifications in the commissions monitoring, reporting and verification 

guidelines should be considered for the smallest emitters…The cost for verification of 
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emissions is estimated to at least 20 000 SEK each year. On top of that is the firms cost in 

form of man-hours to apply for permits, do declarations, reports etc. It is uncertain whether 

the costs are consistent with the requirement of a cost-effective way to reduce CO
2
 

emissions.” (Energimyndigheten and Naturvårdsverket, 2007) .  

4. Methods  

This thesis uses a mix between quantitative and qualitative research. The first two research 

questions used a more quantitative approach to see how much time is spent administrating the 

EU ETS and the cost that the EU ETS entails. This is data that can be quantified and 

presented in tables. The two last research questions are more “qualitative” in nature and goes 

into more detail to answer what problems the EU ETS has for small emitters and if the EU 

ETS changes their emission patterns. To answer the research questions ten interviews were 

conducted. However, nine firms participate in the qualitative part and nine in the quantitative 

part; after the interview with Stefan Strömberg at Eksjö Energi AB it was discovered that the 

recording equipment had failed and notes where only taken on the quantitative part of the 

interview, therefore Eksjö Energi AB is represented only in the quantitative part. One 

interview was done with a plant manager at a hospital who wish to be anonymous. “The 

Hospital” left the EU ETS in 2007 and will only be in the qualitative part since their statistics 

on costs and time are too old to be of interest. The participating firms were selected by me 

from Energimyndighetens public list of emissions and firms in the EU ETS 

(Energimyndigheten 2010). The reason for not using an entirely random sample was that I 

wanted to get firms in different geographical locations to get a good coverage of Sweden. The 

following criterion was used to determine which firms were in the survey: Enterprises with 

reported emissions of less than 750 tons of fossil
∗∗∗∗ carbon dioxide in 2009. 750 tons was 

selected after careful study of the emissions report presented by Energimyndigheten as a level 

of emissions that includes a significant number of small enterprises while yet still consisting 

of only a small part of Sweden’s combined carbon dioxide emissions. The focus on energy 

producers is natural since almost all firms in the EU ETS with emissions less than 750 of CO2 

are energy producers. The main function of The Hospital is of course not energy production; 

however they used to supply a small portion of surplus heat to the district heating grid, so they 

                                                 
∗ Using bio-fuel emits carbon dioxide as well. This is however carbon from the atmosphere taken up by the 

vegetation during its lifetime, which means that the net effect of contributed carbon dioxide to the atmosphere is 

0. When carbon dioxide emissions are mentioned in this thesis, it is implied that it is from fossil sources. 
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were included in the EU ETS as well as an energy producer. There are approximately 94 

enterprises in Sweden that emits less than 750 tons of CO2 which constitutes 36% of all firms 

in Sweden that are included in the EU ETS based on Energimyndigheten´s report on 

emissions from 2009 (Energimyndigheten 2010). The combined carbon emissions of those 94 

firms are only around 0.04% of the combined carbon emissions of the approximately 350 

Swedish firms in the EU ETS. It should be noted that 2009 was a mild year and those 

numbers might change in 2010 as the winter was long and cold. In the data sample there is a 

slight bias towards firms with emissions below 300 tons. This is intentional because of the 94 

firms with less than 750 ton most have 0 or very low emissions. Only two firms rejected 

participating in the study, so in total 12 firms where contacted and ten participated. 

 

One of the nine firms in the quantitative part is a control sample, Linde Energi AB, a firm 

with slightly larger carbon emissions of 2352 tons in 2009. This control sample was included 

to give an indication of the costs for a firm with larger emissions. If the small emitters pay a 

disproportionate high percentage of their total cost in administration, the control sample 

should have a much lower transaction costs compared to the other firms. Since only one firm 

is in the control sample, the control sample should only be used as a general guide to compare 

the focus group to, and that data is in no way statistically verified.  

 

4.1 Methods used to conduct the interviews 

The firms where contacted by telephone and after finding out who at the firm was most 

involved with EU ETS administration, that person was asked if he or she wanted to participate 

in a 10-20 minute study on how the EU ETS affects them. In some cases it was possible to 

conduct the interview immediately and in others it was necessary to call them back to conduct 

the interview. In the quantitative part all subjects except “the hospital” participated. The 

qualitative part was a discussion where follow up questions was asked to get a good idea of 

the situation. Depending on how the discussion went each interview usually dwelled into one 

or a few areas of the qualitative part. This means not all interviewees where asked the same 

thing and the qualitative part is not an attempt to get statistical verification. Letting the 

interviewees more or less decide which areas of the EU ETS administration to focus the 

discussion on was a way to get more exhausting answers while still being able to conduct the 

interviews. To get all the interviewees to go into deep discussion on all aspects of the EU ETS 

would have taken too much of their time. The interviews ranged in length from 7-24 minutes 
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depending on how much time they could spare and where the discussion went. The interviews 

were conducted in Swedish but the quotes have been translated into English in the results 

chapter. Records of the interviews were saved as an mp3 file for later transcription and the 

unaltered Swedish transcripts of the interviews are found in appendix 3. Presentations of the 

interviewees are found in appendix 1. The interviewees where asked if they wanted to be 

anonymous which the representative of the hospital and two of the small emitters chose to be. 

Therefore, the representative of the hospital is called K and the hospital will be referred to as 

“The hospital” in the text. The small energy producers will be called “Energy producer X” 

and their representative B and “Energy producer Y” and their representative S. 

4.2 Critical reflection of methods 

For the quantitative part the data sample is quite small, ten firms participated. However, as 

previously mentioned the number of firms in the EU ETS in Sweden that had less than 750 

tons of CO2 emissions is only 94 based on 2009 years emission reports (Energimyndigheten 

2010). This means almost 9% of the focus group where interviewed, which is considerable 

higher percentage than for example a Gallup poll. One flaw with the study is that the data on 

cost and time spent administrating the EU ETS are not 100% accurate. The firms had trouble 

in estimating their own time and cost for the EU ETS administration. Because of this and the 

low sample, the data on time spent managing the EU ETS and the cost that entails should used 

as a general guide only. For the qualitative part there is a possibility that some of the 

interviewees exaggerate the problems with the EU ETS when they had someone listening who 

might make a change. However, some of the interviewees reacted with, as I perceived it, 

genuine anger towards the EU ETS when they started describing its faults. This and the fact 

that they were positive to other ways of reducing CO2 such as raising the price of fossil fuel 

makes me believe that they were generally truthful in their answers.   

5. Results 

The research questions will be answered in consecutive order from the first to the last. The 

methods used to calculate the answers for the quantifiable research questions (The ones with 

graphs and tables) are found in appendix 2. Note that there were some uncertainties in the 

quantifiable part (See appendix 2 for details) which combined with the relatively low data 

sample means that their time and money spent administrating the EU ETS is intended as a 



 

good guide of costs and time requirements, but not as statistically verified truth.

presentation on the participating firms and interviewees, see appendix 1. 

5.1 How much time is spent 

Figure 5: The firms’ own estimation
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The spread between the different firms are very large. There seems to be two 
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the oil meter and the yearly revision, where an accredited auditor does a revision of the 
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between 40 and 80 hours for two persons.” (60 hours for managing the EU ETS was used in 

the calculations for Laxå Värme AB). S is also uncertain: “A wild guess would be 14 days 

each year but I really can’t tell…The first year there was more to do because then you had to 

set everything up and get permits and other similar things. &ow that we know what to do we 

spend a little less time.” The second reason for the varied response could be different levels 

of success in managing all the necessary tasks. “Trouble! The stuff we are supposed to report 

to &aturvårdsverket is too complicated, with lots of logins, plenty of error messages and then 

we have to call the support center and other similar problems.” Says Marita Simpson that 

estimates that a work week is spent dealing with the EU ETS system every year. Carl-Magnus 

Nilsson who says his company only spends 5 hours each year dealing with the EU ETS 

doesn’t understand why some firms have so much trouble: “&o, I don’t really get that. 

Because, I mean, you calculate how much carbon dioxide you release and then you just buy 

that amount of allowances and then later when you make an environmental report you just 

pay with as many allowances that you have used. I don’t find it strange… We have a 

combined environmental revision every year on how much we have emitted to air and water. 

That is not only for the EU ETS sake, that information is something we get as a byproduct. We 

have to account our operations to many other instances; the environmental protection agency 

need statistics as well as the Swedish district heating organization (An interest organization 

promoting district heating, authors note), they all need the same numbers as the EU ETS. If 

you do it once a year you have all the necessary numbers.” Combining all the necessary 

environmental requirements into one EMS system could be a way to lower the time spent 

administrating the EU ETS. However, one risk is that it is harder to see for the firms how 

much time they actually spend administrating the EU ETS as it is bunched up with other 

obligations.  Since the responses were so varied the median answer could be a more 

interesting accurate measurement than the average. The median is close to the average with 

only 0.75 hours difference. The low spread between the average and median increases the 

chances of approximately a little less than one week being the common time spent on EU ETS 

administration for firms in the surveyed category. As, expected we can see that the control 

sample with higher emissions estimates their time spent administrating the EU ETS to one 

week. This is because higher emissions do not constitute more administration requirements to 

a threshold of yearly emissions of 25 000 tons of CO2 (NFS 2007:5).  
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5.3 Are there any administrative problems for small enterprises in 

the EU ETS, and if so, what are those? 

This research question focuses on the administration of the EU ETS. Since the time spent 

managing the EU ETS varies so much between different firms it is of value to find out some 

of the obstacles the firms has run into. This is also the areas that should be addressed by the 

departments and the EU agencies that design the EU ETS. This research question will be 

explored in a qualitative manner. This means that no statistical analysis will be undertaken 

regarding the firms opinions. Most, but not all firms had some problem they wanted to 

mention.  

Results: The main problem of the EU ETS administrations seems to be the many steps 

necessary for emission verification and the trouble the firms could get into. “I don’t think 

anything went smoothly it was all a hassle.” says K regarding how transactions of allowances 

are handled in SUS. His main criticism is regarding the many steps the emissions and 

allowances need to be verified in. K says: “There are too much bureaucracy regarding the 

district heating, there are too damn many papers that need to be filled in and if you don’t do it 

correctly you get fined…. We got fined once since they said we hadn’t filled in the papers 

correctly.” The fines for not turning in an approved and verified yearly report is 20 000 SEK. 

K says:”It might be a lot of money for a private citizen but for us it’s not a huge amount of 

money.” There are bigger economic risks involved if you don’t have all the necessary 

allowances to cover your emissions. Marita Simpson says: “… it feels very awkward the 

whole thing and seems harsh that we who are so small seems to get almost fines up to a 

million SEK if we don’t do it in time (every allowance that a firm is missing by the 30 of April 

each year has to be purchased at a price of 100 EUR, authors note.) I don’t like that they put 

this kind of threat against the poor firms. Then it is also annoying that you report into two 

separate systems. One is ECO
2
 and one is SUS. ” She is also annoyed by the lack of a good 

marketplace for allowances: ”We buy ours through our trading partner. We have a trading 

partner that makes all our purchases from &ord Pool for us since we are so small… I can’t 

just call &ord Pool and say I want to buy allowances: it doesn’t work that way. So I think it is 

hard to find an open accountable market for allowances. Right now it is mostly done through 

bilateral agreements.” The level of bureaucracy is something a lot of the interviewees have a 

grievance with. S says: “You have to do this in many different steps. And once the report is 

approved you have to send in your allowances and if you don’t have them yourself you have 

to acquire them from someone else. I don’t trade with stocks personally so I think it is a bit 
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problematic. I also think that it should be ok that I verify our own emissions… There are 

people making money out of this as well. There have been issues with, not really spam, but 

people trying to get you to believe that they can help you with this and tries to get you to pay 

them.” Marita Simpson suggests an easier reporting process as well: “I am not too involved in 

that so I don’t know really… Well the reporting does take place in many steps. First you have 

to buy allowances and then they have to be distributed to many different combustion units and 

then they have to be certified, verified, transferred and confirmed. It would be easier if it was 

all just in one step.” Not everyone has as much trouble with the administration; a bigger 

problem is the time consumption. Arne Wass says: “The reporting works fine but it takes a lot 

of time to send in the data as well as doing the yearly auditing. Except for the time that the 

management takes there are no problems.” He does find one problem though: ”A problem is 

that this (Doing auditing, sending in the yearly report and turning over allowances, authors 

note) is during the spring when there are a lot of other things to finalize. Environmental 

reports are supposed to be sent in and there are &OX revisions to send as well. It is also bad 

that there is a huge difference between us and larger companies that can have people that 

work with this.” Even companies such as Energy Producer X that uses 100% bio fuels have to 

do all the steps as the other firms do, B says: ”We have to report all the CO
2
 that is released 

and then how much of that is from fossil sources. So it is not enough to calculate just the fossil 

CO
2
 emissions. So even though we don’t emit any fossil CO

2
 we still have to take time for 

this...If we don’t emit anything we should have to do that I think, or if they could make it as 

easy as ticking a box. &ow we have to sit and write all emissions even though it’s not from 

fossil sources.” Lars Toftling is right to the point: ”My personal opinion is that we are too 

damn small to be in the system. This works better for bigger firms that has more resources. 

This costs us and we have to hire consultants sometimes if there are things we need help 

with.” To conclude it seems as the different levels of administration necessary is the problem 

that appears most problematic for small actors in the EU ETS.  

5.4 Does the EU ETS change emissions patterns for the small 

emitters? 

The purpose of the EU ETS is to lower the CO2 emissions in a cost-effective way. We have 

already looked at cost-effectiveness in previous chapters, so what about lowering emissions?  

This question is also explored in a qualitative manner, which means not all interviews touched 

on the subject.  
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Results: It seems as for small energy producers the option to use bio-fuels is cheaper than 

using oil, Marita Simpson says: “I can’t really say that the allowances are a big cost for us. 

Of course we want to be good for the environment, but I don’t know if the EU ETS is doing 

anything other than perhaps contribute to general discussion and the general opinion. This is 

not a very hard economic cost for us…. We worry a lot more about oil prices; we want to get 

rid of oil not for the EU ETS but for the oil price.” The fact that bio fuels are cheaper than oil 

is a recurring statement. Lars Toftling says: “&o we haven’t changed our behavior; we have 

as a goal to use as much bio fuels as possible in the production. It is the most economically 

beneficial choice for us.” Arne Wass says: “&o, you could stop with this completely. The 

thing with bio fuel is that it is a cheaper option, although there are large conversion costs.” 

(From adapting your old oil boiler to use bio fuel, authors note). S says: “Before the EU ETS 

we had still plans to buy a new bio fuel boiler, so it wasn’t the EU ETS that made us build a 

new one, it was because the oil was expensive and that there was an environmental debate 

going on. This made us take the decision not to use oil other than during high load during 

emergencies when it is cold. So the EU ETS haven’t made use take any other decisions, it is 

just the simple fact that oil is expensive.” The energy producers prefer using bio-fuels in their 

energy production mainly because it is the cheapest fuel. Why not use only bio-fuel if it is 

cheaper? Dennis Nyqvist: ”It is an oil reserve in case both of our big bio-fuel burners stops or 

in case it becomes really cold outside, if it is 15-16 degrees below Celsius we have to use the 

oil to meet the energy needs” Lars Toftling says: “in 2007 we used 99% bio-fuel and last year 

97%. It depends on the weather; we have had warmer winters earlier. This year we have used 

much more oil than before. But the total amounts are still very low.” Since the energy content 

of bio-fuel is lower than in oil it seems that energy producers have to use oil to meet the needs 

when it is really cold. This is interesting because it seems as if the energy producers don’t 

have any other choice but to use oil when the temperature drops. This means that regardless 

of the price on allowances and how complicated the EU ETS administration is they still have 

to use oil to provide energy to their customers. The conclusion is that the EU ETS is currently 

not changing the emission patterns of the small emitters; the energy producers with small 

carbon emissions already use as much bio-fuel as they can.  

6. Discussion 

The results show that the small energy producers have to allocate significant resources in time 

and money to administrate the EU ETS. Thirty two hours pent managing the ETS per year 
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might not seem like a huge amount of time, but it is important to put things in context. The 

firms interviewed use mainly bio-fuels and only use fossil fuel during cold weather, which 

results in very low CO2 emissions. The employees are few, as low as four employees for the 

two smallest firms in the data sample. Most of the firms have around 10-60 employees, but 

this is spread out on different divisions such as broadband, electricity grid maintenance and 

with the energy production only being a smaller sub portion of the entire firm. The total oil 

consumption per year for many of these firms is similar to around 10-20 normal Swedish 

houses with an oil burner in the cellar. The biggest installation in the Swedish part of the EU 

ETS, Preem´s refinery in Lysekil has around 8000 times the CO2 emissions of the average 

firm participating in the study.  

 

The results show that the transaction cost is disproportionally large. Around 50% of the total 

costs are transaction costs. This is a huge amount, both compared to what larger firms 

pay (Ruokonen et al. 2007) and what is advised in economic theory (Sterner 2003). It 

seems as if the European Union’s legislators failed to account for the administration necessary 

to meet all requirements. A Cap and Trade system such as the EU ETS works on bigger actors 

where the cost for allowances is the big one. However, if around half the cost comes from 

auditing, writing reports and time spent managing the EU ETS, the goal of a cost effective 

system is not met. 

 

Several interviewees complained about the difficulty in understanding the requirements to 

fulfill the obligations of the EU ETS. A large firm could have staff dedicated to the 

management of the EU ETS system. For small firms the people in charge of EU ETS 

administration have several other tasks as well. The way allowances are purchased works in a 

similar way to a stock exchange with, spot prices, futures and options. Understanding how 

this works can be difficult for someone who is not used to trading stocks. The different 

instances where they need to report the emissions and send in the yearly report seems to be 

confusing as well. There are provisions in the EU ETS legislation that are supposed to make it 

easier for small emitters. However, judging from the interviews this is not enough or the 

practice has not been properly implemented.  

 

The firms in the survey all use as much bio-fuel as they can, since it is cheaper. One could 

argue the point of including these small emitters since they can’t currently use 100% fossil 

fuel. It seems as we have cost without gain. One positive effect of including the firms in the 
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EU ETS could be that the research in bio-fuel with higher fuel efficiency for cold days 

increases.  

6.1 Comparison with other studies 

Since there are few studies with similar focus comparison are not too easy to make. The study 

published by the Nordic Council showed that many firms spend up to a 100 000€ yearly just 

to administrate the EU ETS (Ruokonen et al. 2007). Their focus is however entirely different, 

with 12 firms spread out in the Nordic countries. The firms were of varying size and from 

many different sectors, such as large steel mills that could emit more than 1000 times as much 

CO2 as the small firms in my study. This is why the average cost in their study is significantly 

larger. During 2005 the EC conducted a survey amongst the member states on the cost for 

small installations in the EU ETS that was presented in the report Small installation within the 

EU Emissions Trading Scheme (European Commission, 2007). Sweden estimated that the 

total recurring yearly cost for small installations would be in average somewhere between 

1400 – 2600 € per installation in phase II (European Commission, 2007). This is lower but 

still comparable to my conclusions of around 2700 – 4000 € (My results in SEK changed into 

€ using the exchange rate on July 12, 2010) in average yearly cost for small installations in 

the EU ETS.  

 

6.2 Speculations on how to improve the EU ETS in the long term   

Even though the EU ETS will not likely change much until 2020 when phase III ends it is still 

undecided what happens after that. The EU ETS is an end of pipe solution to lower 

greenhouse gas emissions. From an environmentalist standpoint a more convenient solution 

would be to stop the problem at the source. The Waxman/Markey bill is a proposal to the 

senate of the United States of a Cap and Trade system to lower greenhouse gas emissions. At 

a FORES seminar “How is a global emission market created?” on emission trading the 22 of 

October 2009 I asked Tom Tietenberg, professor emeritus at Colby College and one of the 

pioneers in the field of environmental economics, what the US is doing to reduce the 

administrative costs for smaller installations: ”The way the US is handling that is moving 

upstream for some of those and what that means is that we control the fuels themselves we 

don’t control the emitters. Upstream means controlling the inputs to the process and 

downstream is controlling the emissions themselves. All of the effects on the small business or 

the drivers of cars or whatever is indirect, it comes basically from prices rather than an 
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emission system. So that’s the way that the US has responded to that kind of problem.” A 

system where the importers and producers are responsible for trading allowances means that 

the only way the actors further down in the system are affected is trough an increase in price. 

This would solve the problem of administration cost for the 13 000 installations in the EU 

ETS and open up the possibility to include other sectors such as transportation or anyone who 

uses fossil fuels. The beauty is that the maximum emissions in the system is still controlled 

since the cap is still there, it is just placed higher up in the hierarchy. Another solution to 

lower administration cost is a carbon tax. Sweden is one of the few countries that have a 

carbon tax on fossil fuels, and everybody with a car is paying that tax when they fill up the 

tank, even though they might not know it since it is included in the price of gasoline. A 

carbon tax has an added element of uncertainty though; Legislators can’t be sure that a tax set 

at a certain level will get the emission reductions wanted, since there is always the option to 

continue to use as much fuel as before and paying more for it. A central carbon tax in the EU 

is also unlikely since taxing is one of the areas where EU has not yet achieved power over the 

member states. Therefore my recommendations in the broader scope is to investigate the 

possibility of moving the EU ETS upstream to the importers and producers of fossil fuel after 

phase III has expired in 2020. This would ensure that small energy producers remain an 

alternative to the bigger companies. If the EU ETS and other administrative burdens are 

continuously placed on small actors with small resources and know-how, the risk of larger 

conglomerates with more centralized energy production taking over increases. This would 

lower the resilience of the energy system since actor diversity is lost.  

7. Conclusion and recommendations 

 

Significant time and resources are used by small energy producers to administrate the EU 

ETS. The large part that can be accredited to transaction cost show that the EU ETS purpose 

as a cost-effective solution to lower CO2 emissions is not achieved for these firms. A high 

transaction cost for small actors could be motivated if the EU ETS had a decisive effect on 

  

Approximate transaction cost 50% 

Yearly approximate administration cost 26 000 – 37 000 SEK 

Yearly average administration time 32 man-hours 
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their carbon emissions, which is not the case. Small energy producers with low carbon 

emissions use as much bio-fuel as is currently possible due to it being cheaper. Hence the EU 

ETS has no effect on carbon dioxide emissions for the small energy producers. The reasons 

for the high transaction costs are that the amount of traded emission allowances are not 

proportional to the time intensive monitoring, reporting and verification requirements.  

Recommendations for phase III 

My recommendation for Sweden is to remove the smallest emitters from the EU ETS. 

Sweden has voluntarily gone further than required in the directive by including all 

combustion installations smaller than 20MWth that are connected to a district heating grid 

with a combined input exceeding 20MWth. The revised EU ETS directive gives the option for 

member states to choose if they want to exclude combustion installations with an aggregated 

capacity of less than 35MWth whose emissions in each of the years 2008 to 2010 have been 

less than 25 000 tons of yearly CO2 emissions (Directive 2003/87/EC). The firms in the study 

easily pass the criteria of less than 25 000 tons of carbon emissions during the past three 

years. However, some of the firms surveyed have an aggregated capacity above 35MWth and 

will still have to be included in the EU ETS no matter what. The control sample firm with 

2352 CO2 emissions in 2009 paid only around 7% of its total EU ETS cost in transaction cost. 

When the transaction cost is that small the EU ETS starts to become a cost effective solution 

to lower carbon emissions. The exact emission threshold for when the EU ETS starts to be 

cost effective is not fully examined in this study, and could be the focus of a bigger study. 

However, if conclusions are to be drawn from this study an exclusion threshold of 2500 

yearly tons of CO2 seems like a good level based on the control sample. A threshold on 

emission for exclusion from the EU ETS could also serve as a carrot for actors near the 

threshold to lower their use of fossil fuel even further. Monitoring of emissions from actors’ 

excluded from the EU ETS would still be necessary to avoid the possibility of cheating. 

However, the regulations and requirements would not have to be as stringent and dense as the 

current monitoring, reporting and verification requirements for firms in the EU ETS.   

 

Pure bio-fuel can be exempted from the EU ETS in phase three, but using bio-fuel entirely is 

currently not an option for the small energy producers. The energy producers need to use 

fossil fuel to meet the energy needs during high load. Lacking the ability to provide sufficient 

heat during cold spells such as the winter of 2010 could be disastrous for customer trust as 

well as pose a real danger to customers relying on district heating. It is unfortunate that the 
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directive is not more flexible in this matter. Omitting small emitters from the EU ETS will not 

increase CO2 emissions as long as bio-fuel is the cheapest option for small energy producers.  

 

Regardless whether a threshold on emissions for small actors is implemented or not, the 

method for monitoring, reporting and verification for small emitters in the EU ETS needs to 

be simplified further. The legislation gives small firms the possibility to skip the on-site visit 

from the accredited auditor; however it is up to the auditor to decide if it is necessary to do an 

on-site visit or not. The accredited auditor is basically a consultant, so he has a vested interest 

in doing as many on-site auditing visits as possible to raise his paycheck. It should not be up 

to the accredited auditor to decide if an on-site visit is necessary or not. Firms with low 

carbon emissions should not have to do auditing as often as a firm with 1000 times the carbon 

emissions. 
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Appendix 1. Presentation of the participating enterprises

The information in the following presentation was taken from the interviews and in some 

cases the firm’s websites (See chapter 

ratsit.se (a website presenting public information on firms)

on carbon emissions. 

The firms´ carbon emission

The data is based on emissions reported in the EU ETS which excludes cars and other mobile 

installations, which is why two actors were able to declare 0 emissions in 2009.

mentioned, the low average emissions is intended to be representative of the 94 firms in 

Sweden with less than 750 tons of yearly CO

lower end of the emission scale

Figure 4: The firm’s CO2 emission in 2009 based on the Swedish energy department’s yearly report of all EU 

ETS installations emissions (Energimyndigheten

Tons of CO
2
 emissions in 2009

Average:  223 

Median: 177 

Maximum: 704 

Minimum: 0 

Control Sample: 2353 

Table 2: Table of average, median, maximum and minimum of the participating firms

2009. 
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1. Presentation of the participating enterprises

The information in the following presentation was taken from the interviews and in some 

cases the firm’s websites (See chapter 8 for http addresses), their published financial reports

resenting public information on firms) and Energimyndigheten´s report 

emissions in 2009 

he data is based on emissions reported in the EU ETS which excludes cars and other mobile 

two actors were able to declare 0 emissions in 2009.

the low average emissions is intended to be representative of the 94 firms in 

Sweden with less than 750 tons of yearly CO2 emissions in which there is a bias towards the 

of the emission scale (Energimyndigheten 2010). 

emission in 2009 based on the Swedish energy department’s yearly report of all EU 

(Energimyndigheten 2010). 

emissions in 2009 

: Table of average, median, maximum and minimum of the participating firms tons of

Tons of CO2 emissions in 2009
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1. Presentation of the participating enterprises 

The information in the following presentation was taken from the interviews and in some 

for http addresses), their published financial reports, 

and Energimyndigheten´s report 

he data is based on emissions reported in the EU ETS which excludes cars and other mobile 

two actors were able to declare 0 emissions in 2009. As previously 

the low average emissions is intended to be representative of the 94 firms in 

emissions in which there is a bias towards the 

 

emission in 2009 based on the Swedish energy department’s yearly report of all EU 

tons of CO2 emissions in 
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Alvesta Energi AB 

Description: Alvesta Energi AB is a small supplier of electricity and heating in and around 

Alvesta municipality. The firm has 23 employees. Approximately 99% of the produced 

energy is from renewable energy sources. Bengt Carlsson, the market responsible was 

interviewed on 11th of February 2010. 

Yearly electricity production: 122 GWH (2009) 

Yearly district heating production: 164 GWH (2009) 

 

Falbygdens Energi AB 

Description: Falbygdens Energi is a local supplier of electricity, district heating and 

broadband to the locality around Falbygden. The firm is a subsidiary to Göteborgs Energi AB 

and it has 48 employees. Approximately 99% percent of the energy produced by Falbygdens 

Energi AB is from renewable sources. Arne Wass at Falbygdens Energi was interviewed on 

26th of January. 

Yearly electricity production: 26 GWH (2008) 

Yearly district heating production: 125 GWH (2008) 

 

Fjärrvärme i Osby AB 

Description: Fjärrvärme i Osby AB is a local supplier of district heating to the town of Osby. 

The firm has 4 employees and hires contractors for some of its work. Approximately 99% of 

the energy produced comes from bio-fuel. Carl Magnus Nilsson, the executive director, was 

interviewed on the 10 of February 2010.   

Yearly district heating production: 45 GWH 

 

Eksjö Energi AB 

Description: Eksjö Energi AB is a supplier of electricity, district heating, broadband as well as 

other municipal services. 60 employees are spread out at the different divisions. Due to a fault 

with the recording equipment no sound file was saved from the interview at 17 March 2010. 

For the first two quantifiable research questions notes were taken. However, for the last three 

qualitative research questions no notes were taken and hence, Ekjsö Energi AB will not be in 

the qualitative part of the survey. Stefan Strömberg was interviewed on the 17th of March 

2010. 

Yearly electricity production: 17 GWH 

Yearly district heating production: 115 GWH 
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Energy Producer X (Anonymous) 

Description: Energy Producer X supplies electricity, district heating and broadband to the 

local area around a small town in the middle part of Sweden. The firm has around 50 

employees and uses mainly bio-fuels in their production but has had to use some fossil fuel 

during cold years earlier. B was interviewed on the 18th of January 2010 and he wishes to be 

anonymous.   

Electricity production:  Around 35 GWH 

District heating production: Around 120 GWH 

 

Laxå Kraftvärme AB  

Description: Laxå Värme AB is a small supplier of district heating in Laxå. Four employees 

work at the firm, and they use contractors for a lot of their work. They have approximately 

186 users including households and firms. Approximately 97% percent of the energy is 

produced from bio-fuels. The firm has four employees. The executive director Lars Toftling 

was interviewed on the 22nd of February 2010. 

Yearly district heating production: 35 GWH (2008) 

 

Linde Energi AB (The control sample) 

Description: Linde Energi AB is a local supplier of electricity, district heating and broadband 

in the heart of Bergslagen. 36 employees work at Linde Energi and approximately 95% of the 

energy produced is from bio-fuels or waste energy recycled from the cardboard manufacturer 

Korsnäs Frövi. Marita Simpson, the person in charge of economic matters was interviewed on 

the third of March 2010. 

Yearly electricity production: 20-25 GWH 

Yearly district heating production: Unknown, probably significantly larger than electrical 

production. 

 

Marks Kraftvärme AB 

Description: Marks Kraftvärme is a municipality owned firm with 12 employees. They supply 

mostly district heating and a little bit of electricity as well as some steam to Stora Enzos Well-

Papp factory. They use mainly bio-fuels for their production and uses oil when the load is 

high such as during cold winter days. Dennis Nyqvist was interviewed on the ninth of 

February 2010. 
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Yearly electricity production: 3 GWH 

Yearly steam production: 7 GWH 

Yearly district heating production: 110 GWH 

 

Energy Producer Y (Anonymous) 

Description: Energy Producer Y is a firm with 36 employees that supplies electricity, district 

heating, broadband and water to local recipients in the municipality. They use mainly bio-

fuels but needs to burn some oil during cold days when the load is high. S, the environmental 

manager who wish to be anonymous, was interviewed on February 22th 2010. 

Yearly electricity production: None. Everything is bought from Nordpool. 

Yearly district heating production: 70 GWH 

 

The Hospital (Anonymous) 

Description: I interviewed the plant manager at a medium sized Swedish town’s hospital. The 

hospital uses a 3MWH bio fuel burner to generate steam and heating for the hospital. They 

used to supply surplus heat into the local district heating grid, and since they supplied heat to 

a district heating grid they were included in the EU ETS. In part due to the need of EU ETS 

administration and in part due to lack of interest from the district heating grids owner they 

stopped selling district heating to the grid. In 2007 The Hospital withdrew from the EU ETS. 

The plant manager called K here on wishes to be anonymous so his name and the name of the 

hospital will be withheld. 
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Appendix 2. Methods used to calculate and answer the quantifiable 

research questions 

The quantifiable part of the research question required some calculation to answer. In this 

appendix the method used to answer those research questions are presented in detail. 

 

Estimated man-hours spent yearly on EU ETS administration 

Method used: Time spent managing the EU ETS system is defined as time spent with the 

yearly report, time spent purchasing allowances, time spent turning over the allowances and 

all other actions derived as a direct consequence of the EU ETS. The firms were asked to do 

their own estimation on how much time they spend administrating the EU ETS each year. 

 

Time efficiency: Administration time related to CO
2
 emissions 

Method used: The firms’ own estimations on the time they spend administration the EU ETS 

each year was divided by the firms’ reported CO2 emissions which were acquired from the 

yearly report by the Swedish Energy Department (Energimyndigheten 2010). Energy 

Producer X is not included as well since they are infinitely inefficient in terms of CO2 

emissions in relations to time spent managing the EU ETS. They didn’t emit any CO2 at all 

during 2009, but they spend around 28 hours managing the EU ETS every year. 

 

The firms cost for allowances 

Method used: The firms’ volume of allowances turned over in the SUS system for 2009 was 

taken from the Swedish energy department’s yearly report, which most likely is 100% 

accurate. This was multiplied by the average price of one EUA (EUA: The most common 

type of allowance and the ones all firms in the survey use) during 2009 (13.42€ during 2009 

for a EUA Future for December 2009 on the European Climate Exchange, 

http://www.ecx.eu/EUA-Futures). Initially the plan was to ask the interviewees for the price 

they bought the allowance for. However, many had trouble remembering and some said prices 

that seemed to be for phase I of the EU ETS (based on reviews of market data) while some 

mentioned reasonable prices. In the interest of accuracy, the average price for 13.42€ was 

used for all firms. This means that the data is estimation and not an exact measurement. 

However the price of allowances has been quite stable during 2009, so this data is unlikely to 

differ more than 10-15% from the actual price. The € was converted into SEK by 

multiplication with 10.733 which is an average of the conversion rate between SEK and € in 
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2009 (French ministry of finance, http://www.consulat-suede.fr/artiklar/193/officiella-

valutakurser-2009-svenska-kronor-euro/)  

 

The firms cost for EU ETS administration 

Method used: The interviewees from Falbygdens Energi, Fjärrvärme i Osby and Laxå Värme 

gave me their own calculations of their cost to administrate the ETS. For the other firms I 

used my own calculation of cost. The calculation was done by adding up the costs for the 

amount of man-hours the interviewees estimate that they spend administrating the ETS, the 

cost for auditing, and the cost for hiring a contractor to calibrate their fuel meters. The cost for 

their own time spent managing the EU ETS has been calculated as amount of man-hours 

spent administrating the EU ETS multiplied by 375 SEK, which is the cost of salary, office 

equipment and office space for an educated worker per hour. I have used the accountant 

Marita Simpsons estimation of what such an hour would cost: ”The work cost, that you 

mentioned, could be estimated as a price per hour at around 350-400 SEK” The cost for the 

accredited auditor has in some cases been mentioned by the interviewees themselves, but for 

those that didn’t, a conservative value of 10 000 SEK for the hiring the auditor has been 

chosen for those firms. This is based on the median answer of the interviewees who knew 

their cost for auditing. The cost for fuel meter calibration was something I forgot to consider 

when doing the interviews. However, according to S: “It costs a couple of thousand SEK”. A 

value of 2000 SEK was set as fuel meter calibration cost for all firms. 

 

Cost for allowances in relation to administration costs  

Method used: The cost for allowances (see The firms cost for allowances chapter) is 

compared to the cost for EU ETS administration (see The firms cost for EU ETS 

administration chapter). 
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Appendix 3. Transcribed interviews 

This is the transcribed interviews in Swedish. The transcription was done exactly as what 

appears to be said on the recorded sound file.  

 

Interview med S (Anonymous) 

Energy Producer Y, 22 February 2010 

 

Joel (J): (Ohörbart) Var ni med i utsläppsrättsystemet från början? 

S: Från början, ja såklart. 

J: Hur mycket utsläpp har ni per år? 

S: Ja, det har varierat lite, få se vad vi ska räkna ihop det till per år... Ja vi har ju haft uppåt 

1700, 1700 tror jag som max. 

J: 1700 ton? 

S: Jaa,  men de e (ohörbart), så vi ligger inte alls där nu. *Tystnad medans S kollar i datorn* 

265 hade vi för 2009.  

J: 265? 

S: Ja, men det blir nog lite mer skulle jag tro det här året för nu har det vart ganska kallt 

*Skratt. 

J: *Skratt ok. 

S: Jag säger runt 500 – 600 då. 

J: Ok, hur köper ni utsläppsrätter, köper ni varje år för att täcka det eller? 

S:  Nja, Förra gången var ju första gången vi köpte då. För vi fick ju tilldelat förut, 

utsläppsrätter då, och sen tog man ju bort det helt ok hållet vi nollades ju ner OHÖRBART, 

nudå köpte vi av ett grann energi bolag som även hade vanlig produktion, för det var ju bara 

dom som fick, inte dom som var bara fjärrvärme liksom utan dom hade något annat så dom 

hade utsläppsrätter så vi köpte genom dom då så att säga. Så vi stöttar någon i närheten i varje 

fall då till sånt här vanligt pris eller så då. Men jag misstänker att det skulle kanske kunna bli 

genom xxxx energi eller nått sånt där, dom har nått handelsbord med utsläppsrätter för vi är 

delägare i ett bolag som heter yyyyy energi som ägs till 90 procent av xxxxx energi så 

förmodligen skulle det bli genom nått sånt sen då. 

J: Ok, fick ni köpa det till marknadspris då liksom eller? 

S: Ja det gjorde vi. 

J: Ok, jag förstår. Men ni har aldrig sålt, ni har aldrig fått över så ni behöver sälja liksom?  
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S: Vi har fått över men då har dom varit värde noll kronor för det var då det var så mycket 

utsläppsrätter. Så det har vi inte tjänat några pengar på. 

J: Ungefär hur mycket tid lägger ni, eller det blir väl du då ner per år på utsläppsrätter? 

S: Ja, första årena var det ju mer för då skulle man få igång allting och sen var det ju och söka 

tillstånd och sådana där saker. Så att när man inte vad vad man gör går det åt lite mer tid. Nu 

går det väl inte åt... mmmm... *tystnad*.... ja det är klart alla ska vara med och lägga in och 

sånt då..... *tystnad*....... En vecka kanske eller nått sånt där. Jag har lite svårt att bedömma 

det faktiskt. För att man gör lite inom alla, sen ska man göra något annat och lite sådär.. Det 

kan både vara mer eller mindre. Jag har väldigt svårt att bedömma det för skriver ju inte upp 

enskilt liksom, man skriver ju upp om jag jobbar på fjärrvärmen om jag jobbar med det ena 

eller så men inte just utsläppsrätter att jag gör just det då, det har kag inte uppskrivet. Det är 

en vild gissning, kanske fjortorn dar (ohörbart)... jag kan inte avgöra. 

J: Jag förstår. Kan du säga lite om vad du gör, vad är det som tar sån tid? Det är intressant för 

det varierar väldigt mycket mellan olika företag på marknaden. Vissa säger ungefär samma tid 

som du ungefär och vissa mindre. 

S: ja, jag vet inte vad andra landar på... Dels skall man ju sammanställa rapporterna och sånt 

då. Sen skall  man ju ohörbart ta fram teknik så man lägger ner några timmar där. Sen e det ju 

att man skall hålla ordning på pappren och man skall gå igenom de och sådär, det är klart ju 

mer varm i kläderna man e desto kortare tid tar det så det tog säkert betydligt längre tid i 

början när man skulle få ihop alla papprena, det var ingen som visste riktigt hur dom skulle se 

ut och sådär eller så då, så det går ju säkert åt mindre tid nu det tror jag. Man ja, man, man, 

man sammanställer i och kollar hur mycket olja som går åt då vi har ju en mätare och sen 

skall vi ju se till så att den kalibreras och så då. Vi vill inte ha riktigt alla siffrorna på dom här 

tillstånden att dom är riktigt okvalificerade eller godkända då som kollar mätarna, för vi vill ju 

gå in under den här regeln att vi har små utsläpp då. Då har vi inte riktigt lika hårda krav på 

oss. För vi ligger ju under 20 000 ton e det väl per år och då går du in under den här regeln. 

J: A, det visste jag inte om, vad händer då, är det mindre...mindre. 

S: Ja, det är... Till exempel kalibrering av mätare är inte lika hård för du behöver inte riktigt 

ha samma krav på dom som gör det. Ohörbart, att dom skulle vara godkänd och så då. Det är 

inte riktigt lika hårda krav på dom då. Och så då.. Om man t.ex. släpper ut 300 ton fossil 

koldioxid och jämför det med en som släpper ut 25 000 ton så kanske det är lite skillnad på 

noggranheten som man då behöver. Kan ju jag rent spontant tycka att från början var det ju 

tänkt att vi inte skulle vara med alls, vi små pluttar då, för att vi har ju inte så stort då.. men då 

landade vi i regeln att vi var över 20 mw på ett fjärrvärmenät och det e ju alla kommuner i 
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hela Sverige i princip då. Alla som har fjärrvärme e ju det. Från början var det ju enskild 

panna 20 mw men nu var det fjärrvärmenätet. JA, lite historik! Jag vet inte hur mycket du 

kan...? 

J: A, det var ju intressant det där, vad har ni för så att säga, de ni har för utsläppen, ni har nån 

oljepanna där? 

S: Ja, vid spets, ja vid spetslast då så går vi in med oljepannor och vi har två olika oljepannor 

eller oljeanläggningar så att säga, vi har tre oljepannor då, på två olika anläggningar då. Som 

vi har kört ganska mycket med nu under när det vart kallt va, heh, är det mer än vi gjorde året 

innan då det var en mild vinter. 

J: A det måste ju verkligen vara (Ohörbart) 

S: Jag tror att det är många som eldar mer olja i år. Det tror jag. 

J: Jag tänkte på era kostnader för det här med utsläppsrätter (Avbruten) 

S: Näääe, rent kostnadsmässigt, näe, ja, det är klart vi betalar besiktningsman och såna saker 

och så det tickar på 30-40 tusen för då var dom här ju, jag tror att det kommer att sjunka nu, 

mot att platsbesiktning går bort, det slipper man också när man ligger under 20 000 ton, 

platsbesök av besiktningsman då. Man, eh, förr kostade det 30 000 va. Vet inte vad det kan 

kosta oss i år. 20 kanske då. 20 000. 

J: Å det är bara för utsläppsrätter, det är inte för ISO 14001 eller något annat? 

S: Näe det är bara för utsläppsrätter. 

J: Ja då förstår jag. Och sen så några kostnader för kalibrering, kan jag tänka mig att det 

kostar för mätarna? 

S: Jaae, den går väl på några tusen också då.  

J: Hur mycket köpte ni utsläppsrätter för? 

S: Ja det var inte så mycket, jag har för mig att det var 2-300 kronor per kubikmeter olja eller 

nånting. Så att det var att dra av det kanske med skatten. Hehhe. Var har jag det nånstans... 

Det kommer jag inte ihåg i vilken fil jag la det..Men jag tycker det var intressant att se vad det 

blev per kubikmeter, jag har för mig att det blev en 2-300 kronor per kubikmeter.  

J: Det intressanta för oss här det är hur mycket av pengarna som läggs på köpet av 

utsläppsrätter och hur mycket pengar som läggs på själva underhållandet av systemet så att 

säga. 

S: Ja, det är klart, ett nytt system det blir ju alltid lite jobbigt att få igång och så då. Och det 

läggs ned mycket tid, det har ju vart fel i det här SUS och såna saker, så det gick ju åt tid och 

man blev hysterisk attdet inte funkade där och såna saker, det är klart att de administrativa 
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grejerna tar ju mer tid innan man har lärt sig,det var ju ingen som kunde sakerna i början. Det 

var ju liksom nytt för alla. 

J: Jo, precis jag förstår.. 

S: och barnsjukdomar och allting sånt då, nu tycker jag att jag lägger ner mindre tid på, utan 

att jag har mina rapporter och liksom (Ohörbart). Det går bättre nu då tycker jag. Det är inte 

så betungande nu längre mer än att man ska göra rapporten. 

J: Du sa att envecka per år kan man säga att du lade ner? 

S: Vad sa du, nu hörde jag inte riktigt? 

J: du sa en vecka ungeför kan man säga det? 

S: Ja så är det, det ligger nog på där, kanske. Jag gissar. 

J: Ja precis, det är svårt att veta.... 

S: Ja 

J: Du köpte utsläppsrätter och det var inte mycket men hur många var det ungefär, var det 265 

ton? 

S: Ja, det var det. 265 var det.  

J: Kommer du ihåg när du köpte dem så kan jag kolla marknadspriset? 

S: Jaa, ehh, det måste, det borde ha varit *tystnad medans S kollar på datorn*. 11.02 kronor. 

J: 11,02 kronor 

S: Jaee, och jag köpte dom för 12.7 

J: Vad sa du att du köpte dom för? 

S: 12.70. och antalet utsläppsrätter var 265. 

J: Ja just det, så det blir 12.70 euro gånger 265.  

S:mm. 

J: Ok, vad bra, jo, jag tänkte till sist här då, är det nånting som du tycker man skulle kunna 

förbättra för reglerna för rapportering? 

S: Heh, jaa, det känns ju väldigt omständigt och det känns ju väldigt hårt om man har så här få 

utsläppsrätter och åka på såna, verkar nästan miljonböter om man inte rapporterar in eller är i 

tid, jag tycker det verkar liksom och hota med, men jag kan nog ungefär ibland då. Så det 

tycker jag illa om. Det här hot grejset som är mot de stackars företagen. Jaa, sen att man 

rapporterar in tvp olika separata system, dels naturvårdsverket ska se CO2 och sen är det SUS 

in där. 

J: Vad är SUS för någonting? 
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S: Svensk utsläpprättssystem. Och naturvårdsverket har ju sin sån här rapport för, det är ju 

den som jag får godkänt i nu (Ohörbart). E CO2 tror jag dom kallar det på naturvårdsverkets 

hemsida. 

J: E CO2? 

S: Ja det heter så det systemet där då. Man får gå in på olika ställen så här då och göra det här 

då. Och genast får man när rapportern godkänd och sedan den rapporten skall sen in in i SUS. 

Och sen ska man liksom lägga in sina utsläppsrätter, vad man haft för föregående år och sen 

skall man in och på nån annan om man inte tar egna utsläppsrätter på något konto så får man 

ta från nån annan och sätta in dom där. Och sen ja. Jag handlar inte med aktier och sånt i 

vanliga fall så det kanske är jättevanligt, men, heh, jag tycker det är lite tillkrånglat så jag 

tycker det kan egentligen räcka med att jag verifierar och så då men de är.. ja. Sen finns det ju 

såna som skor sig på det här också. Det har ju vart såna här, ja, spam har det väl inte varit 

riktigt men såna som försöker liksom få en att gå på att dom kan hjälpa en eller du måste visst 

reda in det här och såna här saker förekommer ju också då och försöker få en att betala. 

J: Som bluffmejl då eller? 

S: Ja, runt det här då, dom försöker med det här... Ett system skulle väl vara önskvärt och 

rapportera in i och så då. Eh, jag tycker det är väldigt, eller ja det har ju lättat lite i och med att 

den här regeln kom för de små då att vi inte behöver ha hit en besiktningsman varje år. 

J: Är det vartannat år då istället eller är det aldrig ni behöver ha besiktningsmän? 

S: Ja, nä nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det står exakt där. Det beror väl på dom 

bedömmer väl kanske att vartannat eller vart tredje år räcker då.  

J: Jag kan kolla upp det sen. 

S: Ja det kan du få göra (Ohörbart). Det var väldigt hysteriskt hur noggrant och vilken 

statistikt hur allting skulle verifieras in och om man trodde att man hade för utsläpp och sånt. 

Det var väldigt tillkrånglat hela systemet. (Ohörbart) Jag tror dom börjar lätta lite på det. Det 

här med att söka tillstånd och sånt. Näe, jag har inte tänkt igenom vad man skulle kunna göra. 

Det lite tillkrånglat system så det vore bra om man förenklade alltihopa. Men det är klart 

förenklar man så finns det väl möjlighet för de här som bluffar och grejar och har sig att ta sig 

in och greja och sånt så att så på sätt och vis kan jag första att det är noggran rapportering och 

sånt då, när det handlar om stora pengar. 

J: Tusen kronors frågan nu då, skulle du föredra ett system där man inte skulle behöva 

rapportera in och handla med utsläppsrätter, utan att man på nått sätt bakar in det i priset på 

drivmedel. Man höjer priset och har pristyrning 

S: Istället för att ha ett sånt där system där man släpper ut att det kostar mer i Olja? 



 
50 

J: Ja, precis 

S: Ja, det hade ju varit lättare det hade det varit. Det är ju ett styrmedel på något vis då. Innan 

det kom så hade vi ändå planer på att bygga flispanna så det var inte det som fick oss att 

bygga ny flispanna, utan det var ju att oljan var dyr och att det var en miljödebatt, det ihop 

gjorde att man satsade ju inte på oljepannor mer än som spetslast för at kunna ta till vid 

nödsituationer när det är kallt eller så. Så utsläppsrätterna har inte fått oss och ta några andra 

beslut, utan det är att det är dyrt helt enkelt med olja. Vi är ju inne i NOX systemet också, det 

känner du väl till eller? 

J: Jarå 

S: Det är ju lite charmigt, det är ju lite roligt, det är lite charmigt det systemet. Det är ju lite 

*skratt* Det är ju också rapporter och sånt där också.  

J: Hur skiljer sig det då, på vilket sätt? 

S: Aa, man rapporterar in hur mycket Nox, och man har jmu mätare som mätare som mäter 

då, det krävs ju då när man har en viss storlek på pannan och sånt då och så landar man ju in 

där, 25 gwh per år så kommer du in där och ska deklarera NOX. Och då betalar du numerara 

50 kronor per kilo NOX, och så får du tillbaks ett visst per producerad energi och det vet man 

aldrig från början utan det är ett sånt här jämnviktsystem så de som släpper ut mindre NOX 

dom får tillbaks pengar. Vi är inte riktigt där utan vi får betala in pengar då *skratt* Så då blir 

det så att man vill satsa på reningsutrustning när det är för dyrt. Det kan man ju tycka vad man 

vill om det men det reglerar sig själv och gör att man anstränger sig själv då när det kostar så 

mycket pengar. Det är väl Sverige ensam om att ha ett sånt system då.. 

J: Ja, eller jag tror att Usa... 

S: Eller jag vet inte, jaha, ok, det kanske var där man tog det ifrån vad vet jag. Ja, så att vi har 

lite olika rapporteringssystem det finns ju miljörapporter och sånt också *skratt* Man 

rapporterar om miljön i  flera olika omgångar. 

J: Det låter som ett heltidsjobb? 

S: Näe, det är det inte, jag har hållit på med sopor och det är en aning (Ohörbart). Så att så är 

det. Har du fått svar på? 

J: Jag tror det, vad sa du på sista frågan där skulle du föredra ett system med (Avbruten) 

S: Ja, det tror jag att jag lutar åt.  

J: Ja, men då kan jag bara, det jag håller på med det är en mastersuppsats då så att säga och 

går det bra om jag citerar dig i den? 

S: Ja, det får du göra, eh, det kan du få göra, är det för mycket tyckande så att det blir för 

personligt åsiktstyckande får du väl ange mig som privatperson då isåfall då annars är jag 
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miljöchef på Energy producer Y. (S has later via email changed the decision and wants to be 

anonymous)  

J: Ja precis, det tror jag inte det är någonting som (ohörbart). Du säger väl det som de flesta 

säger. 

S: Jaha, ja, nämen jag jobbar ju inom kommunalverksamhet då det är väl så om man jobbar 

privat också för en arbetsgivare så man gör ju jobbet för dom (Ohörbart) Sina privata åsikter 

får man väl ha privat. Men är det för krångligt för arbetet så tycker ju arbetsgivaren det också, 

men man vill ju väldigt gärna visa miljöprofil och såna saker så det går hand i hand. 

J: Vad bra, det var nog allt, jag tänkte bara företaget hur många anställda har ni om man 

skulle kunna få en storleksuppfattning? 

SC: 40 anställda. Men det är inte bara på fjärrvärme utan vi har ju ett reningsverk och 

renhållning, iofs är det inte så många där på renhållning för vi tar in en entreprenör men vi har 

kundtjänst och vi har elnät så det är lite att bita i för oss. Det är ju inte fjärrvärme alltihopa det 

är... Vi har några på anläggningssidan också de gräver både för fjärrvärme och (ohörbart). Så 

det är absolut inte bara för fjärrvärme sidan de här 40 utan det är kanske en fjärdedel. 

J: Okej, jag förstår. Vad bra men då får jag tacka för mig då, tack för hjälpen. 

S: Ja tack så mycket. 

J: Ha en bra dag! 

S: Ja, lycka till! 

J: Tack, hej. 

S: Hej då. 

 

Interview with Marita Simpson from Linde energi AB 

3 March 2010 

 

J: Kan du börja med att berätta lite om företaget, hur många anställda har ni t,ex? 

 

MS: Vi är 36 anställda, I ett litet energibolag som har elnät, fjärrvärme, elhandel och lite 

produktion I koncernen, vi är uppdelade på två juridiska bolag. 

 

J: Det var ett koncist svar måste jag säga, vad har ni för produktion, hur ser den ut? 

 

MS: Vi har fem små kraftstationer.och vi producerar ungefär 20-25 ghw per år. 
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J: Ok, och hur producerar ni elen, är det bioenergi eller? 

MS: Det är bara vattenkraften, resten köper vi in på Nordpool, via en handelspartner. 

 

J: Ok, hur kommer det sig att ni har utsläppsrätter om ni bara har vatten.. 

MS: I våran fjärrvärme produktion, alltså där har vi, våran fjärrvärme är I största delen 

spillvärme från ett lokalt kartongbruk, men man behöver toppa med lite olja, ibland på kalla 

dagar och ibland när dom har drifstopp. Så vi har lite oljeförbrukning så att vi har lite 

utsläppsrätter som kommer in där. Så vi har inga utsläppsrätter för elproduktion utan det är 

helt för fjärrvärmeproduktionen. 

 

J: ok då förstår jag, hur många utsläppsrätter förbrukade ni 2009, kan du svara på det? 

MS: Ja ungefär 2300. 

 

J: 2300 ok, kommer du ihåg hur mycket ni köpte in dom för. 

MS: Ööö, strax över 300 kronor styck i snitt, kanske 315. 

 

J: Ok,mm, jag tänkte, vem är det som sköter, är det du som håller på med den här rapporten, 

för det är väl en årlig rapport? 

MS: Inte den rapporten som kommer till Naturvårdsverket avseende utsläppsrätterna, den har 

inte jag hand om utan den har våran fjärrvärmechef 

J:ok jag förstår kan du… 

MS: Utan jag bara bokför utsläpprätterna eftersom att jag är ekonomiansvarig 

 

J: ok då förstår jag, om du skulle uppskatta arbetstimar som ni lägger ner relaterat till 

handelssystemet, och då menar jag liksom allting som du gör som han gör..? 

MS: skulle uppskatta det kanske till.. koncentrerat en dag I månaden för honom och en halv 

dag och kanske min arbetsinsatts rör sig om två timmar I månaden.  

J:Ok, mm, extrakostnader för, relaterat till utsläppsystemet, och då menar jag inte köpa 

utsläppsrätter, utan kanske externa konsulter 

MS: I och med, vi har ju, men det är svårt att separare vad som är relaterat till enbart 

utslöppsrätter, vi har ju ett miljöledningssystem som vi måste ha, för man ska kunna mäta 

utsläppen måste man ju ha ett bra miljö, alltså ett bra mätsystem och det har dragit med sig 

lite med miljöledningssystem, så det är svårt att separera, men alltså så vi har ju en revision 

vart annat, en större revision vart annat eller vart tredje år och en mindre revision som kanske 
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löper på en eller två dagar men annars kanske han är här ett par dagar eller tre dagar kanske 

vart annat år, så det är svårt att skatta alltså, så det är svårt att skatta alltså, den här 

arbetskostnaden som för, som du nyss nämnde, den kan man ju liksom slå ut på timmar och 

sätta någon sorts timpenning på kanske en 350 – 400 kr I timman på, men och sen ett litet 

system som vi har. Strul! Man skall rapportera det där till naturvårdsverket me olika rapporter 

fram och tillbakar är alltför krångligt, loggningar, massor med felmedellanden och man får gå 

in och rätta och ringa supportern och det är mycket sådana där saker. Så du kan säga I alla fall 

en koncentrerad arbetsvecka per år går nog åt enbart åt att enbart administrerar, öä, de som du 

kanske skulle kunna splitta till utsläppsrätter. 

 

J: Ok en koncentrerad arbetsvecka på företaget, det var ett bra svar, och vad sa du, 350 kronor 

per arbetstimme skulle man kunna--? 

Ms: jag du skulle kunna sätta det som nått slags självkostnadspris alltså 

 

J, Ok, men ni köpte alltså rätt mycket utsläppsrätter vad var det 2300? 

MS: Javisst, man, vi får ju ingenting tilldelat till branschen längre 

J: a ,Precis, a precis 

MS: utan måste köpa allting. Vi köper inte löpande utan vi bara bokför en skuld löpande och 

så köper jag det I slutet av året. När vi vet hur mycket vi har.  

J Då förstår jag ok, kan man säga, vad sa du 300 spänn per utsläpprätt (OHÖRBART)?` 

MS: ja 315 nånstans där tror jag det hamnade. 

J: Ja, då ska vi se *Räknar på miniräknaren*. Lite runt 700 000 kan det stämma? 

Ms: Ja nånstans där kanske 

J: Ok, dom här reglerna, du sa att det var mycket strul är det någonting du ser som man skulle 

kunna förbättra? 

Ms: (Ohörbart), Jag är inte involverad I den så jag kan faktiskt inte riktigt säga.. Visst det sker 

ju I många steg, du ska först köpa utsläppsrätter, sen ska dom fördelas olika anläggningar och 

sen skall det liksom certifieras och verifieras och överlämnas och bekräftas det är många olika 

steg det vore enklare om det vore I ett steg. Men det är väl det enda jag kan säga att liksom 

det känns som dom får rapporter I många olika steg. 

J: det vore ju lätt om man gjorde liksom skickade in allt centralt… 

MS: Ja, ja, det kan jag tycka. 

J: Har ni förändrat erat beteende på nått sätt erat. Så att säga ni har sänkt erat utsläpp på grund 

av det här systemet med utsläppsrätter? 
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Ms: Näe, vi hade rätt så tråkigt hade vi legat några år efter I våran utveckling så vi inte hade 

haft spillvärme då hade vi fått mycket mer tilldelning första året så det kändes ju kanske lite 

kymigt sådär att man inte.. Vi hade varit duktiga så fick vi väldigt lite jämfört med många 

andra energibolag men nu får ju inga energibolag någon tilldelning så att nu är det väl mer 

jämlikt på det sättet då, men jag vet inte om vi har.. *hon suckar ljudligt*. Alltså jag kan inte 

säga att utsläppsrätterna på det sättet var nån stor kostnad för oss för att, det är klart att man 

på det hela taget vill vara duktig för miljön. Men jag vet inte om utsläpprätterna bidrar mer än 

kanske I det allmänna diskussionsklimatet alltså och ohörbart den allmänna opinionen och det 

är ju ingen hård ekonomisk, det är ju mycket dyrare med… vi oroar ju oss mycket mer over 

oljepriset, man vill ju ha bort oljan inte för utsläppsrätterna utan för priset. 

 

J: Ok, om man skulle säga så hära, skulle du föredra ett system där, ää, ja, där man lägger, 

man skulle höja priset en viss del istället och man inte skulle ha utsläppsrätter utan man skulle 

t.ex. ha en koldioxidskatt? 

Ms:Man skulle lägga in det som ytterligare en skatt I, I dom bränslena som genererar utsläpp? 

J: Ja, precis. 

Ms: näe, jag tror inte det gör någon större skillnad för man måste I alla fall skattedeklarera 

alla dom här punktskatterna. 

J: Ja, ok. 

MS: man måste ha dom rapporterna I alla fall. Så det vet jag inte om det gör någon större 

skillnad så, ok, då förstår jag. 

J: Bra är det något du vill tilläga det är en masteruppsats jag håller på med här och.. 

MS: Ja, nej, det, man reflekterar inte så mycket över det längre, det är hela vardagen, 

OHÖRBART så är det, det jag reflektera över är att jag tycker att det är en, finns en dålig 

handelsplats för utsläppsrätterna, löpande kan jag tycka att det är lite svårt att få reda på vad 

är det faktiska marknadspriset, vad är det faktiska marknadspriset för utsläppsrätter, man går 

in på Nordpool litegranna men där har dom terminspriser, inte någon slags dagspriser, så det 

är lite omgärdat av kan jag tycka vaga direktiv ur en ekonoms synpunkt för hur man skall 

hantera det rent redovisningstekniskt I en ekonomi, I det ekonomiska systemet. Förstår du hur 

jag menar liksom för andra saker finns det bra handelplatser, du har Nordpool för el där du 

har ett löpande spotpris, men utslöppsrätterna är lite, jag tycker det är lite svårt att veta vart 

skall man handla dom. 

J: Vart köpte ni era? 
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MS: vi köper dom genom våran handelpartner, vi har ju en handelspartner som vi handlar på 

nordpool genom så vi köper genom att vi har så liten skala, men menar man kan ju, man får ju 

liksom de e ju i princip bilaterala avtal, jag kan inte bara tvinga nordpool och säga att jag vill 

köpa utsläppsrätter, utan det funkar liksom inte riktigt så, ää, så jag tycker det är lite svårt att 

hitta en öppen redovisad marknad för utsläppsrätterna. Det sker ofta genom bilaterala avtal på 

något sätt.  

J: Okej, då förstår jag, jag eh öh, jag är inte helt insatt men som jag har förstått det så, finns 

det ingenting I London, nån sån där utlsäppsbörs 

MS:Det finns nån sån dära, ja, nån eh, jag brukar få nå engelskt mejl ibland faktiskt, från nån 

som jag har pratat där när jag letade I början när jag började leta vilket pris ska man ta liksom 

och bokföra sin löpande skuld till. Öö så att ehm..  

J: Så det är ingenting som ni har hållt på med liksom det är bara.. 

MS: Näe, näe I och med att vi har så, det blir så lite så det är inge, våra revisorer bryr sig 

egentligen inte så mycket om vad vi, liksom om vi, sänker en krona hit eller dit på priset, men 

har man väldigt mycket så, men då kanske man alltid handlar på terminer, jag vet inte. Jag 

skulle kunna tänka mig att dom större företagen gör så. 

J: Ok, dåså, skulle jag kunna få, det är en masteruppsats men så, skulle jag kunna få citera dig 

I så fall I den, du kan få vara anonym om du vill? 

MS: Ja det kan du få göra.. 

J: anonymt eller? 

Ms: det spelar ingen roll 

J: okej vad bra..och det var Marita simpson 

Ms: Marita simpson 

J: okej, dåså, då får jag tacka jättemycket,  

Ms: Bra, okej mm, tack! 

J: Hej! 

Ms: Hej! 
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Dennis Byqvist of Marks Kraftvärme AB 

 

Binth of February 2010 

 

 

J: Vet du ungefär hur lång tid per år, för de, ni håller på med den dära rapporten, för det är väl 

en rapport som skall framställas. 

DN: Ja, se det så här, det e ju det att den hära rapporten skall granskas av en oberoende 

kontrollant, att allt e då *ohörbart* och att allt ska vara godkänt. Först gör ju vi våran 

redovisning, tittar på våran statisik och våra mätare och allting sådant och en gör avvägning 

på detta. *Ohörbart* så kan man ju säga,att den tar väl ungefär tre dagars arbete totalt, ungefär 

J:ok, för er. 

DN: För oss ja, 

J: Ok, plus att ni asså betalar väl den där kontrollanten 

DN: Ja precis, och den personen har ju någon dags arbete på det också, så att säga hans 

arbetstid på det då.   

J: Ok, jag förstår, hur länge har ni varit med här, har ni varit med sen...början. 

DN: Sen 2004. Ja, 2004 fick vi våra utsläppsrätter så att säga eller våran rätt, den här första 

då. Sen gjordes den ju om, 2008 nånting, regelverket 

J: Ja, det var det, ok, och men ur mycket släpper ni ut per år ungefär, det var inte så mycket 

va, jag hade uppgifter från 2008 tror jag. 

DN: Ja jag kan säga så hur, 188 ton CO ungefär i år. Så det handlar om alltså om 70 

kubikmeter olja, 65- 70, 65-70 kubikmeter olja på hela året 

J: Ja, det var inte så mycket. 

DN: Det e ingsådär jättesiffror 

J: Nä, det kan man verkligen inte säga. Men det är någon sorts reservpanna ni har, om jag 

förstått saken rätt..eller 

DN: nä det är, reserv det är alltså oljereserv om de båda stora fastbränslepannorna stannar så 

att säga va, ja eller o det blir riktigt svinkallt ute, blir det minus 15-16 grader eller kallare 

måste vi lägga på olja uppe och spetsan högst upp så att säga va. 

J: ok, Jag förstår, jag förstår, så ni körde dom nu i, det var väl i början av januari som det var 

så där riktigt kallt. 
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DN: Ja vi har kört ungefär jag tror det var ungefär 9 eller 10 kubik har vi kört hittills i år såatt 

säga, det är vad vi har kört hela januari. Annars, så e det oftast om det är nånting som går 

sönder eller säga om fastbränslepannan stannar för oss mitt i natten, och vi har ju inte nån 

bemanning dygnet runt utan vi har ju alltså beredskapsbemanning på nätterna. Så innan dom 

hinner komma ner och starta om igen så kanske det går en eller två timmar och då måste ju 

nånting ta hand om nätet under tiden då och då startar en oljepanna och går under en timme 

eller så. 

J: ok, jag förstår, det är automatik allting. Ohörbart. ? 

Dn: det är automatik. 

J: Hur många abonnenter har ni så att säga till fjärrvärmenätet ungefär? 

DN: Vi börjar närma oss niohundraabbonenter. Men då far man tänka sig att det är inte 

niohundra villor utan de är alltså nästan tror jag 65% är alltså hyresfastigheter och kommunal 

och lokal osv då va. Det är rätt så mycket yta OHÖRBART som är uppvärmt. 

J: Utläppsrätter alltså, ni köper det varje år eller? 

DN: Vi köper dom varje, ja nu köpte vi på oss, vi ju inte behålla dem, fram tills 2007 fick vi 

ju hålla kvar våra gamla så att säga som vi fick från början, och sen så 2008 och nu då dom 

kommer kasta och det här året då köpte vi på oss 1000 stycken förra året, och sen så sålde vi 

vidare till ett utav våra lokala företag en liten bit härifrån, för han behövde köpa mera en han 

trodde han behövde köpa, så vi sålde 500. Så vi har väl en trehundra på hyllan som vi ska 

återanvända antar jag men 188 har vi då i år då, så da blir väl en hundrat till nästa år då. 

J: Kommer du ihåg vad priset var då ungefär när ni köpte dom. 

DN: Näe inte exakt men det var under 200 kronor styck i alla fall. 

J: Ok, under 200 kr styck. 

DN: Under 200 kr styck, kommer inte ihåg om det var 168 eller 180 eller nånting sånt där.  

J: Så om man skulle se liksom till era kostnader för handelssystemet liksom och 

utsläppsrätter, hur stor del tror du är inköp av utsläppsrätter och hur stor del tror du är själva 

administrationen runt omkring, om man bara kunde göra någon uppskattning. 

DN: Ja det är ju stora peng, det är ju stora pengar att köpa in utsläppsrätter jag menar det blir 

ju ändå rätt mycket pengar i sista änden pån. 

J: jo det blir ju det. 200 ggr.. 

DN: Däremot, däremot kan jag säga så här, min personliga uppfattning av detta är att, man 

älskar ju att lägga skatt på bränslena, eller hur? 

J: Ja, precis 
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DN: aa, värför hade det inte varit bättre om man hade lagt en 200 kr, eller så hade lagt 800 

kronor per kubikmeter olja istället. För det motsvarar de hära 4 utsläppsrätterna per 

kubikmeter olja ungefär som du eldar, det ligger nånstans här runt, 4 komma, ja runt 3.8-4 

utsläppsrätter per kubikmeter olja handlar det om. 

J: just det, just det,  det är det vi försöker utreda liksom. Vad som är bäst. 

DN: Jag menar, det dumma med det här e det, det e som vi, om jag får säga, min passus på det 

här då, det är det här, vi sitter ju på ett , vi säljer värme och vi säljer el och allt möjligt till våra 

kunder. Det är väldigt svårt för oss att få med oss företag, alltså för den tillverkande industrin, 

såna som tillverkar är väldigt, väldigt svåra att få med p.g.a. skattesubventionerad olja. Jag 

menar om vi kommer och köper en kubikmeter olja så betalar jag inte momsen på det här, vi 

har avdragsrätt på momsen, sen kan vi kvitta runt det där i ekonomin på ett annat skatt, så vi 

ger ungefär 8000 kronor per kubiken. Normalt skall alltså ge 10 500, ungefär 10 300-10 500 

per kubiken. Vi ger ungefär 8500. Går du in och tittar på en producerande industri kan du dra 

bort en ytterligare 3000 kronor så de ger ungefär 5000 kronor per kubiken.  

J: Ojdå, det visste jag inte om faktiskt. 

DN: A, jo, de ligger på runt 4800-5300 per kubiken, i en tillverkningsindustri, dom som måste 

producera en vara. Inte tjänsteföretag, så går du in på ICA Citygross eller nånting får de ge 

8000 precis som vi, men hade dom haft en liten osttillverkning i ena hörnet fär att tillverka sin 

egen ost så hade de fått dra bort den kostnade och kommit ner i fem kronor, ja menar 5000 

kronor kubiken. 

J: Det är inte skatt som är bortdragen asså, eller jag menar är det skatten som är avdragen, 

eller är det subventionerat? 

DN: Skatten är avdragen ja, det är skatten mummel, det är smygsubventionering utav 

tillverkande industri. Är du med på det? 

J: Aja, jag förstår.  

06:46 

DN: Jag kan svälja det i grund och botten. Jag kan svälja grundtanken på det att man skall 

hålla kvar våran svenska tillverksindustri i sverige så att dom inte flyr någon stans dit de är 

mycket billigare, så grundtanken är bra, men problemet är ju de att det här med CO, med CO, 

alltså utsläppsrätterna är ju samma sak som att lägga på en skatt fast den drabbar ju inte alla, 

det drabbar ju bara dom som ligger vid sidan om va. 

J: Precis, precis. 

DN: Jag kan säga så här. Förra årat så hade jag en skola som vi försörjde med olja. Det var en 

fristående skola, den var inte kopplad till vårat fjärrvärmenät eller någonting och den låg 
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under de här, den var ju bara på 1mw pannan då eller 800 kwh. Den åt upp, på ett år åt den 

upp 80 kubikmeter olja, här inne åts det upp 67 kubikmeter olja. Dom behövde inte betala en 

krona i utsläppsrätter. 

J: Näe, precis, precis... Ja det var ju intressant, så du skulle alltså föredra ett system där man 

lägger, man lägger, man lägger på en skatt istället, en jämn koldioxidskatt eller nånting. 

DN: Ja, i en skatt på, alltså, för dom som är subventionerade, jag menar, tittar på hemma på 

villor och så, alltså privatpersoner, så har dom betalat de här 3000 kronor mer per kubikmeter 

i stort sett än vad företagen har valt sig att göra, som drar av momsen då. Sen drar du bort den 

här extra lilla förmånen för tillverkande industri som ligger då på yterligare tre tusen kroner. 

J: Heh, ja, precis. Det snackas ju om att man skulle kunna göra något liknande system för 

utsläppsrätter för oljebolagen istället? 

DN: Jaaaa, jaeee, njaeea, man kan säga så här att jag tycker det vore bättre om det legat som 

en skattebit så det drabbat i stort sett alla som förbrukar då så att säga va. Och tittar man på de 

kan jag förstå att man inte vill höja med en tusenlapp till på villa oljan kanske för den är 

alldeles, alldeles för dyr som den e, egentligen. Aa, om man tittar på vad andra kan använda 

den till. 

J: Ja, men hur vikt... 

Dn: För att, titt, har du någon hum om hur nox systemet fungerar_? 

Kväveoxidutsläppssystemet? 

J: Njääääee. *Mummel* amen det e bara att förklara. 

DN: Det är ju ett bra system, för tittar man på utsläppsmängden som har släppts ut på alla 

pannor som är större än 25 gwh, då tar man in, de måste man ta del ut mäta hela tiden året 

runt. De tar man in alltså siffervärdena. Åsså slänger man ihop alla, alla företag i sverige som 

är större än 25gwh, dom slänger man ihop i en enda stor gryta, så rör man ihop så får du ett 

sverigegenomsnitt, i NOX utsläppena. Alla som är duktigare ön sverigegenomsnittet får en 

slant tillbaka, alla som är smutsigare än sverigenomsnittet dom betalar en slant som sedan 

vidarebefodras till dom som är bättre. Det gör att alla kämpar med att minska sina NOX 

utsläpp, du hänger med på det va? 

J: Jo, jag tror det kallas benchmarkingsystem. 

DN: Ohörbart. Det tycker jag är mer, det här tycker jag är mer som börshandel. Är jag 

tvungen till att köra fem kubikmeter olja så är jag tvungen till att köpa ungeför 25 

utsläppsrätter, eller 20 utsläppsrätter. 
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J: Jag tror att det skall bli mer åt det hållet med utsläppsrätter också efter 2013 eller om det 

var 2112, jag tror att man skulle börja, jag läste nånting om det, jag är inte helt på det klara 

med det, det kallades benchmarking att man skulle jämföra dåliga företag och bra företag och 

liksom ge, ge liksom ett medelvärde liksom så att säga för utsläppsrätter, så att de dåliga kan 

köpa fler och de mindre sämre kan sälja. 

DN: AA, våran oljeförbrukning är ligger ungefär under en procent utav våran totala 

energitillverkning ungefär. Vårat CO utsläpp per mwh är 4 gram på totalen. 

J: Ja det var ju inte mycket alltså. ÖÖ, ehm, det här var väldigt bra det här *mummel*, Jag 

tänkte bara fråga lite om företaget, hur stort är det, hur många anställda har ni? 

DN: Vi har alltså tolv anställda totalt då, men vi alltså producerar ungefär 110 gwh värme per 

år så vi är inte så små. 

J: ok, ok, det är inte bara fjärrvärme, ni gjorde annat också, ni sålde och...? 

DN: vi har alltså en turbin då på 3 mwh och så har vi säljer vi,säljer ungefär 7 gwh ånga till 

stora enzos kartongfabriker, så hela deras papperstillverkning drivs utav våran ånga kan man 

säga då. 

J: Vad heter du för nånting nu igen. 

DN: Dennis Nyqvist 

J: Går det bra om ditt namn står med, det är en mastersuppsats jag håller på med. 

DN: jaa, det gör ingenting. Det får gärna stå med. 

J: *Ohörbart* Citera dig.. 

DN: Jag skulle gärna vilja ha en liten, vore tacksam om jag kunde få en kopia innan så jag 

kunde kontrollera vad du skrivit, heh heh heh. 

J: Ja, det går bra, nu kan jag inte lova att just ditt citat kommer med. 

DN: Näe näe, det e bara ohörbart... 

J: Jag kan ju ta din mejladress 

DN, ja det är samma som namnet xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.se 

J: Gud vad bra, kan jag återkomma om det är några fler frågor som dyker upp?  

DN: jajjemän, jajjemän, det är inga problem. 

J: dåså, då får jag tacka så mycket för mig.  

DN:mm, okej ha en bra dag, 

J: Detsamma, ha en trevlig dag, hej. 
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Interview with K 

The plant manager at a large hospital in a medium sized Swedish city. 

2 march 2010 

 

Försnack innan intervjun då jag förklarar vem jag är. K som ville vara anonym berättar att de 

har gått ut ur utsläppsrättssystemet och då startar jag inspelningen. 

 

Joel Forsberg (J): Okej, kan du berätta lite om det då? 

K: Vi slutade släppa ut på fjärrvärmenätet även om det var bra för miljön. Det stämde inte 

med ett sjukhus som är med i det systemet. 

J: Ok 

K: Det kanske är mer för de här större bolagen och på ett annat sätt. Men för ett separat 

sjukhus så stämde inte reglerna särskilt bra för. 

J: Det är därför vi blev intresserade, jag har sett att sjukhus är med i det där och det kan ju inte 

vara lätt alla gånger med mycket pappersarbete. 

K: Näe, så jag klev ur och har tagit bort mitt tillstånd från länsstyrelsen så nu är jag inte med 

alls.  

J: Så ni har ingen generator längre, eller fjärrvärme och utsläpp av koldioxid eller hur funkar 

det där? 

K:Näe, vi ar ingenting utan vi är helt utanför det systemet. 

J: Man kan säga att det var en konsekvens av att det var så mycket regler så släpper ni ut 

mindre koldioxid idag? Kan man se det så? 

K: En konsekvens av reglerna var väl egentligen att det vart för omständigt för att kunna 

uppfylla all den dokumentation dom ville ha för att man skulle göra det här åtagandet. Sen 

ville ju då XXX (Fjärrvärmenätsägaren) skaffa ju teknik för dom ville ju inte ha in vår värme 

i fjärrvärmenätet så det var en konsekvens av det också. Så dom hade tillräckligt med tyckte 

dom värme i sitt system utan att få den lilla skvätten vi hjälpte till med. Så dom ville inte 

betala nått fört så då blev det rätt naturligt att vi avslutade. 

J: Okej, jag förstår. Hmm, intressant. 

K: *skratt* Jaha, det tycker jag! 

J: *Skratt* Det är just därför jag ringer runt till små företag för att höra vad dom tycker om 

det hära. *mummel*  

K: Näe det är ingenting för små företag att vara med i det tror inte jag utan då är det bara 

bökigt bara. 
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J: Ok, jag förstår. Ja då kanske jag kan använda det här i stället i undersökningen. Det vore 

intressant. Det är en masteruppsats jag håller på med här och jag ringer runt till små företag. 

Men jag tar gärna och citerar dig får jag göra det? 

K: Vad vill du göra skriva dit mitt namn eller? 

J: Näe, det kan vara anonymt. Bara jag kan skriva det att ett sjukhus gick ur för att 

K: Byråkratin var för krånglig, det kan du gått få skriva i det står jag för. 

J: Vad schysst, då gör jag så. Och jag tackar för mig. 

K: Tack själv du, hej 

J: Hej. 

 

 

Due to several questions arising when I compiled the results part I needed to conduct a 

follow up interview with K on the ninth of July in 2010: 

 

J: Jag förstod aldrig riktigt, producerar ni värme till sjukhuset? 

K: vi producerar värme till sjukhuset ja, och det överskott vi fick släppte vi ut till 

fjärrvärmenätet. Vi har slutat med den processen nu kan jag säga men då gjorde vi det. 

 

Technical difficulties with the recording equipment make me have to redial.  

 

J: Ni producerar värme till sjukhuset, sa du det? 

K: Vi producerar värme till sjukhuset ja, och överskottet hade vi då släppt ut på 

fjärrvärmenätet. 

J: Ok jag förstår. Hur producerar ni värme då var det oljebränning då som skedde? 

K: Näe, det är biogas, det är metangas som vi får från soptippen utanför XXXXX som leds in 

hör till sjukhuset, så förbränningen är biogas 

J: Ok, e det så fortfarande? 

K: näe, 2007 vart det slut med att lägga ut på fjärrvärmenätet. Och nu kör vi biogas och 

använder den i huvudsak till ångproduktion här på sjukhuset. 

J: Ok, jag förstår. Hur mycket värme bidrar ni med till fjärrvärmenätet. 

K: Näe, det vet jag, det var ju försumbart egentligen. Det är ju sån liten volymer i det här då, 

för vi har ju en 3 mw panna och det är ju fjärrvärmehistorien knappt märkbart.  

J: Ok, jag förstår. Kan du berätta varför du slutate med att lägga ut på nätet? 



 
63 

K: Aä, vi slutade ju för att fjärrvärmeägeran XXX inte ville ta emot det här mer för dom hade 

tillräckligt själva då utav fjärrvärme under sommaren så att de behövde inte våran produktion 

längre. 

J: Det var inte för att... Du sa någonting förut att det var byråkratin som gjorde att ni slutade. 

K: Jag tycker att det var väldigt mycket byråkrati för den där lilla skvätten vi släppte ut på 

fjärrvärmenätet, men anläggningen egentligen var att vi inte.. att fjärrvärmenätsägaren inte 

vill ha våra leveranser längre. Men sen visst är det väldigt mycket... Det stämmer inte det här 

med naturvårdsverkets regler för en sådan här liten anläggning att lägga ut på fjärrvärmenätet. 

Det blir helkonstigt.  

J: Kan du ge lite mer detaljer om vad du tycker? 

K: Ja det är så mycket byråkrati runt ikring utsläppen till fjärrvärmenätet och sen är det, det 

här med, ja man skall fylla i en jäkla massa papper för att det här ska va och fyller man inte i 

rätt då blir man ju bötfäld. 

J: Ok. Fick ni några böter någon gång? 

K: Vi fick böter ett år här då för att vi, de påstod att vi hade lämnat in rapporten för fel.  

J: Ok, hur mycket var böterna på då? 

K: 20 000 

J: oj, det var mycket pengar 

K: Ja, i det här förhållandet är det ju..Näe det är ju mycket pengar för en privatperson men i 

vårat förhållande är det inte mycket pengar. 

J: Men hur ser det ut i dagsläget då ni har bara kopplat ifrån det där nätet? 

K: Vi har kopplat ifrån helt och hållet och idag har vi ingenting med naturvårdsverket att göra 

i sån här anmälningar och sånt. Det har vi släppt. 2007 års värden var det sista. 

J: Ok, 2007 var det sista. Var ni tvungna att ha sådan där årlig revision också då? 

K: Ja, det tillkom en revision som skulle göras av en oberoende part då som var godkänd för 

det hela. 

J: Du kommer inte ihåg hur mycket den kostade per år? 

K: Jag kommer inte ihåg vad den kostade, jag har för mig att det kostade någonstans runt tio 

tusen har jag för mig. Det var ju egentligen en lapp som dom skulle skriva på då och att dom 

hade reviderat här då och sen skulle den lappen bifogas den här, allt det som jag har lämnat att 

man hade en oberoende firma som har sett över det här. 

J: Ok. Jag förstår. Var det något strul med det här med att föra in utsläppsrätter i SUS? För det 

var väl, om jag har förstått saken rätt var det väl SUS man skulle föra in utsläppsrätter i? 

K:Ja 



 
64 

J: Var det smidigt tycker du? 

K: Näe jag tycker inte något var smidigt i den här hanteringen, allt var krångligt. 

J: Ok, skulle du kunna ge någon uppskattning på hur lång tid du lade ner varje år, bara för just 

det här själva systemet? 

K: Ja, jag skulle kunna... Nog lade jag ner två veckors arbete på det här. 

J: Jag förstår.. Och det var för en 3 mw biogas? 

K: Ja, panna då som var en del av de här 3 mw pannan. En viss del av produktionen använde 

vi själva och en liten del gick ut på fjärrvärmenätet. Och då tyckte vi att vi gjorde en bra insats 

men det var... Det var krångligare än vi trodde och jag kan väl inte säga så här i efterhand att 

det var någon lyckad historia. 

J: Hur stor producentandel gick ut på värme.. hur mycket tog ni själva och hur mycket gick ut 

på kraftvärmenätet vet du det? 

K: Det kan väl ha varit en 20-30%. 

J: Jag vet inte så mycket om sjukhus och sådär men jag har för mig att man var tvungen att ha 

någon sorts elgenerator som backup har ni det på sjukhuset.  

K: Aee, vi har en panncentral här då med en biogas panna och två oljepannor som klarar hela 

sjukhuset värmeproduktion om vi startar upp alting. Skulle fjärrvärmen slå ifrån här då så att 

vi inte fick levererat så klarar vi hela produktionen på sjukhuset på vår panncentral. 

J: Ok, så ni har fjärrvärme nu till sjukhuset? 

K: Vad sa du? 

J: Du sa.. Men i vanliga fall producerar ni all er värme själva då till sjukhuset? 

K: Näe vi gör ju inte det. Vi köper från fjärrvärmenätet idag.. värmen. Men skulle 

fjärrvärmenätet bli trasigt kan vi producera för att klara hela sjukhuset. 

J: Men innan hade ni er egen panna då så att säga? 

K: Aä, vi har hela tiden haft den här biten att vi har själva kunna producera hela sjukhuset. 

Det har lite med säkerhet att göra på sjukhuset, man måste var självförsörjande. 

J: Men man måste inte vara självförsörjande på el? 

K: Jo, i har 130% el här också. 30% överkapacitet. Så vi har fyra stora dieslar so står här ifall 

det skulle bli slut på elen. 

J: Ok, men du behöver inte vara med i systemet för att du dieslarna där, det är bara att om du 

använder dom som du kan halka in i systemet med utsläppsrätter eller hur fungerar det där? 

Jag har för mig att man var tvungen att vara med i systemet för utsläppsrätter bara om man 

har själva kapacititen? 
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K: Det räcker med att ha själva kapaciten, skulle då elnätet försvinna ja då startar dom här upp 

men annars är de inte med i systemet. 

J: Ok, jag förstår. Så du behöver inte köra någon redovisning nu varje år bara för att du har 

dom hära? 

K: Näe, det behöver man inte göra. Ingen sån redovisning.  

J: Det är ju bra i alla fall. 

K: Ja det är skönt man slipper det.  

J: Men den här biogaspannan den eldas bara vid avbrott då i värmeförsörjningen. 

K: Näe, vi kör ju biogaspannan nu idag för att köra ånga på sjukhuset. Man kan alltså inte 

köra ångan med biogas.. Jo, man kan, förlåt mig, man producera ånga med biogas ja och olja. 

Och vi vill ju då köra biogas bara för att det är mer miljövänligt än olja. Jag har ju då krav på 

oss att köra så lite olja som möjligt och då använder vi biogas. 

J: ok, det jag fortfarande finner lite oklart är.. Ni kopplade kraftvärmenätet men den där ångan 

är väl till för att värma upp sjukhuset också? 

K: Näe, det är mer till för att sterilisera verktyg och köket skall ha ånga till sin matproduktion 

och det är därför vi har ånga. 

J: Aha! Då förstår jag, det är därför... Men då tycker jag att jag har fått bra svar här. Hur var 

det vill du vara anonym på den här. Det är en masteruppsatts jag skriver. 

K: Ae, jag är anonym så du behöver kanske inte skriva in mitt namn. 

J: Näe det är ingen fara. 

K: Du kan väl bara skriva något annat att du har pratat med driftchefen eller vad som helst. 

J: Ja, jag behöver inte namnge sjukhuset heller, jag kan bara skriva sjukhus i en mellanstor 

stad.  

K: Är det något du kommer på så är du välkommen att ringa igen. 

J: A, tack så mycket. Ha en tevlig semester. 

K: Bra! Hej. 

J: Hej! 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

Carl-Magnus Bilsson, Executive director of Fjärrvärme i Osby AB 

 

10 February 2010 

 

J: Vet du ungefär hur många arbetstimmar ni lägger ner per år för att, ah, relaterat till handel, 

utsläppsrätterna så att säga med rapportern. För det är väl en årlig rapport som skall in å... 

CMN: Det är mindre än fem.  

J: Mindre än fem timmar per år? 

CMN: Ja 

J: Jag förstår. Har ni några externa konsulter som hjälper er med det dära eller? 

CMN: Ja det har vi. 

J: Ok, hur mycket fakturerar dom per år? Hur mycket pengar lägger ni ner? 

CMN: Näe alltså, den totala tiden inklusive konsulternas tid den är fem timmar om året. 

J: Ok, jag förstår. 

CMN: Så det är oerhört lite.  

J: Ja det var snabbt. Hur länge har ni varit med i handelssystemet? 

CMN: Det är andra året som vi är med. 

J: Det är andra året ok. Hur många utsläppsrätter köper ni per år ungefär? 

CMN: Jo du, nu kommer jag inte ihåg. Vi köpte en skaldus då när vi anmälde, när vi så att 

säga fick krav på det här. Då tog vi och köpte utsläppsrätter för 50 000 ungefär och då valde 

vi då att beta av.  

J: Ja, precis och då förstår jag. Så era kostnader för det här med utsläppssrätter, om man 

jämför kostnader för konsulter och nerlagda arbetstimmar jämfört med kostnader för att köpa 

utsläppsrätter kan du göra någon fördelning där liksom? 

CMN: Ja säg att utsläppsrätterna kostade 50 000 så har vi lagt ner max 5000 för att 

administrera detta. 

J:  Ok, jag förstår. Vad tycker du om som systemet funkar nu, tycker du att det funkar bra för 

er och smidigt? 

CMN: Ja det beror ju på vad du menar från vår personliga synvinkel funkar det väl okej va, 

men sen kan man ju diskutera systemet utsläppsrätter, men det är inte det du är inne efter? 

J:  Nä jag är intresserad hur det funkar för er liksom? 

CMN: Jaja, näe vi har inga problem med det.  

J: Inga problem ok. 

CMN: Näe 
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J: Du kan inte peka på nånting varför det går så snabbt för er för jag pratat med andra företag 

och dom säger som också inte är så jättestora liksom och dom säger såhär: Det kanske tar tre-

fyra dar per år liksom att administrerar själva systemet. 

CMN: Njae, det fattar jag inte riktigt. För jag menar du räknar ut hur mycket koldioxid du 

släpper ut och sen så garderar du dig med antalet utsläppsrätter och sen när du gör en 

miljöredovisning så tar du ju då och betalar med antalet utsläppsrätter som du har så att säga 

har förbrukar så det är inte så konstigt tycker jag.  

J: Jag förstår. 

CMN: Näe jag kan inte se problemet i det. 

J: Har ni någon sorts extern revision varje år?  

CMN: Vi har ju en revision kan man säga på hur vi har släppt ut då emissioner till luft och 

vatten va. Men det är inte bara för utsläppsrätternas skull utan dom är ju så att säga biprodukt 

av det hära det får vi ju på köpet så att säga. Vi redovisar ju vår verksamhet på många andra 

håll. Naturvårdsverket då statistik, och fjärrvärmebolag vad heter det, Svensk fjärrvärme och 

hela baletten va och det är ju samma siffror som snurar runt överallt. Man behöver ju inte göra 

(Ohörbart). Om du gör om det en gång så har du siffrorna. 

J: Så om ni inte var med i utsläppssystemet så skulle ni ändå behöva redovisa hur mycket 

koldioxid ni släpper ut? 

CMN: Ja, ja. 

J: Skulle du föredra ett system där det så att säga det läggs på, ja, man lägger på på priset 

istället. Man höjer priset på olja med antingen en skatt eller nånting annat? 

CMN: Ja det blir ju omedelbare och enklare.  

J: Du tycker det. 

CMN: Ja det tycker jag, det är ju alltså.. rent.  Nu pendlar jag här mellan besväret för oss, och 

det är ju inget större besvär det här med utsläppsrätter, men principen att liksom inrätta 

ytterligare en funktion som håller reda på någonting som du kunde reglera med priset det är ju 

det man kan diskutera. Du skapar ju byråkrati med det här med utsläppsrätter för det tar ju 

ingen effekt eller du snurrar ju dom runt jorden. 

J: Ni har inte sålt några utsläppsrätter någon gång? 

CMN: Näe vi har inte gjort det. Näe, det är inte det vi sysslar med va jag menar då får vi ha 

folk som kan det och anställa till det. Bara för att det är skoj att handla med utsläppsrätter så 

kanske det inte ger nånting man får ju se den praktiska nyttan av saker och ting. 

J: Kan du berätta lite om ert företag? 
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CMN: Det är ett väldigt litet fjärrvärmebolag, vi distribuerar fjärrvärme i centralorten Osby 

då.  

J: Ja, jag kollade på er hemsida där nere.  

CMN: Ja, och vi är en tre anställda, eller fyra kan man säga, tre och en deltidare va. Sen köper 

vi tjänsterna av konsulter för allting annat.  

J: Ok, jag förstår. Omsättningen vad skulle den kunna ligga på? 

CMN: 25 miljoner ungefär. 

J: Ja det var ju bra det här.. Har du någonting att tilläga, någonting du vill få sagt? 

CMN: Näe, näe, ingenting speciellt utan de... 

J: Jag förstår, ja dåså, det är en masteruppsats jag håller på med här, skulle jag kunna använda 

och citerade ditt namn och företag om det skulle bli aktuellt nånting av det du har sagt. 

CMN: Jarå, näe jag har ingenting att dölja för att (Ohörbart). Det gör ingenting. 

J: Vad snällt, dåså, ja, då ska jag tacka för mig om du inte har något att tilläga.  

CMN: Jajjemnän, lycka till. 

J: Tack. Hej. 

CMN: Hej.  

 

Arne Wass from Falbygdens Energi AB 

 

26 January 2010 

 

 

Joel (J): Jo, jag tänkte Falbygdens Energi, ungefär hur många anställda, lite bara hur stort 

företag är? 

Arne Wass (AW): Ca 48. 

J: Ok, jag förstår. Det är bra. Det är ungefär den storleken vi är intresserade av. Jag tänkte hur 

lång tid brukar det ta varje år, att arbeta med den här rapportern ni har? 

AW: Med revisionsdagen tar det nog tre och en halv dag ungefär.  

J: För en person bara då eller hur många då? 

AW: Ja, det är ju då... Få se här..*Arne räknar högt* Vi får nog sätta fyra dagar totalt om man 

är en person. 

J: Är det bara för handel med utsläppsrätter, eller för utsläppsrätter så att säga? 

AW: Det är bara den här arbetshistorien innan här på våren. Inte handeln. 

J: Du menar revision eller vad man skall kalla det? 
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AW: Revisionen, ja precis. Och själva sammanställningen med alltihopa det här. Sen skall det 

ju lämnas in också nu här.  

J: Är det bara en revision för utsläpsrätter eller har ni något miljöledningssystem eller nått 

sånt där också? 

AW: Näe detta är ju bara en revision för utsläppsrätter. Som är nu här. Vi är ju annars 

certifierade också då va men, och vi har gjort en intern kvalitetsrevision på utsläppsrätterna. 

Det gjorde vi ju i våras. (Ohörbart). Det var ÅF som gjorde den.  

J: Hur lång tid tog det då? 

AW: Ja det tog ungeför en halv dag. 

J: Får man fråga hur mycket kostnader ni lade ner på det ungefär? 

AW: Njae, det har vi ju inte riktigt här nu då. Men man räknar att man tar varje gubbe eller 

sån här, 800 i timmen kanske, 1000 kanske? 

J: 1000 kanske kan jag tänka mig. 

AW: Om vi tar det i snitt, på fem dar, *Arne räknar högt*. Det blir mycket pengar. 

J: Vad sa du två gubbar i fem dar? 

AW: Ja det blir 30 000 kronor totalt. 

J: Sen antar jag att de fakturerar lite för de sitter hemma och skriver också? 

AW: Mm, precis, ja. Det blir ju.... Jag har ju inte med den här kostnade som FP hade för den 

här revisionen här nu så den kommer ju också sedan. Jag tror att för våran del så kanske det 

sticker iväg mot 100 000 här nu.  

J: Det är bara för kostnaden för den här rapporten, det är inte kostnaden för utsläppsrätter för 

köp av dom liksom? 

AW: Näe utan bara med rapportering och sånt. 

J: Handlar ni någonting på utsläppsmarknaden eller så? 

AW: Näe, ingen handel. Nu är det ju så att vi är ett dotterbolag till Göterborg Energi, så dom 

hjälper oss med handel eller köper in rätt mängd och såna saker.  

J: Ok, jag förstår. 

AW: För att vi har ju inte riktigt den, hmm, ja, vi e ju, eller ja dom har ju mera 

proffesionalism på det.  

J: Ok, jag förstår. Har ni fått göra någon... har ni någon strategi för att skära ner på 

koldioxiden? 

AW: Ja, det gör vi. Vi byter ut den fossila oljan mot bioolja. Och sedan så har vi ju... vi 

förbrukar inte alls mycket fossil olja. Väldigt lite. 



 
70 

J: Ok, jag förstår. Men om man skulle se till era kostnader då skulle... Hur stor del av era 

kostnader tror du är övergången till bio olja jämfört med kostnader för själva rapporten om 

man säger så? 

AW: Nja, man skulle helt kunna upphöra med den här. Kostnaden med bioolja är ju så att den 

är ett billigare alternativ, när vi konverterar då blir det stora kostnader. 

J: Stora kostnader, det handlar om miljoner då eller? 

AW: Näe, inte så. Vi har idag kanske lagt ner kanske en halv miljon på den pannan, men 

skulle vi ytterligare helt lämna den fossila oljan så skulle det bli en 800 000 tusen till kanske 

nånting sånt. 

J: Ok, jag förstår. Det var ju intressant. Vad tycker du om själva det här systemet nu med 

rapportering och hur det sköts så att säga. 

AW: Jag tycker väl att vi har för mycket jobb med det. Det tycker jag ju. Det finns ju en light, 

det finns ju nog att vi skulle kunna ansöka om att få en enklare version. Vi har inte gjort det.. 

För att det är ju väldigt tunggrott för våran del det är det. Mycket byråkrati tycker vi.  

J: Är det någonting direkt som du ser att man skulle kunna förbättra, göra enklare? 

AW: Ja, det har jag inte tänkt på nu direkt här men... Annars så rapportering och så går väl 

bra, vi har inga problem så fast det tar tid och sända in data och sånt här va och så revisionen 

och såna saker.  Det tar ju alltid (Ohörbart). Det är inga problem annars i övrigt det är det inte. 

Tiden som åtgår för själva handläggningen.  

J: Mm, jag förstår. Tycker du era kostnader står i proportion till miljövinsten så att säga? 

AW: Näe vi hade ju gjort de här sakerna ändå. Så att det är ju bara, jag tycker att det är en lite 

onödig kostnad det här. 

J: Ok, jag förstår. Det pratas lite om att man skulle kunna göra något system för, där istället 

oljebolagen istället får hålla på med rapportering av hur mycket olja de säljer istället, så att 

man flyttar upp det ,då skulle det väl leda till att det kanske blir lite dyrare med olja men att 

man skulle slippa rapporteringen för företagen. Vad tycker du om det? 

AW: Det vore nog bra, det tror jag. För sen är det ju också att man ska ju.. nu har ju vi de 

ändå att man skall ha kalibrerade mätare och allting men vi vill ju ändå ha en nivå på detta det 

ingår ju i vårat kvalitetssystem så det kanske ligger (Ohörbart). Det skulle nog underlätta för 

oss som är små.  

J: Jag förstår. Jaha, ja, det var.. Har du något övrigt du vill tilläga och som du vill föra fram? 

AW: Näe... Det är de väl inte, det är väl att det ligger på våren här när mycket annat då 

miljörapporter ska in och NOX redovisningar det är mycket sånt för oss och ska man ha detta 
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också.. Det är också dåligt när det är skillnad på större bolag som kan ha personal som jobbar 

med sånt här. Vi är ju (Ohörbart) hela verksamheten. 

J: Jag förstår, jag förstår jag förstår, jag förstår...  Kommer det varje, alltså är det på våren, är 

det speciellt? 

AW: Det ska ju vara inlämnat det här till den 31 mars skall det vara klart. Och sen skall man 

ju då boka in revisorn innan och se när det passar honom då va. Nu har man ju lite tid på sig 

längre fram här då att åtgärda, om det var något som saknades i revisionen här då och åtgärda 

det då. Men då så är det ju den tiden då det är mycket rapporter och sådant då.  

J: Har ni nån gång haft problem med revisionen att ni har blivit underkänd på nått sätt? 

AW: Nädå, inte underkänd så. Utan det har vart, som nu hade inte jag, vi förbrukar lite 

eldningsolja också, jag hade inte sista produktbladet till exempel framme. Det är såna saker 

lite grann. Det brukar inte vara några stora saker utan vi har rätt så bra pejl på det nu med 

rutiner och så.  

J: Ja, det tog inte längre tid än så här då.. Men du, kan jag, um, det här kommer att publiceras 

i en masteruppsats heter det. Men då får man, kan man välja om man vill vara anonym eller 

inte. Jag vet inte om det finns några skäl till att man skulle vilja vara anonym men det kan 

man, kan du göra om du vill. 

AW: Det spelar ingen roll för jag har väl inte sagt några såna tokigheter här *Skratt*.  

J: Nä, precis, hehe, Det är bara nånting vi måste säga liksom. 

AW: Nädå. Det får du gärna. 

J: Okej, bra, då kan jag säga det. Arne Wass från Falbygdens energi. 

AW: Arne Wass ja. 

J: Precis, det, amen då för jag tacka jag så mycket. Kan jag ringa tillbaks om det var någon 

extra fråga jag skulle behöva ha svar på?  

AW: Ja 

J: Då får jag tacka för att du har tagit dig tid. 

AW: Ja, jajjemän. Hej. 

J: Hej.  

 

”B” of Energy Producer X (Anonymous) 

 

 18 January 2010 
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J: Ungefär hur mycket tid per år var ni tvungna att lägga ner, om du skulle kunna ge en 

uppskattning? 

B: För att hantera utsläppsrätter?` 

J: Ja och då menar jag handel, rapport, för jag antar att ni var tvungna att färdigställa en sån 

där årlig rapport också? 

B: Ja, precis för vi gjorde, man måste ju göra en revision också på den. Den revisionen tror 

jag vi hade *B räknar högt* Det tog några dar att göra den, det gjorde det faktiskt. Vi hade två 

stycken här då men den andra killen har slutat nu. Vi har två stycken på plats och sen hade vi 

Intertec som reviderade då så säg att vi lade ner en kanske, 3-4 dar på det där skulle jag tro. 

J: 3-4 dagar ok. 

B: Ja, väldigt grovt. 

J: Ja, det var en del tid där 

B: Ja visst är det det. 

J: Men ni använde er inte av några konsulter? 

B: Nä, nä, utan det där gjorde vi själva. 

J: Och ni köpte utsläppsrätter? Hur många utsläppsrätter köpte ni? 

B: Näe, för längre tillbaka fick vi utsläppsrätter det var bara sista året, när den här andra delen 

av utsläppsrättsystemet kom då blev ju inte värmeverket tilldelade några såna. Och då fick vi 

köpa för de här motsvarande elva kubikmeterna då. Dessförinnan då hade vi runt, nu vet jag 

inte hur mycket vi hade, men jag tror vi fick lite över 700 utsläppsrätter per år. Av dom så kan 

man väl säga, dels använde vi dom själva för att så att säga makulera dom så för vi gjorde så 

här nämligen; dom som körde bränsle in hit, när vi gjorde upp med dom sa vi också att vi 

gärna vill ha era bränsletransporter CO2 neutrala. Dom som leverade stora mängder flis då, då 

fick dom räkna ut hur mycket dom körde med sina lastbilar och så fick dom köpa 

utsläppsrätterna av oss för i princip en symbolisk symma då och sen makulerade vi dom ifrån 

SUS systemet. 

J: Det var ju smart gjort, det har jag inte hört förut.  

B: Så har vi gjort av och till nu faktiskt när det är stora och mycket lastbilstransport då skall 

de vara CO2 neutrala. 

J: Det är ju bra då har man hela distributionssystemet. 

B: Precis, och då får de själva liksom köpa det och visa för oss att de har utsläppsrätterna. 

J: Det är ju smart. Ni sålde väldigt billigt till dom? 

B: Ja vi sålde dom billigt. Det var ju under den här perioden när det var väldigt billigt innan 

det här ny kom så att säga. Det nya kom för två år sedan var det väl då. 
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J: Ja just det 2008. 

B: Dessförinnan kostade dom väl inte mer än ett par kronor styck. 

J: Ja precis, det har ju flukturerat väldigt mycket. Jaha, men du jag tänkte om man ska kolla 

på era kostnader för det här med handel för utsläppsrätter, hur stor del är inköp av 

utsläppsrätter och hur stor del är kostnader för förlorade arbetstimmar? 

B: Ja det är ju bara enda gång vi har köpt utsläppsrätter och det var ju då förra året när vi 

skulle ha de där 30 utsläppsrätterna, och det är klart den tiden det tog då det var ju först för att 

kunna ragga upp var sjutton är det någonstans jag måste köpa dom där och få in dom i 

systemet. I och med att vi håller på och handlar el då sånt där gick vi den vägen via vattenfall 

men för att köpa dom där 30 utsläppsrätterna så lade vi ner säkert en dags arbete. Vi fick ju 

ringa runt och in i SUS systemet och föra över och hela den där biten. 

J: Jag förstår, jag förstår. Och sen var det 3-4 dagar per år med själva revisionen? 

B: Ja, men det var i början. Idag gör vi nog revisionen på... vi har bytt revisionsföretag, vi ska 

inte räkna med hans tid? 

J: Fast ni betalar ju för hans tid så det blir en kostnad där också? 

07:53 

B: Ja, det blir en kostnad. Vi säger, revisorn är inne en dag, det är ju första revisionen för det 

här nya revisionsföretaget och då ville dom ha en dag att titta igenom alla instruktioner och 

sånt där för vi måste ju ändå revidera trots att vi inte har några utsläpp, vi har inget fossilt 

utsläpp men det måste vi deklarera även för. 

J: Så det gör ni fortfarande? 

B: Ja, vi måste det i och med att vi måste deklarera all CO2 som släpps ut och sen skall vi tala 

om hur mycket av den som är fossil. Så det räcker inte med att bara tala om den fossila CO2 

utan vi måste räkna fram all CO2. Så det är fortfarande.. Trots att vi inte släpper ut någonting 

så måste vi i alla fall lägga ned tid på det där. 

J: Jaha, så ni är fortfarande med i själva handelssystemet kan man säga? 

B: Ja, det är vi. 

J: Jaha, ok, det var nytt för mig. 

B: Vi får inga utsläppsrätter och vi behöver inte köpa några. 

J: Hur mycket betalar ni för den där revisionen per år?` 

B: Näe, det kommer jag inte ihåg på rak arm. Vi har ju så att säga dessutom betalt en 

klumpsumma och det är för både revisionen av utsläppsrätter men även också revisionen av 

vårat verksamhetssystem för vi är ju certifierade enligt 9001 och 14001 och även arbetsmiljö. 

J: Så ni kör det samtidigt då.   
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B: Ja vi kör det samtidigt. 

J: Jag förstår det är smart. 

B: Men det kanske kan vara... *B räknar* Revisorn kanske lägger ner en och en halv dags 

jobb eller nånting sånt dära på det hära. 

J: Ok, det är allting på det hära. 

B: Ja det är vad han lägger ner på utsläppsrätterna så det kanske blir en 9000 kronor 

gissningsvis.  

J: Jag förstår. Ja det var intressant. Men jag antar att om ni inte hade släppt ut någon koldioxid 

från början då hade ni inte varit med i systemet så att säga eller hur funkar det där? Är det om 

man har en viss kapacitet? 

B: Nä du vet att från början fick ju alla utsläppsrätter som hade släppt ut en massa baserat på.. 

vilka år det nu var 95-98 eller 98-02 eller var det nu var. Det var ett antal år runt sekelskiftet i 

alla fall som genererade det. I och med att man då fick utsläppsrätter var man ju med i 

systemet. Så dom som inte hade gjort mycket åt det utan körde mycket olja och kol och sånt 

där de fick ju en jädra massa utsläppsrätter som de tjänade pengar på efteråt. Medans vi då 

som hade konverterat innan vi fick ju inte mycket utan bara de där 700 då. Vi hade gått ifrån 

ganska mycket det där fossila. 

J: Ja, jag förstår, jag förstår. Om man skulle fråga dig lite mer.. Vad tycker du om det här 

systemet, utsläppsrättsystemet, tycker du att det har fungerat bra eller har det varit mycket 

krångel med det? 

B: Näe jag tycker inte det har varit mycket krångel däremot blev det ju lite fel vid den här 

första utsläppsperioden när utsläppsrätterna värderades till ett par kronor på slutet. Från 

början låg dom ju på runt 20 euro i alla fall om jag kommer ihåg rätt, 20-30 euro kostade det. 

Men sen sjönk det i och med att det blev ett sådant överskott. Och nu är det väl.. ja nu tittar 

man ju inte så mycket på dom där egentligen vad gäller priser och så men jag tror de ligger 

kanske på 20-30 euro nu också gissar jag men jag vet inte... Om man skulle köpa dom idag. 

Men det är väl vettigt att ha det där, det tycker jag absolut.  

J: Jag förstår. Den här årliga rapporten eller revisionen kanske man skall säga, tycker du att 

det är nånting man skulle kunna förbättra där eller göra enklare eller så som att det är för 

mycket byråkrati eller så? 

B: Ja det är för mycket byråkrati tycker jag. Jag skulle vilja det ungefär som du uppfattar det 

nästan, man skulle bara behöva deklarera den fossila CO2. Då vore det ju ganska enkelt va. 

Men nu skall vi deklarera allting. Och även om vi inte släpper ut nånting ska vi deklarera. Om 

vi inte släpper ut nånting borde vi inte behöva deklarera tycker jag, eller också kunde man 
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bara sätta ett kryss i en ruta ungefär va. Nu skall vi sitta och skriva ner alla bränslen vi kör i 

systemet även fast det inte är fossilt va.  

J: Ja just det. 

B: Och vi har både spannmål, och vi har flis och pellets och vegetabiliska oljor och sånt där,vi 

har ju tagit bort all fossil olja i princip och så har vi bara den vegetabiliska kvar. Vi har lite 

fossil kvar men det är på dom här yttre jättesmå anläggningarna som inte omfattas av det här 

systemet. Men totalt sett kan jag säga att en halv procent av allt bränsle i har är fossilt bränsle 

mer än så är det inte. 

J: Ok jag förstår. vad sa du att ni gjorde av med förra året, var det trettio kubik? 

B: Näe det var året innan hade vi elva kubikmeter här inne på värmevärket, det var 30 

utsläppsrätter på värmevärket. Men i dagsläget kör vi biodiesel, vi har bioolja i den. 

J: Det pratas lite om att man kanske skulle göra ett system istället där företagen inte behöver 

hålla på med utsläppsrätter utan att man lägger det ett steg upp på importörerna av olja, på 

oljebolagen att dom får hålla på och handla med utsläppsrätter istället. Det skulle ju leda till 

att det blir dyrare med olja däremot skulle ni slippa redovisningen och allt omkring. 

B: De måste hålla reda på var oljan tar vägen också eftersom att små anläggningar omfattas 

inte av det där så då måste ju dom veta var de kör oljan någonstans. 

J: Ja men isåfall skulle man kunna lägga till de små anläggningarna och även privatpersoner, 

för då ser ju dom hur mycket de får sälja, att oljebolagen blir tilldelade en viss kvot: ni får 

sälja så här mycket liksom.  

B: Ja, jo, rent egoistiskt skulle jag säga att så är det för  attdå slipper man ju hålla på med den 

här biten, för jag menar vi har ju ganska bra pejl på ändå på hur mycket fossilt vi gör av med 

och inte gör av med, det har vi i alla fall i våra uppföljningar det är bara det att man måste ta 

fram alla de där siffrorna en gång till och skriva in det i den här rapporten och skicka det till 

revisionsorganet och hela den här biten. Det är klart slapp man det är ju det bra.(Ohörbart) 

J: Jag förstår. Känns det som att det är väl värda pengar det här med rapporteringen och 

handel med utsläppsrätter? 

B: Jag tänkte samtidigt om det nu skulle va så... Jo men det tror jag säkert för det är ett bra 

system i alla fall va, om det är rätt anpassat så att de blir värda nånting att det kostar 

någonting att släppa ut CO2 så att säga jämfört med som det inte var för några år sedan då det 

kostade et par kronor bara. Och det är klart, det kanske kan vara bra att göra dom här 

deklarationerna själv i alla fall för att ha pejl på vad som händer verkligen så att säga, för 

kostnaden får man ju ta i alla fall va, vare sig jag tar den själv eller om jag tar den på 

bränslepriset. Det är väl inte fel att vara inblandad i det heller, att lämna rapportern och så.  
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J: Jag förstår, jag förstår, ja, det var väldigt intressant att höra vad du hade att säga. Det var 

väldigt förvånande det här med att ni fortfarande var med i systemet även fast ni inte hade 

några utsläppsrätter. 

B: Amen vi är med i systemet det är bara det att vi har lyckats plocka bort dom fossila 

källorna för vi måste tala om det i alla fall. 

J: Just det 

B: Så är det 

J: Det är en masteruppsatts jag håller på med och sitter och ringer runt.. Vi får se om vad som 

händer med den om det leder till något eller inte. Men jag tror jag har fått svar på det jag ville 

veta. 

B: En del i alla fall. 

J: Ja precis, det var jätte schysst. 

B: Amen, jätte bra hurdu, kanon. 

J: Tack så mycket 

B: Tack skall du ha du. 

J:Hej 

B: Hej 

 

Bengt Carlsson, Alvesta Energi AB  

 

11 February 2010 

 

Joel Forsberg (J): Ungefär hur mycket tid lägger ni ner per år relaterat till utsläppsrätter? 

Bengt Carlsson (BC): Mindre än 8 timmar. Mindre än 5 timmar. 

J: Har ni någon extern revision varje år? Eller hur fungerar det där? Vet du det? 

BC: Ja, det har vi ju. Inte bara på utsläppet utan det är ju alltihopa det dära. Det ingår ju i 

revision på utsläppet vi har. 

J: Ok. Har ni sålt utsläppsrätter någon gång. 

BC: Ja, det har vi gjort. 

J: Det har ni gjort ok. Men det gör ni inte längre för nu får ni köpa? 

BC: Inte som det är nu. 

J: Dom har ändrat om i systemet om jag har förstått saken rätt? 

BC: Näe men vi sålde *ohörbart*. Vi sålde tre utsläppsrätter.  

J: Ok, när var det? 
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BC: Ja, jag kan inte... Det var 2009. Beroende på att en annan aktör i branschen hade inte... 

Saknade tre utsläppsrätter. 

J: Aha, ok. Så då sålde ni till dom? 

BC: Vi hjälpte, vi hjälpte. 

J: *skratt* Det var schysst. Men annars köper ni in mest så att säga? 

BC: Ja 

J: Hur mycket köpte ni in nu senast? 

BC: Årets behov var säg 350 utsläppsrätter 

J: 350 utsläppsrätter, ok. 

BC: 350 utsläppsrätter 

J: Minns du ungefär vad priset låg på när du köpte in dom? 

BC: Ja, jag tror det låg på 13 kronor. 

J: 13 kronor? Det var billigt.  

BC: 13 Euro! 

J: Aha, 13 euro. Jag tänkte väl, så lågt har det väl inte varit sen 2005 eller nått.  

BC: Näe. 

J: Precis. Men om man skulle se till era kostnader för det här systemet med handel för 

utsläppsrätter. Om man skulle dela upp det på kostnader för inköp av utsläppsrätter och 

kostnader för, tja, förlorade arbetstimmar, externa konsulter så att säga, hur stor del tror du.. 

kan du göra någon uppskattning där? 

BC: Näe men säg att det är... Vi har ju inga större volymer det handlar om. Därför behöver vi 

inte lägga ner någon stor energi på det. Det är alltså 3-4 timmar per år. Sen vet jag inte riktigt 

när du säger redovisningen där, det blir nog inte mer än ett par timmar eller någonting där 

heller. 

J: ok, jag förstår. Sen kanske också någon extern konsult där en timme eller två kan det 

stämma? 

BC: Ja, ja. 

J: Ok. Tycker du att det fungerar bra med det här systemet? Funker det smidigt och så? 

BC: Ja, för våran del är det inga problem. Grundsynen för min del är att... det är nog bra, jag 

tror det. Jag tror på systemet. 

J: Ok, jag förstår. Du skulle inte föredra ett system där man istället höjer priset lite på olja 

t.ex. med en skatt på koldioxid eller någonting sådant där istället? 

BC: Näe, nej. För detta tyckar jag är ett globalt system som skall fungera.  
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J: Ok, jag förstår. Har du någonting att tilläga? Det är en masteruppsatts som jag håller på 

med och går det bra om jag citerar dig i den? 

BC: Ja. 

J: Det går bra. 

BC: Ja. Du får gärna skicka den till mig. 

J: Ja det ska jag göra. Då får jag ta din mejladress då. 

BC: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.se 

J: Du vill alltså ha den färdiga rapporten eller masteruppsatssen. 

BC:Ja 

J: Det kommer ta, ja den blir nog klar i september först, du får ge dig till tåls. *skratt* 

BC: Det går kvickt till september! 

J: Vad sa du? 

BC: Det är snart september det går kvickt. 

J: *skratt* säg inte det, hemsk tanke med höst igen. Då får jag tacka så mycket för mig. 

BC: Ja, lycka till.  

J: Tack, hej. 

BC: Hej. 

Lars Toftling from Laxå Värme AB 

 

22 Februari 2010 

 

Joel Forsberg (J): När gick ni med i handelssystemet för utsläppsrätter, var ni med från 

början? 

Lars Toftling (LT): Ja, vi var med från början. 

J: Okej, jag förstår. Om du skulle uppskatta hur mycket tid ni lägger ner per år relaterat till 

handlesystemet, rapporter, inköp av utsläppsrätter och sådant där, hur lång tid totalt tar 

allting? 

LT: Ja.. Det var en bra fråga... 

J: Ja det är svårt eller hur. 

LT: Det är svårt att säga exakt men jag tippar på att det kan vara mellan 40 och 80 timmar 

som två man får lägga ned på det där.  

J: Kan du berätta lite vad du gör då som tar tid? 
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LT: Framförallt så handlar det om.. Det är ju framförallt den här revisionen som kanske tar 

den längsta tiden, sammanhängande tiden när den här revisorn kommer hit då. Sen är det väl 

ja som sagt lite rapporter och så som skall sammanställas och läggas in på SUS. 

J: Hur länge är han här han revisorn? 

LT: hur länge han? 

J: Hur länge han brukar vara där 

LT: Ja, det brukar vara, ja, 4-6 timmar nånstans.. 

J: ok, jag förstår. Och det får ni betala så att säga? 

LT: Ja, o ja. 

J: Hur mycket utsläppsrätter köpte ni förra året? Det var väl första året ni köpte utsläppsrätter? 

LT: Ja det var förra året. Vi köpte 350. 

J: Det köpte ni. 350. Kommer du ihåg någonting i vad kursen stod då? 

LT: Naej, men ungefär kanske 10-11 euro. Skulle jag tro att det var per aktie eller 

utsläppsrätt. 

J: Om man skulle se på era kostnader för det här med handel för utsläppsrätter som inte är 

inköp av utsläppsrätter utan som är kostnader för han revisorn.. kanske ni har någon som 

kommer och kalibrerar mätare. Har ni någon aning om vad totalen skulle vara om du göra en 

uppskatting? Jag vet att det är lite svårt att säga... 

LT: Ja det är svårt att säga men jag skulle tippa på att det hamnar nog inte långt från 50 000 

för våran del här. 

J: Ok, och det är inte med lönekostnader för dig och er? 

LT: Joo, alltså då räknar jag väl med.. 

J: Du räknar med den tid du själv har lagt på det? 

LT: Ja. 

J: Okej, jag förstår. 50 000. *Mummel* Vad tycker du om den här årliga rapporteringen finns 

det någonting man skulle kunna förbättra? Är den bra? 

LT: *skratt* Ja det är svårt att säga.. Min personliga del så tycker jag att vi är åt helsike för 

små för att vara med i den här. Det här är ju mer för större bolag tycker jag där det finns 

resurser på plats. Det kostar oss och vi får kanske ta hjälp av konsulter vissa gånger det är 

saker och ting som skall utföras och förändras så här va.  

J: Jag förstår. 

LT: Det är väl min personliga åsikt då men sen det här kanske är lite.. Det finns ju många 

företag som inte är med i handeln för utsläppsrätter som förbrukar mycket mer olja än vad vi 

gör då.  
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J: Ja, undrar hur det kommer sig? 

LT: Så egentligen är det ju.... Ja, jag tycker det är lite konstigt det här på sitt sätt va men det är 

väl så tillslut då att all energiproduktion skall vara med i det här va och då blir det ju även vi 

som är lite mindre då.  

J: Om man säger så här då tycker du att era kostnader för allt det hör står i proportion till 

miljövinsten så att säga, har ni förändrat erat beteende? 

LT: Nej det har vi inte gjort, vi har inte ändrat vårat beteende utan vi har haft som mål att elda 

så mycket biobränsle som möjligt i produktionen. Det är ju ekonomiskt mest fördelaktiga för 

våran del. 

J: Jag förstår. Skule du föredra ett system där man istället höjer priset på olja men att man 

slipper allt det här runtomkring med rapporteringen? 

LT: För våran del skulle det vara mycket enklare i alla fall vi eftersom använder så lite olja i 

vårat system. Helt klart. 

J: Jag förstår. Kan du berätta lite om ert företag lite snabbt? Hur många anställda har ni? 

LT: Vi är fyra anställda. Vi är ett helägt kommunalt bolag och vi omsätter ungefär 35 gwh på 

ett år.  

J: Och allt är biobränsle i princip? Ni har nån reserv av olja? 

LT: Ja 2007 var det 99% biobränsle, förra året var det 97%. Det är ju alltså lite avhängt av 

utveckling av väder, vi har ju haft mycket mildare vintrar här tidigare. Om vi ser i år här, 

redan har vi ju förbrukat mycket mer olja än tidigare år. Men det är ju ändå inga extrema 

mängder. 

J: Näe, näe. Kommer du ihåg hur mycket utsläpp ni hade 2008 eller jag menade 2009? 

LT: Hur många ton? Hur många ton koldioxid? 

J: Ja 

LT: runt 330 eller någonstans där. 

J: Okej, så ni köpte bara lite mer, ni köpte 350? 

LT: Ja. 

J: Jag förstår. Planerar ni och köpa nu, köper ni varje år liksom? 

LT: Ja vi har gjort det. Eller vi kommer nog att göra det när vi ser hur mycket vi har lagrat på 

oss. Vi ser ju inte det här med handel med utsläppsrätter som någon finansiell vinst utan vi 

köper för våran egen del i princip bara. Vi spekulerar inte i det alltså. 

J: Det är inte så att ni väntar tills ni tror att det blir billigt liksom utan ni köper när ni behöver 

så att säga? 
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LT: Näe och vi måste ju lämna in dem nu till är det 30\4, så att vi har ju inte så mycket att 

spela på egentligen.  

J: Näe, jag förstår. Är det något du vill tillägga? Det är en mastersuppsats jag håller på med 

här. 

LT: Det är som att jag sagt förut, jag tycker liksom att man har silat mygg och svalt kameler i 

många delar och det här med att så här små bolag som vi är med på den här biten vi jämförs 

då med SSAB uppe i Luleå. 

J: Det är väl lite därför jag skriver det här, jag riktar mig lite till mindre företag i er storlek, 

jag tyckte det var intressant att det var samma regler och så så att säga. Men skulle det gå bra 

om jag citerar dig i så fall? Eller du kan vara anonym om du vill? 

LT: *skratt* Näe det du får citera. Det går bra. 

J: Vad bra, dåså. Då tror jag inte det var någonting mer jag behövde nu. Kan jag mejla dig om 

det skulle var någon extra fråga som skulle dyka upp? 

LT: Jadå det kan du göra. 

J: Vad bra, det är xxxxx.xxxx@ 

LT: xxxxxxx.se 

J: Jag förstår. Vad bra då får jag tacka så mycket för mig. 

LT: Mm, tack ska du ha. 

J: Tack ska du ha, hej. 

LT: Mm. 


