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FÖRORD 

För att skapa förutsättningar för en effektiv miljöpolitik krävs att kostnadseffektiva åtgärder 

identifieras, samt att lämpliga styrmedel analyseras. När det gäller åtgärder för renare luft  

innebär detta att analyser behöver täcka ett brett spann av aktiviteter, berörda aktörer och 

samhällssektorer.  

Denna rapport är författad i syfte att fungera som underlag till Naturvårdsverkets arbete med 

framtagande av ett nationellt luftvårdsprogram, och bygger på det kunskapsläge som var 

rådande vid projektets inledande del, som genomfördes under våren 2018. Arbetet utgår 

ifrån den då senaste prognosen över luftutsläpp till år 2020 och år 2030, och de beting som 

denna innebar. Denna prognos togs fram till 2017 års submission över utsläppsstatistik som 

medlemsländerna är skyldiga att rapportera vartannat år, och kallas i rapporten prognos-

2017. 

Rapporten bör ses som en förstudie med förslag på möjliga åtgärder och styrmedel, och 

siffror på kostnader och reduktionspotential kan endast tas som indikativa. En djupare 

analys av varje åtgärd och relevanta styrmedel bör genomföras när beslut finns på plats om 

vilka åtgärder som ska prioriteras.  

Förslagen på åtgärder har baserats på vetenskaplig litteratur samt underlag från bl.a. 

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Trafikverket, Energimyndigheten och Sjöfartsverket. Det 

kan inte uteslutas att det finns andra åtgärder som denna rapport inte studerat som 

också/istället bör genomföras. 

  



 

 

 

 
6 

 

 

ORDLISTA BEGREPP OCH DEFINITIONER  

Administrativa kostnader: Kostnader som uppstår på grund av att hantera styrmedlet för 

såväl företag, hushåll som myndighet.  

Avgift: Skiljer sig från skatt i det att den är statsfinansiellt neutral i det att intäkterna av 

avgiften går till att hantera miljöproblemet ifråga.  

Avskrivningstid: De avskrivningar som görs i företagets externa bokslut baseras ibland på 

kortare livslängder. Avskrivning är dock endast en redovisningsterm som syftar till att i 

bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och ta hänsyn till 

statens skatteintressen och aktieägarnas utdelningsintressen. Avskrivningstid är därför inte 

nödvändigtvis ett bra mått på en åtgärds ekonomiska livslängd definierad enligt nedan.  

Diffusa källor: Utsläpp som inte kan härledas till en geografisk punkt, t ex markläckage från 

jordbruk och dagvatten från tätorter.  

Ekonomisk livslängd: definieras i detta fall som den tid de marginella nyttorna av 

skyddsåtgärden överstiger de marginella kostnaderna av att operera och underhålla tekniken 

för skyddsåtgärden. Den ekonomiska livstiden kan skilja sig från den tekniska livslängden, 

alltså den tid tekniken är funktionsduglig, och ekonomisk livslängd är då kortare än teknisk 

livslängd. 

Dynamisk effektivitet: Incitament skapas som leder till teknologisk utveckling av 

kostnadseffektiva åtgärder.  

Förorenaren betalar: Innebär att förorenaren skall bära kostnaden för 

utsläppsminskningen, återställning av miljön samt kompensationskostnaden till de av 

miljöeffekterna drabbade individerna.  

Fördelningseffekter: Indikerar vilka som bär de samhällsekonomiska kostnaderna som 

åtgärder genererar, beror på styrmedel.  

Hot spots: Geografisk koncentration av stora utsläppsmängder som leder till lokala 

miljöeffekter men också påverkar större områden.  

Konsekvensanalys: Identifierar, kvantifierar och om möjligt, värderar kostnaderna och 

nyttan av att uppnå ett visst mål alternativt av en viss åtgärd.  

Kostnadseffektivitet: Ett visst reduktionsmål nås till lägsta möjliga samhällsekonomiska 

kostnad.  

Läckage: Utlakning av substanser från marken till ytvatten eller grundvatten  

Marginalkostnad: I detta sammanhang, kostnaden för att minska utsläppen med 

ytterligare en enhet.  

Miljöklass Euro:  Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger 

högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Inom 

samma miljöklass ställs olika krav beroende på om det handlar om bensin- eller 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Redovisning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kostnad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anl%C3%A4ggningstillg%C3%A5ng
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dieselmotorer. Dieselmotorerna tillåts ofta släppa ut mer kväveoxid (NOX) än 

bensinmotorerna. De olika miljöklasserna sträcker sig från Euro 0 till Euro 6. Personbilar 

och lätta transportfordon som säljs nya i Sverige måste klara kraven för Euro 6. 

Måluppfyllelse: Att man når uppsatt mål för styrmedlet.  

Prognos: betecknar ett förutspått och högst sannolikt framtida händelseförlopp. Har oftast 

en kortare tidshorisont än ett scenario. 

Punktkällor: Förorening kan härledas till en specifik punkt såsom ett avloppsrör, 

dräneringsrör.  

Regimskifte: En sällsynt storskalig omorganisation som markerar en abrupt övergång 

mellan olika tillstånd i ett komplext system. Denna övergång påverkar såväl ekosystemets 

struktur som dess funktion och uppträder vid flera trofiska nivåer.   

Reglering: Föreskriva en viss reduktion, beteende, reningsteknologi, eller aktivitet.  

Scenario: Scenarier är arketypiska beskrivningar av möjliga framtidsbilder (de är varken 

förutsägelser eller prognoser), skapad av mentala kartor eller modeller som speglar olika 

perspektiv på tidigare, nuvarande och framtida utveckling. Sträcker sig ofta över en längre 

tidshorisont än prognoser. 

Styrmedel: Med styrmedel avses statens verktyg för att få åtgärder genomförda. Dessa kan 

grovt indelas i normativa styrmedel som t ex lagar och regler, ekonomiska styrmedel som t ex 

skatter och avgifter samt information som styrmedel.  

Styrmedelsanalys: Värdering av ett styrmedel utifrån vissa kriterier, såsom 

måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, samt dynamisk effektivitet.  

Subvention: Finansiell ersättning, vilken finansieras via skattemedel, som betalas ut till 

företag eller privatperson för att skapa incitament för att en viss åtgärd genomförs alternativt 

gynna produktionen/konsumtionen av en viss vara/tjänst.  

Transaktionskostnader: I detta sammanhang, alla kostnader förknippade med införandet 

och upprätthållande av ett styrmedel som inte direkt hänförs till kostnaden för minskade 

utsläpp.  

Åtgärder: En fysisk eller beteendemässig förändring i syfte att minska utsläppen av NOx 

eller ammoniak. Det kan t ex vara att installera bättre reningsutrustning i sodapannor. 
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1 INLEDNING 

Sverige ska för första gången ta fram ett nationellt luftvårdsprogram. Naturvårdsverket har i 

och med detta identifierat ett behov av analys av åtgärder och styrmedel samt en 

samhällsekonomisk konsekvensanalys. Denna rapport utgör ett underlag för detta ändamål. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Naturvårdsverket har bett Boverket, Transportstyrelsen, KemI, Sjöfartsverket, Trafikverket, 

Jordbruksverket och Energimyndigheten att för respektive myndighet besvara följande 

frågor: 

• Vad går att påverka? 

• Vilka åtgärder finns? 

• Vilken typ av utsläpp och hur mycket kan åtgärderna åstadkomma? 

• Vad kommer det att kosta? 

I nuläget är den information som myndigheterna givit mycket varierande och en central 

uppgift för detta uppdrag är att sammanställa relevanta åtgärder och deras kostnader samt 

leta efter kompletterande information där sådan saknas. Syftet med uppdraget är att ta fram 

en bruttolista med åtgärder utifrån detta underlag och ta fram åtgärdspaket för kväveoxider 

och ammoniak. Detta ska sedan följas av förslag på styrmedel för att få till stånd åtgärderna 

tillsammans med en övergripande styrmedelsanalys. En lämplig styrmedelsmix av befintliga 

styrmedel (med förbättringspotential) och nya styrmedel presenteras för det valda 

åtgärdspaketet. Med tanke på uppdragets tids- och budgetmässiga ramar ligger fokus på 

bredd snarare än på djup. Analysen kommer dock att lägga grunden för genomförande av en 

fördjupad styrmedelsanalys när valet av styrmedelsmix är gjort, eftersom den adresserar för- 

och nackdelar med de olika styrmedlen utifrån ett antal kriterier (t.ex. måluppfyllelse, 

kostnadseffektivitet).  

För valda åtgärdspaket och styrmedelsmix genomförs sedan en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys som syftar till att på ett strukturerat sätt beskriva positiva (nyttor) och 

negativa (kostnader) konsekvenser av att det nya luftvårdsprogrammet genomförs, samt att 

ge indikationer på om nyttorna kommer att överväga kostnaderna. Kostnadssidan utgörs 

framför allt av åtgärdskostnaderna för det valda åtgärdspaketet medan nyttosidan kommer 

att inkludera såväl miljö- som hälsonyttor av en förbättrad luftkvalitet, t.ex. minskad 

övergödning och försurning samt förbättrad hälsa om utsläppen av NOX och partiklar 

minskar. Nyttorna kommer endast kunna beskrivas i kvalitativa termer. En övergripande 

fördelningsanalys genomförs slutligen för att ge en bild av vilka grupper i samhället som kan 

förväntas få bära kostnaderna respektive åtnjuta nyttorna. 
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1.2 Metod 

För att kunna ta fram förslag på lämpliga styrmedel för att nå målen enligt takdirektivet 

krävs först att kostnadseffektiva åtgärder identifieras. En förutsättning för att bestämma 

vilka åtgärder som är kostnadseffektiva är i sin tur ett konkret och kvantifierbart mål. Först 

då går det att fastställa vilka åtgärder som uppfyller kravet med en marginalkostnad under 

eller i nivå med gränsen för måluppfyllelse, se Figur 1. 

 

 Kostnadseffektiva åtgärder, till vänster om målnivån, har en marginalkostnad 

som är lägre än eller lika hög som den sista åtgärd med vilken målet uppnås. 

En annan viktig aspekt är till hur stor andel en åtgärd kan bidra till måluppfyllelsen, dvs. dess 

potential. En viss åtgärd kan vara väldigt billig men ha en begränsad möjlighet att på egen 

hand uppnå målet. Detta kan illustreras med åtgärdskostnadskurvor, där samtliga åtgärder 

som kan bidra till målet sammanställs i ett diagram ordnade efter dess marginalkostnad. 

Första steget i att bestämma själva kostnaden av en åtgärd är att fastställa 

referensalternativet, dvs. mot vilken situation kostnaden av åtgärderna ska jämföras. 

Referensalternativet formuleras vanligen som det som händer om åtgärden under utredning 

inte genomförs, ofta kallat för ”nollalternativet” eller ”business as usual” (BAU). Det är viktigt 

att beskriva hur referensalternativet ser ut över hela den tidshorisont som satts för målet. I 

detta fall utgörs referensalternativet av prognos-2017, dvs. den submission som gjordes år 

2017 och som vid tillfället för denna rapport är den senaste prognosen (Naturvårdsverket, 

2018).  

Kostnaden för åtgärden bör inkludera flera kostnadsposter, förutom själva 

investeringskostnaden. Den ekonomiska livslängden ska också identifieras för att veta när 

eventuella återinvesteringar behöver göras.1 Kostnader ska i största möjliga mån baseras på 

kostnadspostens alternativkostnad vilket inte nödvändigtvis är detsamma som 

marknadspriset på resursen ifråga. Alternativkostnaden ges av det värde resursen har i en 

                                                           
1 Notera att den ekonomiska livslängden inte är det samma som avskrivningstid. 

Effekt

Kostnad

Marginalkostnad

Mål
Kostnadseffektiva åtgärder Icke-kostnadseffektiva åtgärder
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alternativ användning. Kostnadseffektiviteten beräknas sedan genom att med hjälp av en 

kostnadsfunktion ta fram marginalkostnaden. Ett vanligare och enklare tillvägagångssätt är 

dock att dividera den totala åtgärdskostnaden med effekten av åtgärden, vilket ger en 

genomsnittskostnad (och kan ses som en approximation av en punktskattad 

marginalkostnad). 

Vissa åtgärder innebär också synergieffekter vilket genererar sidonyttor. Detta är viktigt att 

analysera inte minst när det kommer till åtgärder vars marginalkostnad ligger kring 

målnivån, kom ihåg Figur 1 ovan. En åtgärd med högre marginalkostnad men med flera 

positiva sidonyttor kan vara att föredra framför en åtgärd vars marginalkostnad i och för sig 

ligger nedanför målnivån men som också innebär negativa sidokostnader. En högre 

ambitionsnivå på analysen kan vara motiverat för dessa åtgärder jämfört med åtgärder som 

det finns en god uppfattning om kostnadsbilden för. Tabell 1 visar hur en analys av olika 

åtgärder kan sammanfattas till ett beslutsunderlag. Det ger en övergripande bild av 

åtgärdernas marginalkostnad, potential och synergieffekter.  

 

Tabell 1. Viktig information till ett beslutsunderlag för genomförande av olika åtgärder 

 
Marginal-

kostnad 

Reduktions-

potential 

Totalkostnad  

(för att uppnå  

full potential) 

Synergieffekter 

(positiva och 

negativa) 

Åtgärd 1     

Åtgärd 2     

o.s.v.     

 

Begrepp och beteckningar 

Marginalkostnad. De åtgärdskostnader som redovisas nedan beskriver i de flesta fall 

åtgärdens genomsnittskostnad och inte dess marginalkostnad. Detta betyder att 

genomsnittskostnaden använts som approximation för marginalkostnaden. Såvida inte 

åtgärden, de facto, har en konstant marginalkostnad innebär detta att en kostnadseffektiv 

lösning kan inkludera fler åtgärder än vad åtgärdskostnadskurvorna indikerar. Den dyraste 

NOx-reduktion för en åtgärd kan därmed vara högre än den billigaste reduktionen för en 

annan åtgärd som har en högre genomsnittskostnad. 

Ömsesidigt beroende. Något som även hanteras i åtgärdsbeskrivningarna nedan är i 

vilken grad deras effekt och därmed potential påverkas av förekomsten av andra åtgärder. 

Hur stor NOx-utsläppsreduktion som kan uppnås från dieselmotorer beror på hur stor andel 

av fordonsflottan de utgör vilket bl.a. påverkas av åtgärden ”fler eldrivna bilar”. NH3-

reducerande åtgärder som genomförs i ett tidigt skede av gödselhanteringen kan innebära en 

ökning av utsläppen i senare led (nedbrukning). Detta innebär att nedbrukningsåtgärder är 

av större vikt om åtgärder i stallet genomförs.  
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Synergieffekter. Förutom att beskriva åtgärdernas effekt på NOx- respektive NH3-utsläpp 

indikerar beskrivningarna nedan närvaron av positiva eller negativa synergieffekter på 

miljön. Förutom att reducera NOx-utsläppen kan vissa åtgärder även innebära en reduktion 

eller ökning av andra utsläpp såsom växthusgaser eller partiklar. Det kommer att 

framkomma senare i rapporten att de flesta NH3-utsläppsreducerande åtgärder leder till en 

ökning av NH3-utsläpp i andra led eller en ökning av något annat utsläpp kopplat till den så 

kallade kvävekaskaden (Galloway, 2003).  

Livslängd och diskonteringsränta. Ekonomisk livslängd (inte att förväxlas med 

avskrivningstid, även om det inte kan uteslutas att de sammanfaller) har i de flesta fall tagits 

från underlagen över åtgärdskostnader. Om den inte har varit redovisad har kompletterande 

källor använts. När endast teknisk livslängd finns tillgänglig används den som approximation 

för ekonomisk livslängd. I de fall åtgärden innebär investeringskostnader av olika slag slås 

dessa ut på den skattade ekonomiska livslängden av investeringen samt diskonteras. 

Diskonteringsräntan är satt till 4 procent.  

Tabellbeteckningar. Eventuella synergieffekter av åtgärder redovisas i respektive 

kostnads- och effekttabell med plus (+) och minustecken (-), där plustecknet indikerar att 

åtgärden generar positiva synergieffektereffekter medan minustecknet indikerar negativa 

synergieffektereffekter. Åtgärderna beskrivs även utifrån om inga utsläpp genereras 

(utsläppsförebyggande) eller om åtgärden enbart minskar utsläppen till luft 

(utsläppsminskande) genom t.ex. avgasrening (USA EPA, 1999). Om ett resultat är okänt 

markeras det med ett frågetecken, ”?”, och resultat som inte är aktuella för en given åtgärd 

markeras med N/A (not applicable). 
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2 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA LUFTUTSLÄPP   

I detta kapitel sammanställs kostnader och reduktionspotential för ett antal åtgärder som 

syftar till att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) och ammoniak (NH3). Uppdraget har 

varit att fokusera på utsläppsmålen till år 2030 för NOx och år 2020 för NH3. Nedan följer 

en kort förklaring till hur olika underlag och statistik samt begrepp och beteckningar använts 

i denna rapport. Se även ordlistan för fler begreppsbeskrivningar.    

Underlag och statistik 

Statistik över historiska utsläpp av NOx och NH3 är hämtade från Naturvårdsverkets 

hemsida, där det senast tillgängliga året är 20162. Där finns även prognos över förväntade 

framtida utsläpp. Prognoser bygger på kunskap om befintliga styrmedel, teknologisk 

utveckling, klimatförändringar m.m. som kommer påverka utsläppsnivån över tid. Prognoser 

är därmed inte synonymt med scenarier, vilka är konstruerade modeller där ingångsvärden 

skiftas för att visa hur det påverkar t.ex. framtida utveckling av luftutsläpp. I denna rapport 

används uttrycket prognos-2017 för den submission som gjordes år 2017 och är den vid detta 

tillfälle senaste prognosen (Naturvårdsverket, 2018). 

Informationen rörande de åtgärder som presenteras nedan bygger på en mängd olika källor. 

Det råder stora variationer rörande dels vilka åtgärdsaspekter de olika källorna tagit upp men 

även hur åtgärdskostnader och reduktionspotential beräknats. För några källor saknas 

dessutom transparens om hur de uppskattat kostnader och reduktioner. De kan därmed inte 

heller kritiskt granskas. När egna beräkningar eller uppdateringar av åtgärdspotential gjorts 

har vi utgått från underlaget till prognos-2017 eftersom det legat till grund för det beting 

(dvs. skillnaden mellan prognos och målet enligt takdirektivet) som meddelats av 

Naturvårdsverket3. Underlag till prognossiffror är inhämtade från flera olika platser, bl.a. 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket, Jordbruksverket och av dessa tidigare 

anlitade konsulter. Antaganden i de olika underlagen stämmer inte alltid helt överens, 

eftersom inte alla tagits fram i samma syfte. Ett exempel är att Trafikanalys siffror över 

personbilars trafikarbete och antal fordon inte är desamma som i de HBEFA4-modeller som 

använts för att beräkna NOx-utsläpp till prognos-2017, HBEFA inkluderar t.ex. inte siffror 

över elfordon (se mer under 2.1.1). Vid dessa situationer har det underlag använts som 

bedömts mest relevant för att kunna beräkna reduktionspotential. 

  

                                                           
2 NOx (https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-
luft/#Inrikes%20transporter) resp. NH3 (https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/NH3-
utslapp-till-luft/) 
3 2 kton för NH3 till 2020 och 13 kton NOx till 2030, se http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/Sveriges-
atagande-enligt-nya-takdirektivet-Nec2/ 
4 Handbook Emission Factors for Road Transport 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/#Inrikes%20transporter
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/#Inrikes%20transporter
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Ammoniak-utslapp-till-luft/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Ammoniak-utslapp-till-luft/
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2.1 Åtgärder riktade mot utsläpp av kväveoxider (NOx)  

Utsläppen av NOx har i Sverige sedan basåret 2005 succesivt minskat. Till år 2020 kommer 

utsläppskraven enligt takdirektivet klaras av med rådande förutsättningar och 

sammansättning av styrmedel och åtgärder. År 2030 däremot indikerar prognos-2017 

utsläpp på 72 kton medan åtagandet är 59 kton (34% av utsläppen 2005). Det innebär att 

utsläppen måste minskas med 13 kton genom åtgärder utöver prognos-2017, se Figur 2. 

 

 Åtagande enligt takdirektivet samt historik och prognos för utsläpp fram till 2030. 

Skillnaden mellan scenario och åtagande utgör betinget (Källa: NV, 2018). 

 

De största utsläppen av NOx har historiskt sett kommit från transporter, industrin, 

förbränning för el och fjärrvärme samt från arbetsmaskiner. Det är också dessa sektorer som 

mest fokus har lagts på i rapporten, eftersom de fortsatt förväntas vara de största 

utsläppssektorerna till 2030. Reduktionspotentialen i övriga sektorer är i jämförelse liten, 

men det kan inte uteslutas att det finns kostnadseffektiva åtgärder även där.  
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2.1.1 Transport 

Personbilar 

I våra beräkningar av reduktionspotential för åtgärder mot personbilar har två 

kompletterande underlag använts. I Trafikverket (2017) finns information om trafikarbete 

och NOx-utsläpp från olika bränsletyper för år 2016 och 2030, vilka överensstämmer med 

submissionen i prognos-2017. Underlaget i Trafikverket (2017) innehåller dock ingen 

information om elbilar eller el- och laddhybrider. För data kring dessa fordon har vi istället 

tittat på Trafikanalys (2017). Utsläppsnivåerna år 2030 i prognos-2017, med data från 

Trafikverket (2017), används genomgående som referens – förutom för åtgärder mot eldrivna 

personbilar där en anpassad prognos med elfordon tas fram. Anledningen till att den 

anpassade prognosen inte används som referens för alla åtgärder är att kostnadsuppgifterna 

endast är tillämpbara på fordonsuppsättningen i prognos-2017. Se mer under åtgärden Ökad 

andel elbilar. 

Enligt Trafikanalys (2017) fanns det under 2016 4,8 miljoner personbilar i trafik i Sverige, 

fördelat på 61 procent bensinbilar, 32 procent diesel, 4,6 procent etanol och gas 0,9 procent. 

El, elhybrid och laddhybrid utgjorde tillsammans resterande, mindre än 2 procent. Det totala 

trafikarbetet för bensin-, diesel-, etanol och gasbilar var enligt Trafikverket (2017) 66 400 

miljoner fordonskilometer (hädanefter fkm), vilket innebär en genomsnittstäcka på drygt 

13 800 kilometer per fordon. De totala utsläppen av NOx var under året 23,3 kton (beräknat 

med HBEFA 3.3). Prognos-2017 säger att antalet personbilar ökar till 5,5 miljoner och att 

trafikarbetet kommer öka till 76 800 miljoner fkm till år 2030 (motsvarar en ökning med ca 

16 procent jämfört 2016). På grund av lägre emissionsfaktorer på NOx-utsläpp från 

framförallt nya dieselbilar år 2030 minskar dock utsläppen till 8,1 kton, se Tabell 2.  

 

Tabell 2. Trafikarbete personbilar år 2016 och prognos-2017 för 2030 i antal miljoner 

fordonskilometer, samt NOx-utsläpp i antal ton (Källa: Trafikverket, 2017). 
 

2016   
 

2030    

Trafikarbete Milj fkm Landsväg Tätort Totalt 
 

Landsväg Tätort Totalt  

Personbil bensin 20 643 11 041 31 684 47,7% 16 853 9100 25 953 33,8% 

Personbil diesel 19 652 10 512 30 164 45,4% 31 373 16 941 48 314 62,9% 

Personbil E85 2248 1203 3451 5,2% 580 313 893 1,2% 

Personbil gas 705 377 1 082 1,6% 1073 580 1 653 2,2% 

Totalt 43 249 23 133 66 382 
 

49 879 26 934 76 813  

NOx-utsläpp ton Landsväg Tätort Totalt  Landsväg Tätort Totalt  

Personbil bensin 2064 2429 4493 19,3% 337 819 1156 14,3% 

Personbil diesel 12 047 6538 18 585 79,8% 4549 2287 6836 84,6% 

Personbil E85 90 60 150 0,64% 17 13 30 0,37% 

Personbil gas 35 26 62 0,26% 32 29 61 0,76% 

Totalt   23 300    8 100  



 

 

 

 
15 

 

 

Minskat trafikarbete, personbilar (nationellt) 

Enligt Trafikverkets arbete med Färdplan 2050 (Trafikverket, 2012) är en önskvärd målbild 

att ha ett transportsnålt samhälle med 20 procent mindre biltrafik till 2030 jämfört med 

2010. Då var det totala trafikarbetet ca 62 700 miljoner fkm, och en minskning av detta med 

20 procent skulle då innebära 50 160 Mfkm. Detta ska åstadkommas genom administrativa 

och informativa styrmedel inom stadsplanering, kollektivtrafik, cykel och gångtrafik, lägre 

hastigheter, bilpooler, resfritt arbete och e-handel samt ekonomiska styrmedel som 

trängselskatter, bränsleskatt och för parkering. Effekter som följer av detta är minskat antal 

fordon och antal körda kilometer. Ett trafikarbete på 50 160 Mfkm innebär en minskning 

med ca 35 procent [50 160/76 800 Mfkm] i jämförelse med prognos-2017 för 2030.  

Om trafikarbetet minskar jämnt fördelat mellan bränsleslag och ålder på bilarna skulle denna 

minskning i trafikarbete på 35 procent motsvara ca en 20 procentig minskning i antal fordon 

och genomsnittssträcka jämfört med prognos-2017. Det skulle också ge en proportionerlig 

reduktion av NOx-utsläpp, dvs. 2,8 kton [8,1 kton*0,35]. Skulle trafikarbetet minskas mest 

bland äldre bilar skulle dock reduktionen bli ännu högre. Effekten av denna åtgärd är på 

nationell nivå och skulle verka utsläppsförebyggande. Dock finns det en risk för förflyttning 

av utsläpp till andra trafikslag som buss och tåg på lokal/regional nivå. Beroende på 

ersättande trafikslag och drivmedel minskar detta den totala utsläppsreduktionen av 

åtgärden i olika omfattning.  

Kostnaden för denna åtgärd är svår att uppskatta. Den kräver förutom en mix av flera 

styrmedel en beteendeförändring hos bilförare. Kostnaden är vidare beroende av vilka 

alternativa trafikslag människor väljer att använda sig av. Tiden för att transportera sig blir 

också en faktor. Minskat trafikarbete lyfts normalt främst fram som en klimatinsats eftersom 

den bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser. Om minskat trafikarbete genomförs som 

en klimatåtgärd kan NOx-reduktionen som följer tillgodoräknas även till takdirektivets mål 

mot luftutsläpp. Reduktionspotentialen som beräknats för övriga åtgärder mot personbilar 

nedan utgår från oförändrat trafikarbete. Ett minskat trafikarbete skulle därför minska 

potentialen hos de övriga åtgärderna, även om de är kompatibla.  

Vi har i denna rapport utgått från att hela betinget behöver uppnås med andra NOx-åtgärder, 

utifrån ett oförändrat trafikarbete. Skulle dock trafikarbetet faktiskt minska till år 2030 blir 

reduktionen något större än betinget, eftersom en kombination av minskat trafikarbete och 

andra åtgärder mot personbilar ger en högre reduktion totalt sett än utan minskat 

trafikarbete. 
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Tabell 3. Sammanfattning minskat trafikarbete med 35% jämf. prognos-2017 

Totalkostnad ? 

Reduktion 2,8 kton/år  

Marginalkostnad ?  

Synergieffekter   

− CO2-ekv +  

− Partiklar +  

Kvävetillförselreducerande Nej  

Kompatibla åtgärder Samtliga  

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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Föryngring av personbilar 

I rapporten Åtgärder för att minska utsläpp av NOx från den svenska transportsektorn 

2025 (IVL, 2013) genomförs simuleringar av hur utsläppen skulle minska om gamla fordon 

ersattes med nya personbilar av bättre utsläppsklass snabbare än dåvarande prognos. Enligt 

prognos-2017 utgör fordon med miljöklass (se ordlistan) Euro 6 bensin/diesel/gas/etanol 

och Euro 6d diesel ca 90 procent (4,9 av 5,5 miljoner fordon) av fordonsflottan år 2030. Till 

denna rapport har vi gjort en uppdaterad beräkning, med samma metod som i IVL (2013), 

där antalet nya bensin- och dieselfordon av Euro 6/6d modell ökar med 5 procent till år 2030 

jämfört med prognos-2017, från 4,89 miljoner till 5,14 miljoner stycken. Äldre modeller 

minskas tillsammans med ett motsvarande antal fordon, dvs ca 0,245 miljoner stycken, så att 

det totala antalet fordon är konstant. De äldsta modellerna minskas mest procentuellt sett, 

vilket ökar reduktionen eftersom de äldre har en högre emissionsfaktor. Figur 3 visar hur 

många procent av antalet fordon per miljöklass i prognos-2017 som återstår efter 

föryngringen. T.ex. är det med föryngringen inga fordon av Euro 0 kvar år 2030. Av antalet 

Euro 3 fordon återstår 36 procent jämfört med prognos-2017. I Bilaga D visas antalet fordon 

av olika modeller i prognos-2017 och med åtgärden. För att inte ändra det totala trafikarbetet 

sänktes också genomsnittssträckan för de olika modellerna, enligt metoden i IVL (2013). 

Eftersom nya bilmodeller antas ha en längre genomsnittssträcka skulle annars det totala 

trafikarbetet öka kraftigt.  

 Föryngring av fordonsflottan genom en procentuell ökning av antalet Euro 6 fordon. 

Kostnaden för detta har med metoden i IVL (2013) uppskattats till 238 Mkr per år (211 Mkr i 

2005 års prisnivå5) som uppstår på grund av högre kostnad för reningsteknik samt tekniska 

kostnader kopplat till bränsle (fuel tech cost, FUELDEM) i nyare Euromodeller, jämfört med 

                                                           
5 Skillnad i konsumentprisindex (KPI) mellan 2005 och 2016 är 113 procent enligt SCBs prisomräknare 
(Prisomräknaren på SCBs hemsida) 
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de äldre modeller som ersätts. Investeringskostnaden för ett Euro 6 dieselfordon är till 

exempel ca 14 500 SEK2005 jämfört med 6 600 SEK2005 för ett Euro 4 fordon (IVL, 2013). De 

totala utsläppen med denna föryngrade fordonsuppsättning skulle uppgå till 7,6 kton och 

innebära en reduktion jämfört med prognos-2017 på 0,5 kton [8,1–7,6 kton].6 Detta ger en 

marginalkostnad på 476 kr/kg NOx. Beräkningarna har gjorts med antagande om 4 procent 

ränta och en livslängd för reningstekniken på 15 år. Denna åtgärd minskar utsläppen genom 

effektivare reningsteknik i nyare modeller, men förebygger inte uppkomsten av NOx. 

Åtgärden ger effekt på alla nivåer, från lokal till nationell. Den ger även positiva 

synergieffekter på klimatgaser och PM2.5. 

 

Tabell 4. Sammanfattning föryngring av personbilar med 5% fler Euro 6/6d fordon 

Investeringskostnader per fordon Merkostnad för Euro 6 vid 

nybilsköp 

Ekonomisk livslängd 15 år 

Årskostnad N/A 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 238 Mkr/år  

Reduktion 0,5 kton/år  

Marginalkostnad 476 kr/kg NOx  

Synergieffekter   

− CO2-ekv +  

− Partiklar +  

− Bränsleförbrukning + 

Kvävetillförselreducerande Nej  

Kompatibla åtgärder Minskat trafikarbete, 

Effektivisering   

Konkurrerande åtgärder Ökad andel elbilar 

Utsläppsförebyggande Nej 

Utsläppsrenande Ja 

 

  

                                                           
6 Om ALLA personbilar föryngras till Euro6 bensin/gas/etanol samt Euro 6d diesel istället så ökar potentialen till 
3,7 kton. Om endast kostnaden för reningsteknik inkluderas, som är huvudmetoden i denna rapport, förbättras 
kostnadseffektiviteten med den mer omfattande föryngringen (143 kr/kg, 529 Mkr/år totalt). Detta beror på 
att det stora hoppet i förbättrad emissionsfaktor för dieselbilar ligger mellan Euro 6 och Euro 6d. För 
bensinbilar finner man motsvarande hopp mellan Euro 2 och Euro 3. Den beräkningen innefattar dock inte 
kostnaden för att ställa av bilar med återstående ekonomisk livslängd, vilket gör att den mest troligt är 
underskattad för en så omfattande föryngring. Skulle t.ex. kostnaden för fordonsinköp och minskad 
bränsleförbrukning inkluderas i åtgärdskostnaden skulle totalkostnaden bli 8,2 miljarder kr/år (baserat på 
kostnadsdata i IVL, 2013).  
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Effektivisering av personbilar 

IVL (2013) räknade på en åtgärd som syftade till en effektivisering av alla personbilar i 

Sverige av en viss typ. I denna åtgärd antogs att utsläppen av NOx korrelerar med fordonets 

bränsleförbrukning. Denna förutsättning följer den enkla principen att ju mindre bränsle 

som används desto lägre blir utsläppen, allt annat lika. Utsläppen per fordon reduceras alltså 

i samma utsträckning som de blir mer bränsleeffektiva.  

Efter extern granskning har det dock från flera håll påpekats att det hittills inte visats att en 

sådan korrelation mellan bränsleförbrukning och NOx-utsläpp existerar. Snarare har det 

varit ett motsatsförhållande mellan dessa parametrar eftersom effektivisering av 

förbränningsmotorer kan innebära tekniker med högre tryck och temperatur, vilket snarare 

skapar mer NOx än mindre.  

Denna åtgärd har därför tagits bort i denna version av rapporten.   
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Ökad andel elfordon 

I de HBEFA-baserade underlag som ligger till grund för NOx-utsläpp i prognos-2017, och 

som använts som referens till övriga åtgärder i denna rapport, ingår inte elbilar, el- och 

laddhybrider (hädanefter elfordon). Vidare har de underlag som innehåller elfordon ett lägre 

totalt antal fordon och trafikarbete, vilket gör att det heller inte går att lägga till antalet 

elfordon i dessa underlag utöver fordonsstatistiken i prognos-2017. I rapporten Potentiell 

påverkan på luftföroreningsutsläpp av Miljömålsberedningens klimatstrategi (IVL, 2018) 

löstes detta genom att antalet elfordon ersatte ett motsvarande antal bensin- eller 

dieselfordon. Elbilar ersatte bensinfordon och hybrider ersatte dieselfordon av nyare modell. 

De totala NOx-utsläppen ändrades därmed något, varför de inte stämmer överens med 

nivåerna i prognos-2017.7 Samma tillvägagångssätt används här. Resultaten av följande 

resonemang måste därför tydas utifrån dessa förutsättningar. I Bilaga D finns detaljerad 

information om antalet fordon av olika modeller i prognos-2017, ”prognos med elfordon” 

enligt resonemanget nedan samt för åtgärden Ökad andel elbilar.   

Som framgår av den inledande texten under 2.1.1 utgör elbilar, el- och laddhybrider i nuläget 

ca 2 procent av fordonsflottan, baserat på siffror i Trafikanalys (2017). Enligt grundscenariot 

i Energimyndigheten (2017), som enligt den rapporten motsvarar referensscenariot i 

klimatrapporteringen, kommer denna siffra till år 2030 öka till ca 6,4 procent, uppdelat på 

0,5 procent elbilar, 4 procent elhybrider och 1,9 procent laddhybrider, totalt ca 0,35 miljoner 

fordon, se Tabell 5. 

El- och laddhybrider som delvis går på bensin har båda en emissionsfaktor på ca 0,04 g 

NOx/fkm (IVL, 2018). Även rena elbilar är dock förknippade med utsläpp av NOx i och med 

att de ökar efterfrågan på el, allt annat lika. Det bör alltså antas att emissionsfaktorn för 

eldrift motsvarar utsläppen från svensk genomsnittsel år 2030.8 Den nutida svenska elmixen 

samt prognos för 2030 kan ses i Figur 4 nedan. En genomsnittlig elbil drar ca 0,18 kWh/fkm 

(IVL, 2018) och med elmixen 2030 antas utsläppen uppgå till 0,07 g NOx/kWh. Det innebär 

en emissionsfaktor för elbilar på ca 0,0126 g NOx/fkm. 

Med dessa emissionsfaktorer och fordonsuppsättningen enligt stycket ovan är de totala NOx-

utsläppen 2030 ca 8,0 kton, alltså 0,1 kton lägre än prognos-2017 på 8,1 kton. Till denna 

åtgärd används därför 8,0 kton som referens, se Tabell 5. Enligt scenariot ”fler elfordon” i 

Energimyndigheten (2017) är det möjligt att antalet elfordon uppgår till 20 % år 2030, ca 1,1 

miljoner fordon av totalt drygt 5,5 miljoner personbilar. IVL (2018) anger att ca 160 000 av 

dessa kan väntas vara rena elfordon, ca 650 000 elhybrider, samt ca 320 000 laddhybrider, 

utifrån förutsättningarna i klimatstrategin och information om förväntad nybilsförsäljning år 

2030. 

                                                           
7 Se tabell 10 i IVL (2018). Personlig kommunikation med IVL, 2018-05-02. 
8 Sverige är i verkligheten en del av det nordiska elnätet som har en något annorlunda elmix. 
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 Svensk elmix nu och i framtiden (Källa: Energimyndigheten, 2017) 

Åtgärden fler elfordon, där nybilsinköpen fram till år 2030 består av elfordon i större 

utsträckning än prognos, skulle ge minskade utsläpp på ca 0,4 kton [8,0–7,6 kton] år 2030. 

Om elbilarna istället ersätter äldre modeller skulle potentialen gå upp ytterligare.  

 

Tabell 5. Antal elfordon och totala NOx-utsläpp år 2030 i prognos-2017 och prognos med 

elfordon samt med åtgärden fler elfordon. 

 Prognos-2107 Prognos med elfordon Fler elfordon 

Elhybrider 0 (0%) 221 000 (4,0%) 650 000 (11,7%) 

Laddhybrider 0 (0%) 105 000 (1,9%) 320 000 (5,8%) 

Elbilar 0 (0%) 28 000 (0,5%) 160 000 (2,9%) 

Utsläpp totalt (kton) 8,1 8,0 7,6 

Kostnaden för åtgärden beror mycket på hur priset för batterier utvecklar sig. Trafikverket 

bedömer att merkostnaden för en elbil är 68 000 kronor 2020 men att denna minskar till 30 

000 kronor 2030 (Trafikverket, 2012). Kostnadsminskningen antas vara ett försiktigt 

antagande. Merkostnaden för ladd- och elhybrider är rimligen lägre än för rena elbilar. 

Samtidigt påpekar de att körkostnaden för elbil och den del av körningen för en laddhybrid 

som görs på el är mycket lägre än körkostnaden för bensin- och dieselbilar. Med förväntade 

el- och bränslepriser år 2030 uppskattar Trafikverket att elbilar kan innebära en besparing 

totalt sett, räknat på en total körsträcka på 15 000 mil.  
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Marginalkostnaden för åtgärden baserat på skillnad i inköpspris mellan en elbil och ett Euro 

6 fordon, omräknat till årligt pris, uppskattas grovt till ca 891 kr/kg [2700 

kr/fordon*132 000 fordon/400 000 kg]. Årspriset per fordon på 2700 kr har beräknats 

utifrån skillnaden på 30 000 kr, en livslängd på 15 år och en diskonteringsränta på 4 procent. 

Denna marginalkostnad går dock inte att jämföra rakt av med övriga åtgärder på personbilar 

eftersom den baseras på kostnad för fordonsinköp och inte reningsteknik. I detta fall är det 

dock själva fordonet och dess eldrift som bidrar till minskade utsläpp vilket gör att det kan 

ses som en likvärdig åtgärdskostnadsuppskattning. Totalkostnaden för åtgärden är ca 356 

Mkr/år. 

Åtgärden går att kombinera med övriga åtgärder men potentialerna går inte att addera i och 

med att elfordonen antas ersätta Euro 6 modeller. Potentialen och kompabiliteten med andra 

åtgärder skulle öka om de istället ersatte äldre modeller, t.ex. som en del av en forcerad 

föryngring, men då skulle också kostnaderna öka. Produktionen av el innebär förutom 

utsläpp av NOx även växthusgas- och partikelutsläpp. Tabell 6 i IVL (2018) indikerar att det 

för t.ex. koldioxid skulle ligga på en nivå om 93 g CO2/kWh, dvs 16,7 g CO2/fkm. Enligt 

Trafikverket (2017) ligger koldioxidutsläppen på 130 g/fkm för bensinbilar och 90 g/fkm för 

dieselbilar år 2030. Åtgärden har alltså positiva synergieffekter. Det finns dock en risk att 

trafikarbetet ökar när körkostnaden minskar. 

 

Tabell 6. Sammanfattning ökad andel elfordon, till 20 procent av personbilar 2030 

Investeringskostnader per fordon 30 000 kr 

Ekonomisk livslängd 15 år 

Årskostnad per fordon 2 700 kr/år 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 356 Mkr/år  

Reduktion 0,4 kton/år  

Marginalkostnad 891 kr/kg NOx*  

Synergieffekter   

− CO2-ekv +  

− Partiklar +  

Kvävetillförselreducerande Nej  

Kompatibla åtgärder Minskat trafikarbete 

Konkurrerande åtgärder Föryngring   

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 

*Mycket osäker. Baserat på fordonsinköp och inte reningsteknik. 

  



 

 

 

 
23 

 

 

Ökad avgasrening i dieselbilar 

En teknisk lösning som gör att NOX-utsläppen kan minska är avgasrening genom 

ureainsprutning (AdBlue) i avgasflödet med hjälp av SCR (Selective Catalytic Reduction). En 

alternativ och ibland kompletterande lösning till ureatillförsel och SCR är tillämpandet av 

EGR (Exhaust Gas Recirculation) som innebär att en del förbrända avgaser återcirkulerar 

genom motorn och därmed minskar syreöverskottet och temperaturen på inkommande luft i 

motorns inlopp, vilket resulterar i lägre NOX-utsläpp.  

Redan nu har ett par BMW-modeller kunnat uppvisa så låga utsläppsnivåer som 0,028 g 

NOx/fkm under verkliga mätningar på landsväg (Real Driving Emissions, RDE)9. Det är mer 

än tio gånger så lågt som emissionsfaktorn för konkurrerande Euro 6 dieselfordon idag och 

hälften så högt som prognos-2017 för utsläpp från Euro 6d fordon 2030. Det saknas enligt 

vår vetskap mer omfattande studier på potential och kostnader för detta men en grov 

uppskattning utifrån en halvering av utsläppen från dieselfordon av Euro 6 (2,6 kton) och 

Euro 6d (2,8 kton) år 2030 skulle innebära en reduktionspotential på ca 2,7 kton 

[(2,6+2,8)/2 kton].10  

Det krävs dock många komponenter för att få till denna avgasrening och sammantaget blir 

det en stor kostnad. För mindre bilmodeller uppskattas avgasreningen kunna stå för en 

fjärdedel av bilens kostnad enligt BMW. De har i ett svar till EU-kommissionen uppskattat 

kostnaderna på komponenterna. Att gå från avgasnormen Euro 5 till att använda SCR-

katalysator med AdBlue innebär en prisökning på ungefär 6 000–13 000 kronor per fordon. 

När det adderas en NOx-fälla i avgasreningen, som BMW gjort på sina senaste modeller, 

kostar det ytterligare 2 500–4 000 kronor. I de kostnadsberäkningar som gjorts för övriga 

åtgärder i denna rapport har det använts investeringskostnader för Euro 6 och Euro 6d som 

är ca 3 000 resp. 8 000 kr högre än för Euro 5. För Euro 6d antas att det krävs SCR-teknik.11 

För att åstadkomma denna reduktion skulle det alltså behövas upp till 9000 kr [13 000–8 

000+4000 kr] extra per fordon i investering. Dessa kostnader är i dagsläget väldigt osäkra 

och med tanke på reduktionspotentialen kan det vara motiverat att undersöka detta vidare 

för att bestämma marginalkostnaden, vilket inte görs i denna rapport.  

Denna åtgärd renar NOx och förhindrar på så sätt utsläpp till luft men förebygger inte 

bildandet av kväveoxider. Användande av EGR-teknik riskerar också att öka utsläppen av 

både CO2 och partiklar, speciellt vid hög last, se t.ex. De Serio (2017) eller Trafikanalys 

(2016). Åtgärden bör vara kompatibel med övriga åtgärder, speciellt föryngring, men det kan 

behöva undersökas mer omfattande om tekniken eventuellt konkurrerar med vissa 

bränsleeffektiviserande åtgärder.   

 

                                                           
9 http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20171121/bmws-avgasrening-i-520d-ger-
extremt-laga-nox-utslapp-har-ar-forklaringen/ 
10 Reduktionspotentialen är än högre om hänsyn tas till att Euro 6 har en förväntat emissionsfaktor som går 
upp till 0,48 g/fkm till 2030 och står för ungefär hälften av utsläppen.    
11 Personlig kommunikation med IVL, 2018-05-02.  

http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20171121/bmws-avgasrening-i-520d-ger-extremt-laga-nox-utslapp-har-ar-forklaringen/
http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20171121/bmws-avgasrening-i-520d-ger-extremt-laga-nox-utslapp-har-ar-forklaringen/
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Tabell 7. Sammanfattning ökad avgasrening i dieselbilar med SCR+EGR 

Investeringskostnader per fordon 9 000 kr 

Årskostnad per fordon ? 

Totalkostnad ? 

Reduktion 2,7 kton/år  

Marginalkostnad ? 

Synergieffekter   

− CO2-ekv -  

− Partiklar -  

Kvävetillförselreducerande Nej  

Kompatibla åtgärder Minskat trafikarbete, 

Föryngring   

Konkurrerande åtgärder  

Utsläppsförebyggande Nej 

Utsläppsrenande Ja 
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Reducerad hastighet personbilar 

Variabel hastighet inkl ATK (Automatiserad trafiksäkerhetskontroll) bedöms kunna minska 

utsläpp av 20 000 ton CO2 varje år. Utsläppen av NOx och partiklar går hand i hand med 

växthusgasutsläppen, och minskas växthusgasutsläppen kan utsläppen av NOx och partiklar 

också förväntas minska. Utsläppen varierar dessutom med olika vägtyper och belastning. 

Figur 5 nedan är hämtad från Trafikverket (2018) och visar hur utsläppen av NOx påverkas 

av hastigheten vid körning i tätort. Eftersom kurvan är U-formad är det inte ett linjärt 

förhållande mellan minskade hastigheter och NOx-utsläpp, inte ens vid fritt flöde. Den 

optimala hastigheten för att begränsa NOx-utsläppen går någonstans runt 60–70 km/h, 

vilket är en något hög hastighet för tätortskörning. Någon motsvarande kurva för 

landsbyggdskörning har inte erhållits från Trafikverket, men det antas att kurvan har en U-

formning även då. Åtgärden bör därmed ha störst potential om hastigheten sänks på 

motorvägar med fritt flöde där hastighetensgränsen nu ligger på upp till 120 km/h. Enligt 

grafen kan utsläppen t.ex. reduceras med ca 0,1 g NOx/km om hastigheten sänks från 120 till 

100 km/h (gröna prickar). Den totala potentialen och kostnader för åtgärden bör analyseras 

mer i detalj då inget befintligt underlag hittats som tar upp detta. Kostnader bör bestå av 

alternativkostnaden för att det tar längre tid för bilförare att resa. Å andra sidan minskar 

risken för olyckor. Detta kan mätas med värdet på ett statistiskt liv, VSL, och minskade 

kostnader för svåra skador. Schablonvärden för detta finns t.ex. i kapitel 9 av ASEK 

(Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn) som ges ut av 

Trafikverket.    

 

 Utsläpp av NOx från personbil år 2010 för olika trafiksituationer i tätort (Källa: 

Trafikverket, 2018) 
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Åtgärden har som sagt även positiva synergieffekter på utsläpp av klimatgaser och partiklar. 

Resultat från ett forskningsuppdrag visar att utsläpp av PM10 minskade med drygt 70 mg 

PM10/fkm per 10 km/h minskad fordonshastighet (Trafikverket, 2010). Hastigheten 

påverkar utsläppen av partiklar och luftföroreningar från avgasemissionerna men även 

bildandet och spridandet av partiklar från slitage. Till största delen beror de minskade PM10 

emissionerna i ovan nämnda studie på direkt slitage av vägbanan. Det innebär att åtgärden 

kan ge positiva effekter på halterna på lokal nivå där sänkta hastigheter införs.  

 

Tabell 8. Sammanfattning reducerad hastighet personbilar 

Investeringskostnader per fordon ? 

Årskostnad per fordon ? 

Totalkostnad ? 

Reduktion ? 

Marginalkostnad ? 

Synergieffekter   

− CO2-ekv +  

− Partiklar + 

− Bränsleanvändning + 

− Slitage + 

− Trafiksäkerhet + 

− Restid - 

Kvävetillförselreducerande Nej  

Kompatibla åtgärder Samtliga 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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Lätta och tunga lastbilar 

Utsläppen från lätta och tunga lastbilar (>3,5 ton) var under basåret 2005 6,4 respektive 39,8 

kton NOx. Under de senaste åren har dock utsläppen från framför allt tunga lastbilar sjunkit 

dramatiskt och var under 2016 nere på 12,6 kton. Lätta lastbilar hade en mindre nedgång och 

släppte ut 6,1 kton. Det förväntas enligt prognos-2017 att lastbilar fortsätter denna trend och 

år 2030 är utsläppen från lätta och tunga lastbilar på 2,3 resp. 2,0 kton NOx. Både antalet 

fordon och trafikarbete antas dock gå upp, vilket innebär att de minskade utsläppen kommer 

från omfattande föryngring och en effektivisering. Den genomsnittliga emissionsfaktorn 

minskar från 0,70 till 0,17 g/fkm för lätta lastbilar under perioden. Motsvarande för tunga 

lastbilar är 2,66 till 0,33 g/fkm. Euro 6 modeller, som nästan helt dominerar år 2030, ligger 

något lägre än snitt. De kommer då stå för ca 70 resp. 75 procent av utsläppen från lätta och 

tunga lastbilar.  

 

Tabell 9. Trafikarbete och NOx-utsläpp från lastbilar 2016 och 2030 enligt prognos-2017 

Lastbilar Antal  
(tusen st) 

Trafikarbete   
(milj fkm) 

NOx-utsläpp  
(g/fkm) 

Totala utsläpp 
(ton) 

 Lätt Tung Lätt Tung Lätt Tung Lätt Tung 

2016 537 82 

 
8 639 4 735 0,70 2,66 6 100 12 600 

2030 621 111 10 531 6 374 0,17 0,33 2 300 2 000 

 

I och med att det i prognos-2017 ingår en sådan stark föryngring och effektivisering görs 

bedömningen att det inte finns någon betydande reduktionspotential kvar för dessa åtgärder. 

Eventuella kvarvarande åtgärder bör i så fall ha en väldigt hög marginalkostnad. Åtgärden 

minskat trafikarbete innebär troligtvis att godshanteringen måste flyttas till andra sektorer 

som sjöfart eller tåg. Detta gör det svårt att bedöma nettoeffekten på utsläppen. Trafikverkets 

uppskattning av mängden godstransporter 2030 pekar dessutom mot mer godstransporter 

på vägarna som en följd av höjda banavgifter för järnvägarna och svavelkontrollområdet i 

Östersjön (Trafikverket, 2014). Sedan dess har det också tillkommit bestämmelser om 

införande av NECA-område från 2021. Inte heller denna åtgärd undersöks därför vidare. En 

överflyttning av godstransport från tunga lastbilar till järnväg och sjöfart bör dock innebära 

positiva effekter på utsläppsnivåerna totalt sett.  
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Ökad andel elhybridlastbilar 

På senare år har det dykt upp elhybrider även bland lastbilar. Lastbilen är då utrustad med 

ett särskilt högeffektbatteri och laddas under körning och jobbar tillsammans med en vanlig 

dieselmotor. En del av den energi som blir spillvärme i en vanlig lastbil kan tas tillvara som el 

i batteriet och driva elmotorn. Vid motorbromsning fungerar elmotorn som en generator och 

överför energi till batteriet. Detta gör att fordonets energianvändning kan minskas med i 

storleksordningen 10–20 procent. Elhybridlastbilar klassas som Euro 6 fordon. 

Enligt miljöfordon.se är elhybridlastbilar extra bra för körning där snitthastigheten är låg och 

det görs många inbromsningar, t.ex. vid stadskörning för leveranser eller avfallshämtning.12 

Kortare sträckor kan de också köras enbart med hjälp av den lagrade elenergin. Scania 

uppskattar att deras hybridmodell har en räckvidd för ren eldrift på cirka två kilometer på 

plan mark med en totalvikt på 19 ton. Detta kan vara bra för leveranser i tysta miljöer eller i 

garage där utsläpp bör undvikas. För denna modell har Scania angett en minskad 

bränsleanvändning på cirka 18 procent jämfört med en vanlig lastbil vid typisk 

stadsdistribution, vilket bidrar till att minska kostnadsskillnaden jämfört med en vanlig 

lastbil.13  

En bränsleeffektivisering med elhybrid på 20 procent jämfört med en vanlig tung Euro 6 

diesellastbil och ett antagande om att hälften av de nya bilarna är elhybrider skulle innebära 

en reduktion på 170 ton [1 530 ton*0,5*20%]. Om det antas att andelen och 

bränsleeffektiviseringen är i samma storleksordning även för lätta lastbilar är 

reduktionspotentialen ca 120 ton [1 200 ton*0,5*20%]. Potentialen ökar eller minskar 

proportionerligt med andelen elhybrider. Kostnaden för denna åtgärd är precis som för 

personbilar med eldrift svår att jämföra med övriga åtgärdskostnader som tittar på kostnad 

för reningsteknik, eftersom den beräknas utifrån en jämförelse mellan inköpspris och 

körkostnad. Några sådana kostnadsuppgifter har heller inte hittats för elhybridlastbilar.  

Jämfört med elbilar kan det dock antas att merkostnaden per fordon är högre och i och med 

att reduktionen är mindre per fordon bör marginalkostnaden vara högre för denna åtgärd. I 

och med lägre bränslekonsumtion per fordonskilometer innebär åtgärden ett förbyggande av 

bildandet av kväveoxider. Det leder även till mindre utsläpp av klimatgaser och partiklar och 

kan ha positiv inverkan på lokala haltnivåer.  

  

                                                           
12 https://www.miljofordon.se/lastbilar/saa-fungerar-elhybridlastbil/ 
13 https://www.scania.com/se/sv/home/products-and-services/trucks/our-range/scania-hybrid.html 
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Tabell 10. Sammanfattning ökad andel elhybridlastbilar till 50 procent  

Investeringskostnader ? 

Årskostnad ? 

Totalkostnad ? 

Reduktion 0,29 kton/år  

Marginalkostnad ? 

Synergieffekter   

− CO2-ekv +  

− Partiklar +  

− Bränsleförbrukning + 

Kvävetillförselreducerande Nej  

Kompatibla åtgärder N/A 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.1.2 Arbetsmaskiner 

Som arbetsmaskiner räknas både arbetsfordon och arbetsredskap utrustade med 

förbränningsmotorer, exempelvis traktorer, grävmaskiner och snöskotrar. Arbetsmaskiner 

används främst inom byggverksamhet av t.ex. vägar och bostäder och för arbete inom 

industri, fiskeverksamhet och jord- och skogsbruk. I Sverige fanns år 2016 runt 300 000 

större dieseldrivna arbetsmaskiner, varav cirka 200 000 var traktorer. En stor del av dessa 

traktorer är nu 25 år eller äldre och körs få arbetstimmar per år (WSP, 2016). 

Utsläppen från arbetsmaskiner har stadigt minskat och var år 2016 19,9 kton, vilket var en 

minskning med 30 procent jämfört med 2005. Till 2030 säger prognos-2017 att minskningen 

kommer ske ännu snabbare och då vara nere på 7,4 kton. Den största minskningen, både i 

antal ton och procent, sker bland arbetsmaskiner inom industrin. En stor procentuell 

nedgång förväntas också inom jord- och skogsbruk, se Tabell 11. 

 

Tabell 11. Historiska och prognostiserade NOx-utsläpp från arbetsmaskiner (Källa: 

Naturvårdsverket, 2018) 

NOx 
(kton) 

Totalt Hushåll  Fiske-
rier  

Indu-
strier  

Jord-
bruk  

Kommersiella 
och offentliga 
verksamheter  

Skogs-
bruk  

Övriga 
(flygplatser, 
hamnar) 

2005 
 

28,1 1,5 3,6 10,5 4,5 1,5 3,9 2,6 

2016 
 

19,9 1,7 2,6 8,9 2,9 1,3 1,6 0,9 

2025 9,3 1,2 2,3 1,8 1,1 1,1 0,6 1,2 

2030 
 

7,4 1,2 2,2 0,9 0,5 1,1 0,2 1,2 

 

Idag regleras arbetsmaskiners avgaskrav gemensamt i EU genom EU-förordning 2016/1628. 

Förordningen säger att fordon över 56 kW satta på marknaden efter 2014 ska klara 0,4 g 

NOx/kWh (steg IV). För arbetsmaskiner mellan 37–56 kW gäller de strängaste kraven för 

fordon från 2013 eller senare och gränsvärdet är 4,7 g/kWh (steg III). Jämförelsevis ska 

fordon som är minst 37 kW och som började användas efter 2004 klara 6,0–7,0 g/kWh. 

Under kommande steg V som gäller maskiner som kommer på marknaden efter 2019–2020 

är utsläppskraven på NOx fortfarande samma för maskiner mellan 56-560 kW. Steg V 

inkluderar dock motorer under 18 kW och över 560 kW, motorer som tidigare varit 

oreglerade. 
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Forcerad föryngring 

I en tidigare rapport (IVL, 2013) om åtgärder för att minska NOx-utsläpp undersöktes 

potential och kostnad för en forcerad föryngring av arbetsmaskiner över 37 kW. De som inte 

klarar den senaste utsläppsklassen enligt steg IV byts ut till nyare så att alla är av senaste 

utsläppsklass år 2025 (IVL, 2013). Kostnaden för detta inkluderar investeringar i dyrare 

reningsteknik i nyare modeller samt avställande av äldre maskiner som inte används under 

hela sin ekonomiska livslängd. Det totala arbetet antas vara konstant men antalet maskiner 

minskar något.  

I dagsläget är det dock sett till utfört arbete främst relativt nya maskiner som används. Detta 

betyder att redan till 2025 kommer majoriteten av arbetet genomföras med maskiner som 

uppfyller en NOx nivå som motsvarar tuffaste nivån. En åtgärd med forcerad föryngring 

innebär att ett stort antal maskiner med låg användning måste ersättas för att erhålla någon 

emissionsminskning (personlig kommunikation, Trafikverket). Det antas därför att en 

föryngring av arbetsmaskiner, där alla eller merparten är från 2019 eller senare, ingår i 

prognos-2017 till 2030. Detta kan vara en följd av EU-förordning 2016/1628.  
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Hybridisering arbetsmaskiner 

De flesta arbetsmaskiner är drivna med fossil diesel men blandas i varierande utsträckning ut 

med förnybar diesel. Det börjar dock dyka upp vissa maskintyper med alternativa drivmedel. 

Både bland hjullastare och bland grävmaskiner finns det idag hybridiserade maskiner i flera 

varianter. Hos grävmaskinerna har utvecklingen gått så långt att det finns elhybrider och i 

gruvsektorn finns helt elektrifierade hjullastare. Bland truckar är det redan en större andel 

som drivs med el och de branscher som använder sig av truckar är vana vid elanvändning och 

kostnadsbesparingen i driften gör att el tar marknadsandelar i de små segmenten samtidigt 

som tekniken letar sig upp i de större storlekarna, trots en dyrare initial kostnad. 

De helt elektrifierade hjullastare som är tillgängliga används främst i gruvor. Dessa 

förekommer både med kabellösning och med batteri. De batteridrivna hjullastare som 

används under jord är cirka tre gånger så dyra som de dieseldrivna överjordshjullastarna, 

bland annat på grund av att de även inkluderar batterier och laddutrustning. Den stora 

merkostnaden härrör från batterierna, så om batterikostnaden i framtiden sjunker kommer 

även totalkostnaden att minska. Dessa eldrivna hjullastare utgör dock en mycket liten del av 

det totala antalet hjullastare. Idag finns de endast på nischmarknader med mycket speciella 

förutsättningar vilka gör det möjligt att spara stora summor i andra delar av verksamheten. 

Exempelvis är en stor kostnadspost i gruvverksamhet kostnaden för ventilation. Om 

dieseldrivna underjordsmaskiner ersätts med eldrivna kan potentiellt sett stora besparingar 

göras på ventilationskostnad. Bland grävmaskinerna finns det exempel på både elhybrider 

och helt elektrifierade grävmaskiner. De helt elektrifierade grävmaskiner som finns försörjs 

med el genom kabel (WSP, 2017).  

I framtiden bedöms hybridisering (alternativt full elektrifiering) vara den åtgärd som kan 

minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen mest. Det är redan tekniskt möjligt och 

en trolig utveckling är att det kommer användas även bland tyngre truckar (WSP, 2017). När 

det kommer till skogsmaskiner och traktorer är framtida teknikutveckling inte lika tydlig. 

Skogsmaskinerna är mycket beroende av flytande drivmedel eftersom de jobbar över stora 

ytor långt från närmsta elkontakt. Skogsmaskinerna rör sig dessutom i mycket svår och 

varierad terräng vilket leder till hög bränsleförbrukning. Därför tros åtgärder som förbättrar 

interaktionen mellan mark och maskin för att därigenom minska förbrukningen som en mer 

framkomlig väg. Samma problematik finns inom jordbruket, där effektuttaget för vissa 

arbetsmoment är extremt högt. I industrin och den kommunala sektorn där arbetsmiljön är 

mer kontrollerad är det enklare att få fram infrastruktur för eltillförsel och därigenom stötta 

en utveckling mot elhybrider. 

I IVL (2013) anges att åtgärdskostnaden för hybridisering består av skillnaden i 

investeringskostnad för motordelen mellan vanliga arbetsmaskiner och elhybrider. Denna 

kostnad är något osäker men baserat på uppskattningar från kunniga inom branschen är ett 

kostnadspåslag på 20 procent för hybridfordon rimligt (IVL, 2013). För vanliga motorer 

ligger investeringskostnaden från ca 800 tkr för traktorer och hjullastare upp till 3 Mkr för 

skördare och skotare. De gör ett antagande om att andelen hybrider av nyförsäljningen 

stegras så att antalet hybrider år 2025 utgör ca 30 procent. Kostnaden för detta anges till ca 
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330 Mkr med antagen livslängd och diskonteringsränta på 15 år respektive 4 procent. 

Potentialen de uppskattar för denna åtgärd är dock låg, endast 50 ton, vilket antagligen beror 

på att utsläppen även från de nya vanliga fordonen är små. Marginalkostnaden är med dessa 

förutsättningar 6 600 kr/kg. Till 2030 bör reduktionspotentialen vara mindre än 50 ton 

eftersom ännu fler fordon har bytts ut till nya till dess redan i prognos-2017 jämfört med 

2025. Precis som för övriga åtgärder med en ökad andel el i bränslemixen innebär denna 

åtgärd en minskad bränsleförbrukning. Om bränsleförbrukning inkluderas i beräkningen 

hamnar åtgärdskostnaden på minus (IVL, 2013).  

Eftersom åtgärden minskar bränsleanvändningen reduceras bildandet av utsläpp av 

kväveoxider såväl som koldioxid och partiklar. En kombination av forcerad föryngring och 

hybridisering kan öka reduktionspotentialen jämfört med enbart hybridisering, dvs. om även 

äldre fordon ersätts med eller konverteras till elhybrider. Detta bör undersökas i mer detalj, 

likaså möjligheten till att minska användningen av arbetsmaskiner.  

 

Tabell 12. Sammanfattning ökad andel hybrider arbetsmaskiner till 30 procent  

Investeringskostnad per maskin 1,20*normal investering 

för motor 

Ekonomisk livslängd 15 år 

Årskostnad ? 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 330 Mkr/år 

Reduktion 50 ton/år  

Marginalkostnad 6 600 kr/kg NOx  

Synergieffekter   

− CO2-ekv +  

− Partiklar +  

− Bränsleförbrukning + 

Kvävetillförselreducerande Nej  

Kompatibla åtgärder Forcerad föryngring 

Konkurrerande åtgärder ? 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.1.3 Nationell sjöfart 

Utsläppen från nationell sjöfart uppgick år 2016 till 3,5 kton varav kommersiella fartyg stod 

för 2,4 kton och privata friluftsbåtar för resterande 1,1 kton. Utsläppen från den 

kommersiella sjöfarten är idag 30 procent av 1990-års nivå. Utsläppen från privata 

friluftsbåtar har dock fördubblats under samma period. Prognos-2017 för år 2030 indikerar 

att utsläppen kommer vara 1,9 för kommersiella fartyg, 0,6 kton från friluftsbåtar och 2,5 

kton för nationell sjöfart totalt. Enligt Trafikverket (2014) tros sjöfarten som 

godstransportmedel dock öka till 2030, mätt i tonkilometer. Det innebär en förväntad 

effektivisering av fartygen i termer av utsläpp per kWh till år 2030, eftersom utsläppen 

minskar samtidigt som trafiken ökar. Effektiviseringen kommer vara en effekt av att FN:s 

internationella sjöfartsorganisation, IMO, under 2017 beslutade att Östersjön/Nordsjön från 

och med 2021 kommer att vara ett kväveskyddsområde (Nitrogen Emission Control Area, 

NECA). När reglerna träder i kraft den 1 januari 2021 måste alla nybyggda fartyg 

(kölsträckta) efter samma datum uppfylla nivå III-kraven för utsläpp av kväveoxider om de 

ska färdas på Östersjön/Nordsjön14. För att gå från nu gällande gränsvärden enligt nivå II ner 

till nivå III krävs att fartygets maskiner klarar en utsläppsminskning med ca 80 procent 

(Trafikanalys, 2016), t.ex. från 7,7 g/kWh till 2,0 g/kWh för båtar med maskineffekt över 

2000 kW, se Tabell 13.  

 

Tabell 13. Kravnivåer av fartygsmotorer inom IMO (Källa: Konsekvenser av NECA, 

Trafikanalys 2016:20) 

Nivå  Maskineffekt [kW] och gränsvärden [g/kWh] 

kW < 130  kW(n)= 130-1999  kW ≥ 2000  

I  17,0  45*n(-0,2)  9,8  

II  14,4  44*n(-0,23)  7,7  

III  3,4  9*n(-0,2)  2,0  

 

Utsläppsminskningen kan uppnås med olika tekniker för utsläppsrening. 

Efterbehandlingsmetoden SCR (Selective Catalytic Reduction) är mycket effektiv för att rena 

kväveoxider från dieselmotorer. Metoden innebär att ett reduktionsmedel, vanligen urea som 

sönderdelas till bland annat NH3, tillsätts rökgasen varefter reaktioner sker över en 

katalysator. Metoden kan nå ca 95 procent rening och klarar därmed nivå III-kraven. Vid 

lägre laster på motorn uppnås dock inte de temperaturnivåer som krävs för att de kemiska 

reaktionerna skall fungera, vilket i praktiken gör att SCR-utrustning ofta får slås av då fartyg 

manövrerar. SCR har använts på olika typer av marina motorer under ett tjugotal år och kan 

användas även i kombination med tunga eldningsoljor (Åström m.fl., 2014). Enligt Figur 4-3 

i Trafikanalys (2016) innebär SCR-tekniken inga negativa effekter på CO2 eller partiklar, se 

Bilaga B. Det blidas dock CO2 när urea används som reduktionsmedel, se Bilaga C. Hur 

                                                           
14 http://www.sweship.se/fokusomraden/hallbarhet-och-miljo/neca-omrade-i-ostersjon-och-nordsjon/ 
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användningen av NH3 och urea som reduktionsmedel påverkar utsläppen av NH3 och kvävet 

i kvävekaskaden (Figur 9) bör utredas vidare innan åtgärder baserat på rökgasrening med 

kväveföreningar införs. 

Det finns också teknik som minskar bildandet av NOx. Eftersom NOx bildas vid höga 

temperaturer kan man använda olika metoder att minska topptemperaturerna vid 

förbränningen genom att föra in vatten i brännkammaren. Detta kan ske via 

vattenemulsioner i bränslet, via befuktning av luften som tillförs (HAM – humid air motor) 

eller via direktinsprutning av vatten (DWI – direct water injection). För att nå nivå III går det 

att kombinera någon av dessa metoder med Exhaust Gas Recirculation (EGR), en metod där 

ett delflöde av avgasen återförs till förbränningskammaren vilket leder till minskad NOx-

bildning till följd av en förändrad kemisk sammansättning och värmekapacitet av gasen 

(Åström m.fl., 2014). Användande av EGR-metoden riskerar dock att öka utsläppen av 

koldioxid och partiklar (Trafikanalys, 2016). 

I en kostnadsnyttoanalys av Åström m.fl. (2014) över införandet av NECA-område 2021 i 

Östersjön och Nordsjön har kostnaden för rening av NOx med SCR beräknats till runt 14 

kr/kg, vilket baseras på all sjöfart inom området, dvs. nationell och internationell trafik. 

Samma rapport kommer också fram till att utsläppen skulle minska med 23 procent till år 

2030 jämfört med ett scenario utan NECA-område, där ytterligare reningsteknik alltså inte 

skulle implementeras. En 23 procents minskning av den kommersiella sjöfartens utsläpp 

2016 skulle ge utsläpp på 1,8 [2,4 kton*0,77], dvs. under nivån till 2030 i prognos-2017. 

Någon ytterligare reduktionspotential tros därför inte vara möjlig inom den kommersiella 

sjöfarten till 2030. 

Utsläpp från friluftsbåtar förväntas relativt sett bli ett större problem framöver. Nyligen (i 

april 2018) kom förslag från regeringen om att subventionera el-utombordsmotorer15 vilket 

kan leda till att fler väljer det alternativet på sina friluftsbåtar. Reduktionspotential och 

kostnad för detta är än så länge inte utrett men kan vara föremål för djupare analys. Den 

maximala potentialen kan dock inte överstiga de totala utsläppen på 0,6 kton år 2030 i 

prognos-2017.   

  

                                                           
15 http://elbilsnytt.se/el-utombordsmotor-blir-subventionerade/ 
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2.1.4 Förbränning inom el och fjärrvärme samt industri 

Industriutsläppsdirektivet, IED, är ett direktiv som genom att fastställa bästa tillgängliga 

teknik (BAT) reglerar tillåtna tekniker, utsläpp och resursanvändning, i olika 

industriverksamheter. BAT bestäms i tekniska referensdokument, BAT- Reference Document 

(BREF). Stora förbränningsanläggningars utsläpp regleras i BREFen för Large Combustion 

Plants (LCP)16. BAT-slutsatserna omfattar förbränningsanläggningar med en installerad 

tillförd effekt över 50 MW(th)17 men på grund av en aggregeringsregel kan enskilda 

förbränningsanläggningar från 15 MW omfattas om de är del av en stor 

förbränningsanläggning som överstiger 50 MW (Naturvårdsverket, 2016). För minskning av 

utsläpp av NOx beskrivs i BREF:en både förbränningstekniska och reningstekniska åtgärder. 

Förbränningstekniska åtgärder är bl.a. låg-NOx-brännare (LNB) och återföring av rökgaser 

(EGR). De reningstekniska åtgärderna (rökgasrening) som beskrivs är selektiv katalytisk 

reduktion (SCR) och selektiv icke katalytisk reduktion (SNCR). 

Selektiv katalytisk rening (SCR) innebär rökgasrening där NOx omvandlas till kväve och 

vatten genom att ett reduktionsmedel, vanligen NH3 eller urea, reagerar med rökgaserna i en 

reaktor som innehåller en katalysator18 (eu, 2017). Vid selektiv icke katalytisk reduktion 

(SNCR) reduceras kväveoxiderna termiskt genom tillsats av reduktionsämne, NH3 eller urea, 

direkt i pannan, utan närvaro av katalysator19 (eu, 2017). Under optimala förhållanden kan 

SNCR-teknik minska utsläppen med upp till 70–80 procent (se t.ex. US EPA, 1999 eller Yara, 

2011).  

Utsläppen av NOx från el och fjärrvärme uppgick 2016 till ca 12,4 kton. Den dominerande 

delen kom från produktion med fast biobränsle, 9,5 kton. Enligt prognos-2017 för 2030 

kommer utsläppen från denna sektor vara 11,5 kton. Fjärrvärme är en central del av den 

svenska värmemarknaden och står för över 50 procent av den totala uppvärmningen. Det 

finns idag cirka 200 företag i Sverige som bedriver fjärrvärmeverksamhet med cirka 1000 

reserv- och spetspannor20. 80 av dessa har en effekt över 50 MW varav cirka hälften är över 

40 år gamla, vilket innebär att nyinvesteringar i reservkraft kommer krävas framöver. För 

nya anläggningar gäller hårdare krav på utsläpp, se Tabell 14.  

Kostnaderna för installation av SCR och SNCR beror på en mängd olika faktorer som storlek 

på panna, effekt, bränsle mm. En fullständig bedömning av hela det berörda beståndet 

förutsätter således ett omfattande dataunderlag, som dessvärre inte finns tillgängligt. Därför 

kan endast exempelberäkningar genomföras.  

                                                           
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:212:FULL&from=SV 
17 Inte samma som levererad effekt. 
18 Ej tillämpbart för befintliga förbränningsanläggningar på <100 MWth eller drifttider under 500 h/år. 
19 Ej tillämpbart för förbränningsanläggningar under 500 h/år där pannlasten varierar kraftigt 
20 Enligt LCP BREFen anses en reservpanna gå mindre än 500 timmar per år och en spetspanna är i drift 500–
1500 timmar per år. 
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Tabell 14. Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för utsläpp av 

NOX till luft från förbränning av fast biomassa och/eller torv (tabell 9, LCP) 

 

Exemplet nedan kommer från Naturvårdsverket (2016) och gäller rening med SNCR (urea) i 

en fjärrvärmepanna på 50 MW som har en drifttid på minst 500 timmar/år (dvs. en 

spetspanna) och teknisk livslängd på 20 år. Beräkningarna är gjorda med en 

diskonteringsränta på 4 procent. Utsläppsvärdet för NOx innan BAT-AEL21 är satt till 250 

mg/Nm3 då detta är begränsningsvärdet för nya stora förbränningsanläggningar med en 

installerad tillförd effekt mellan 50 och 100 MW enligt förordning (2013:252) om stora 

förbränningsanläggningar. Utsläppen för NOx med rening är satt till 150 mg/Nm3 då detta 

motsvarar det föreslagna begränsningsvärdet för pannor mellan 50 och 100 MW enligt Tabell 

14. Naturvårdsverket (2016) innehåller fler exempel med andra reningstekniker och 

drifttider. För drifttider under 500 h/år anses dock ingen av dessa tekniker tillämpliga och 

SCR anses inte tillämplig på anläggningar under 100 MW, se ovan. Rening med NH3 som 

reduktionsmedel har till detta övergripande räkneexempel valts bort pga. en högre 

marginalkostnad enligt ovan nämnda rapport och risk för NH3-utsläpp. Om det inte är rätt 

temperatur i processen, mellan 800–1000 °C (eu, 2017), kan nämligen för mycket NH3 

släppas igenom (US EPA, 1999). I verkligheten kan det dock finnas anläggningar där SCR 

eller andra reduktionsmedel är bättre lämpade eller innebär lägre kostnader, vilket beror på 

platsspecifika förutsättningar. SNCR kan till exempel inte användas i gasturbiner. 

                                                           
21 Eng: BAT-Associated Emission Levels. Dvs. den utsläppsnivå som nås med bästa tillgängliga teknik 
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Tabell 15. Kostnadsberäkning rökgasrening med SNCR i fjärrvärmeverk (Källa: 

Naturvårdsverket, 2016. Egna tillägg i kursiv stil.) 
 

Enhet SNCR Urea (45%) 

Rökgasström Nm3/h 80 000 

NOx motsvarande krav enligt 63 § 3 SFS 2013:252. mg/Nm3 250 

NOx med BAT AEL mg/Nm3  150 

Investeringskostnad kr 2 000 000 

Reduktionsmedel kr/h 39 

Övriga driftskostnader (bl.a. vatten, energi, lufttryck) kr/h 27 

Årskostnad vid driftstid 500h/år kr/år 180 000 

Reduktion vid driftstid 500h/år kg NOx 4000  

Kostnad reducerad NOx, driftstid 500h/år22 kr/kg rening 45 

Kostnad reducerad NOx, driftstid 1500h/år  kr/kg rening 21 

 

Svensk fjärrvärme uppskattar att deras medlemsföretag kommer nyinvestera i 40 pannor 

över 50 MW som ska fungera som spets- och reservkraft (Naturvårdsverket, 2016). Under 

antagandet att samtliga dessa pannor körs 500 h/år, samt att de ersätter gamla pannor som 

släppte ut enligt tidigare krav, är reduktionspotentialen 160 ton NOx [40 st pannor *4 000 kg 

NOx per panna]. Det innebär en totalkostnad för åtgärden på 7,2 Mkr per år [160 ton *45 

kr/kg]. Är drifttiden istället 1 500 h/år ökar potentialen till 480 ton [40 st pannor *12 000 kg 

NOx per panna] för dessa 40 nya pannor och totalkostnaden till 10,1 Mkr [480 ton * 21 

kr/kg]. 

Ytterligare potential för denna åtgärd nås om den tillämpas även på elproduktion och 

förbränning inom industrin23, samt om befintliga anläggningar installerar reningsteknik 

(även om det inte krävs enligt BREF för drifttid <1 500 h/år). Det skulle också teoretiskt gå 

att få ner utsläppsnivån ännu mer genom en högre investeringskostnad och med mer 

reduktionsmedel, till en liknande marginalkostnad (se Tabell 2 i Naturvårdsverket, 2016).  

Utsläppen från förbränning inom industrin uppgick 2016 till 16,0 kton. Tillsammans med el 

och fjärrvärme var alltså de totala utsläppen från förbränning under 2016 28,4 kton. 

Prognos-2017 för år 2030 indikerar att utsläppen från industrin kommer vara av ungefär 

samma storlek som under 2016. Vi antar därför att utsläppen från förbränning inom el och 

fjärrvärme samt industri år 2030 är på samma nivå som 2016, vilket också stämmer med 

resonemang kring utvecklingen för sektorn i rapporten Historiska och framtida utsläpp av 

luftföroreningar i Sverige (Naturvårdsverket, 2015).     

                                                           
22 (2 000 000 kr * 0,04)/(1-1,04^-20) = 147 163 kr; (39+27)kr/h*500h = 33 000 kr;  
33 000 + 147 000 = 180 000 kr || 80 000 Nm3/h * 500 h = 40 000 000 Nm3; (250-150) mg NOx/Nm3 * 40 000 
000 Nm3 = 4000 000 000 mg NOx = 4000 kg NOx || 180 000 kr / 4000 kg reduktion = 45 kr/kg 
23 Förbränning inom industrin ingår därför i detta delkapitel. Delkapitlet om industri nedan fokuserar endast på 
processutsläppen.  
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En panna på 50 MW som går 500h/år (med full last) innebär en nyttiggjord energi på 25 000 

MWh, vilket är gränsen för att omfattas av NOx-avgiftssystemet. Med trädbränsle och 6 

procent syre motsvarar 100 mg/Nm3 ca 0,12 g NOx/MWh24. I NOx-avgiftssystemet ingår 

förbränningsanläggningar som under 2016 tillsammans producerade ca 71 000 GWh25, vilket 

då även inkluderar förbränning inom industrin. Dessa drygt 400 anläggningar släppte under 

2016 ut 12,1 kton NOx och hade en genomsnittlig utsläppsnivå på 0,236 kg/MWh26.  

En ungefärlig reduktionspotential beräknas nedan något förenklat utifrån antaganden om att 

samtliga anläggningar använder trädbränsle vid 6 procent syrehalt. Verkligheten är något 

mer komplicerad och djupare analyser behövs framöver. De anläggningar som låg över 

utsläppsnivån enligt BAT-AEL på 150 mg/Nm3 (motsvarande 0,18 kg/MWh)27 stod 

tillsammans för ca 28 700 GWh energi och 7,7 kton utsläpp. Medelutsläppen från dessa var 

0,29 kg/MWh. Om dessa anläggningar antas installera reningsteknik och i snitt minska sina 

utsläpp ner till gränsvärdet på 0,18 kg/MWh är den totala reduktionspotentialen ca 3,2 kton 

[28 700 000 MWh*0,11 kg/MWh]. Givet att utsläppen är på samma nivå 2030 som år 2016, 

se ovan. 

För de befintliga anläggningarna antas en dubbelt så hög investeringskostnad (dvs. 4 Mkr)28 

för SNCR som för nya anläggningar men samma nivå på driftskostnader. Det ger en 

årskostnad på 327 000 kr29 antaget en livslängd på 20 år och 4 procent diskonteringsränta. 

Reduktionen i en anläggning är i snitt 3 667 kg NOx30, vilket skulle ge en marginalkostnad för 

dessa på 89 kr/kg NOx, allt annat lika, och en totalkostnad på 285 Mkr/år [89 kr/kg * 3200 

ton]. Det är dock troligt att detta är en högsta kostnad eftersom driftstiden för många av 

dessa anläggningar är betydligt högre än 500 h/år, vilket sänker marginalkostnaden.  

Som nämnts tidigare används NH3 eller urea som reduktionsmedel och det finns dessutom 

en risk för NH3-utsläpp i reningsprocessen. Vid reaktion med urea är CO2 en av 

biprodukterna, se Bilaga C. Negativa synergieffekter på både klimatgaser och 

kväveföreningar är därför en möjlighet.  

 

 

 

 

                                                           
24 Personligt meddelande Naturvårdsverket, 2018-05-07 
25 Excel-blad nedladdat från https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Kvaveoxidavgiften/Resultat-for-kvaveoxidavgiften/ 
26 Motsvarar ca 200 mg/Nm3, givet trädbränsle och 6% O2 
27 För en anläggning på 50 MW och rökgasström på 80 000 Nm3/h. 150 mg/Nm3 motsvarar 50 mg/MJ givet 
trädbränsle och 6 % syre. 1 kWh är lika med 3,6 MJ.  
28 Finns ingen källa för att stödja detta antagande, men för sjöfarten var investeringskostnaden för gamla fartyg 
160 % av kostnaden för nya fartyg, se ovan. 
29 (4000000*0,04)/(1-1,04^-20)= 294327 || (39+27)kr/h*500h = 33 000 kr 
30 0,11 NOx/MWh motsvarar 91.67 mg NOx/Nm3 || 91,67 mg NOx/Nm3 * 40 000 000 Nm3 = 3667 000 000 mg 
NOx = 3667 kg NOx 
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Tabell 16. Sammanställning rökgasrening stora förbränningsanläggningar 

Investeringskostnader per anläggning 4 Mkr 

Ekonomisk livslängd 20 år 

Driftskostnader 33 tkr/år 

Årskostnad per anläggning 327 tkr/år 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 285 Mkr/år 

Reduktion 3,2 kton/år 

Marginalkostnad 89 kr/kg 

Synergieffekter  

− CO2-ekv ? 

− Kväveföreningar ? 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder N/A 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Nej 

Utsläppsrenande Ja 

 

 

En stor del av utsläppen från förbränning kommer från anläggningar utanför NOx-

avgiftssystemet, vilka har en nyttiggjord energi på under 25 000 MWh. Dessa uppgår till 16,3 

kton [28,4–12,1 kton]. Den största delen av dessa anläggningar ingår i kategorierna små (<1 

MW) eller mellanstora förbränningsanläggningar (MCP, 1–50 MW). I en underlagsrapport 

till förslag till genomförande av MCP-direktivet beskrevs möjliga reningsåtgärder för 

mellanstora förbränningsanläggningar (Naturvårdsverket, 2017). En kartläggning visade att 

över hälften av anläggningarna är av storleken 1–5 MW och endast ca 6 procent är mellan 

20–50 MW. Förslaget anger en utsläppsgräns av NOx för mellanstora anläggningar över 5 

MW på mellan 200–300 mg NOx/Nm3 beroende på bränsleslag. På grund av detta kommer 

inga krav ställas på reningstekniker som SCR/SNCR eller låg-NOx brännare och det har 

därför heller inte tagits fram några kostnadsberäkningar för detta. I ett högambitionsscenario 

har det dock uppskattats att det med enbart förbränningstekniska åtgärder går att reducera 

NOx-utsläppen på 6,0 kton från denna kategori anläggningar med 13 procent, dvs. 780 ton, 

jämfört med prognos-2017 för år 2030. Kostnaden för detta kan antas vara relativt låg, t.ex. 

har marginalkostnaden för förbränningstekniska åtgärder på sodapannor uppskattats till 25 

kr/kg NOx (ÅF, 2012). Totalt för sektorn förbränning uppskattas reduktionspotentialen till 

4,0 kton [3 200+780 ton]31.  

 

 

                                                           
31 Notera dock att det kan vara en viss grad av dubbelräkning här, eftersom mellanstora anläggningar 
eventuellt ingår i beräkningarna av reduktionspotentialen från anläggningar inom NOx-avgiftssystemet. 



 

 

 

 
41 

 

 

Tabell 17. Sammanställning optimerad förbränning mellanstora anläggningar (1–50 MW) 

Investeringskostnader N/A 

Ekonomisk livslängd N/A 

Driftskostnader ? 

Årskostnad ? 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad ? 

Reduktion 0,78 kton/år 

Marginalkostnad ? 

Synergieffekter ? 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder N/A 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Nej 

Utsläppsrenande Ja 
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2.1.5 Processutsläpp inom industri 

Utsläpp från förbränning inom industrin utgör en stor del av sektorns utsläpp men 

diskuteras tillsammans med el och fjärrvärme under förbränningsavsnittet ovan. Detta 

avsnitt fokuserar endast på industrins processutsläpp. Under 2016 var utsläppen från 

industrisektorn 28,5 kton fördelat på förbränning (16 019 ton), process (12 246 ton) och 

diffusa utsläpp (226 ton). De största enskilda andelarna av utsläppen kommer från följande 

delsektorer;  

• Processutsläpp (10,7 kton) och förbränning (4,0 kton) inom pappers- och 

massaindustri 

• Förbränning inom gruvindustrin (3,4 kton) 

• Förbränning i cement, kalk och gipstillverkning (2,2 kton) 

• Förbränning i kemiindustrin (1,5 kton) 

• Förbränning i raffinaderier (1,3 kton) 

Processutsläppen har inte minskat i samma omfattning som från förbränning och inom 

pappers- och massaindustrin har de varit mer eller mindre konstanta sedan 90-talet. Enligt 

Naturvårdsverket (2015) spås processutsläppen öka något eller åtminstone ligga kvar på 

samma nivå även till år 2030, och vi utgår från att denna bedömning fortfarande gäller.   

Cirka 8 kton av utsläppen från pappers- och massaindustrin kommer från 

sulfatmassaproduktion i sodapannor (Naturvårdsverket, 2017b). Enligt BREFen32 för 

produktion av papper, massa och kartong är bästa tillgängliga teknik för att minska NOx-

utsläppen från sodapannor ett optimerat förbränningssystem. Det innebär att uppkomsten 

och utsläppen av NOx kan minskas genom justering av driftparametrarna, luftdistributionen, 

syreöverskottet, flambildningen och temperaturprofilen (eu, 2014). Enligt Naturvårdsverket 

(2017b) uppfyller redan samtliga sulfatmassabruk i Sverige rådande övre (bindande) BAT-

nivåer på 1,4 kg NOx/ton massa (för TS<75%). Det undre värdet i BAT-AEL på 0,8 kg 

NOx/ton massa ska ligga i nivå med vad de bästa anläggningarna klarar och som kan vara 

möjligt att uppnå i moderna anläggningar.  

 

Tabell 18. BAT-AEL för NOx -utsläpp från en sodapanna 

                                                           
32 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0017&from=SV 
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I en rapport till Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL) gjordes 

beräkningar av kostnad och reduktionspotential för dels ombyggnad och dels mer avancerade 

(oprövade) reningstekniker vid nybyggnad (ÅF, 2012). Vid ombyggnad av befintliga 

sodapannor för att optimera förbränningstekniken skulle enligt rapporten en reduktion på 5–

20 procent kunna uppnås. Kostnaden för detta har uppskattats till ca 10 Mkr för en panna på 

2 500 tTS/d, med en marginalkostnad på 25 kr/kg reducerad NOx.33 En utsläppsminskning i 

övre delen av spannet på 20 procent av nuvarande utsläppsmängd motsvarar 1,6 kton 

[0,20*8 kton]. Den totala kostnaden är därmed 40 Mkr. 

I befintliga sodapannor anses det inte möjligt att bygga om för andra metoder. Detta beror på 

att det ofta är trångt i äldre befintliga fabriker och att de betydande kompletteringar som 

krävs ofta innebär att belastningen på pannhuskonstruktionen blir för hög (ÅF, 2012). När 

nya pannor byggs går det i teorin att använda rening med SCR. Tekniken är dock ännu inte 

kommersiellt beprövad. Den ökade investeringskostnaden för sodapannan uppgavs i 

rapporten till ca 150 MSEK och marginalkostnaden (inkluderande kapital och drift) för NOx-

avskiljningen anges vara ca 155 SEK/kg NOx för en massafabrik med en kapacitet på 

500 000 ton massa. Reduktionen av NOx bedöms då kunna uppgå till ca 80 % som ett 

långsiktigt medelvärde (ÅF, 2012).  

En annan teknik som utvärderades var ett tvåstegs skrubbersystem med klordioxid, vilket 

skulle kunna minska kväveoxidutsläppen från rökgaserna med 90 procent. 

Investeringskostnaden för detta bedömdes till 220 MSEK per anläggning och kostnaden per 

kg avlägsnat NOx till ca 150–160 SEK, vilket är ungefär samma reduktion och kostnad som 

för SCR-teknik enligt ovan. Vilken teknik som är bäst lämpad för respektive anläggning bör 

analyseras vidare. Ett tvåstegs skrubbersystem används dock för den fortsatta 

exemplifieringen.  

I en underlagsrapport om styrmedel (WSP, 2016) för att minska utsläpp av kväve anges att en 

sodapanna har en förväntad livslängd på 50 år, vilket innebär att det kan ta tid innan 

samtliga är aktuella för ombyggnad. Ett antal förväntas dock enligt rapporten bytas ut innan 

2030, men det framgår inte vilka eller hur många. Antaget att samtliga sodapannor 

genomgår omfattande ombyggnation eller ersätts med nya pannor innan 2030 och i samband 

med detta installerar teknik som renar ner till en nivå på 80 procent av den anläggning som 

idag släpper ut mest (20% av 1,4 kg NOx/ton massa) skulle den totala potentialen uppgå till 

5,9 kton34, se Bilaga A för mer info om uträkningen. Med en marginalkostnad på 155 kr/kg 

skulle det innebära en totalkostnad för åtgärden på 915 Mkr/år. Synergieffekter vid rening 

med ett tvåstegs skrubbersystem med klordioxid är av oss okända. Vid rökgasrening kan det 

uppstå negativa effekter på klimatgaser och kväveföreningar, se mer under 2.1.4 samt Bilaga 

B och C. Eftersom denna åtgärd har potential att bli omfattande är en utredning av 

synergieffekterna framöver motiverad.   

                                                           
33 Eftersom beräkningarna inte redovisas i ÅF (2012) görs nedan en exempelberäkning. En reduktion på t.ex. 10 
procent för ett medelbruk motsvarar 38 ton, se Bilaga A. 10 MSEK innebär ett årspris på 735 tkr med 20 års 
livslängd och 4 % ränta. Förutsatt att inga driftskostnader finns ger det ger en enhetskostnad på ca 19 kr/kg.   
34 I WSP (2016) uppskattas att rening med SCR i sodapannor kan ge en reduktion på 6 kton. 
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Tabell 19. Sammanställning rening (tvåstegsskrubber) i sodapannor 

Investeringskostnader per anläggning 220 Mkr 

Ekonomisk livslängd ? 

Årskostnad per anläggning ? 

Återinvesteringar ? 

Totalkostnad 915 Mkr/år 

Reduktion 5,9 kton 

Marginalkostnad 155 kr/kg 

Synergieffekter  

− CO2-ekv ? 

− Kväveföreningar ? 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Förbränningstekniska 

åtgärder 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Nej 

Utsläppsrenande Ja 

 

 

Tabell 20. Sammanställning optimerad förbränningsteknik genom ombyggnad av äldre 

sodapannor 

Investeringskostnader per anläggning 10 Mkr (?) 

Ekonomisk livslängd ? 

Driftskostnader per anläggning ? 

Årskostnad ? 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 40 Mkr/år 

Reduktion 1,6 kton/år 

Marginalkostnad 25 kr/kg 

Synergieffekter ? 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Rening med 

tvåstegskrubber 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Nej 

Utsläppsrenande Ja 
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2.1.6 Sammanfattning NOx-åtgärder 

Nedan sammanfattas de åtgärder som ovan har beskrivits för att minska utsläppen av 

kväveoxider. I tabellen anges en uppskattning på marginalkostnad och reduktionspotential 

för respektive åtgärd, där så varit möjligt, vilka också ger en totalkostnad för att uppnå 

potentialen för den åtgärden. Reduktionspotentialerna ska vara den maximala minskning 

som kan uppnås med åtgärden, emellertid har några baserats på ett scenario eller antagande 

om de ingående parametrarna, se t.ex. fotnot om maximal potential för föryngring av 

personbilar under 2.1.1. Synergieffekterna vid rökgasrening med SCR/SNCR är osäkra, vilket 

har markerats med ett frågetecken, men det finns en risk för negativ påverkan på utsläpp av 

andra reaktiva kväveföreningar (Nr), främst NH3. Reduktionen för vissa av åtgärderna går 

inte att addera, t.ex. är potentialen för båda åtgärderna på sodapannor beräknade utifrån att 

den åtgärden genomförs på samtliga anläggningar. Det är dock kompatibla åtgärder. 

 

Tabell 21. Bruttotabell över åtgärder för att minska utsläppen av NOx 

Åtgärd 
Marginal-
kostnad  
(sek/kg) 

Reduktion 
2030  

(kton/år) 

Totalkostnad 
2030  

(mkr/år) 

Synergieffekter  
(positiva och 

negativa) 

Transport         

Minskat trafikarbete  
(35%) personbilar 

? 2,8 ? 
Positiva; partiklar 
och växthusgaser 

Föryngring personbilar 
(5% fler Euro6/6d) 

476 0,5 238 
positiva; partiklar 
och växthusgaser 

Ökad andel elfordon 891* 0,4 356 
Positiva; partiklar 
och växthusgaser 

Reducerad hastighet 
personbilar  

? ? ? 

Positiva; ökad 
trafiksäkerhet, 

bränsleanvändning, 
partiklar och 
växthusgaser  

Negativa; 
tidsförluster 

Ökad avgasrening i 
dieselbilar 

? 2,7 ? 
Negativa; partiklar 
och växthusgaser 

Föryngring lastbilar N/A 0 0   

Minskat trafikarbete 
lastbilar 

N/A 0 0   
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Ökad andel 
elhybridlastbilar (50%) 

? 0,29 ? 

Positiva; 
bränsleförbrukning, 

partiklar och 
växthusgaser 

Sjöfart         

Rening med SCR N/A 0 0  

Arbetsmaskiner         

Forcerad föryngring N/A 0 0   

Ökad andel elhybrider 
(30%) 

6600 0,05 330 

Positiva; 
bränsleförbrukning, 

partiklar och 
växthusgaser 

Förbränning         

Rökgasrening med SNCR 
stora förbrännings-
anläggningar (>50 MW) 

89 3,2 285 Negativa; Nr (?) 

Optimerad förbränning 
medelstora anläggningar  
(1–50 MW) 

? 0,78 ?  ? 

Industri         

Optimerad 
förbränningsteknik genom 
ombyggnad av äldre 
sodapannor 

25 1,6 40 ?  

Tvåstegs skrubbersystem 
med klordioxid/SCR 
sodapannor 

155 5,9 915  Negativa; Nr (?) 

Totalt   18,2 2164   

*Baseras på skillnad i fordonsinköp och inte reningsteknik 
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2.2 Åtgärder riktade mot utsläpp av ammoniak (NH3) 

De totala ammoniakutsläppen var under 2016 53,1 kton, varav jordbruket beräknades stå för 

46,8 kton (ca 88%). Jordbruket är därmed den främsta källan för NH3-utsläpp i Sverige. 

Utsläppen av NH3 från jordbruket kan inte helt anvisas någon enskild verksamhet i 

jordbrukskedjan. En del produktionsprocesser är dock mer känsliga för NH3avgång. Enligt 

Naturvårdsverket (2013) orsakas NH3-utsläppen främst av mineralgödsel, stallgödsel och 

betesgödsel. Ca 90 procent av utsläppen från jordbruket kommer från djurhållningen (stall- 

och betesgödsel).  

 

 Historiska utsläpp från jordbrukssektorn per delsektor 1990–2016. 

 

Förluster sker under stallgödselns hela hanteringskedja; i stallar, under lagring och vid 

spridning. Storleken på förlusterna i ett led är beroende av vad som görs i andra led. Åtgärder 

som minskar NH3-avgången tidigt i kedjan leder till att kväveföreningen kan avgå som NH3 i 

ett senare skede. Om en åtgärd vidtas för att minska NH3-förlusterna i stall eller under 

lagring kommer mer ammoniumkväve att bevaras i gödseln som kan förloras som NH3 i 

nästa led i hanteringskedjan, t.ex. vid spridning. Åtgärder vid spridning av stallgödsel är 

särskilt viktiga eftersom de utgör en stor del av de totala förlusterna från stallgödsel och för 
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att spridning av gödseln är det sista steget i hanteringskedjan. Vidtas inte åtgärder i det ledet 

kan en stor del av effekten av åtgärder i tidigare led att gå förlorad. 

Kedjeeffekten mellan de olika leden i NH3-omloppet, leder till att nettoeffekten av 

åtgärderna i stallet blir lägre om NH3-avgången senare i ledet beaktas (Jordbruksverket 

2013). Åtgärder som krävs för att långsiktigt minska NH3-utsläppen är därför att minska 

införseln av kväve till jordbruket. Åtgärder för att minska denna tillförsel är t.ex. minskad 

användning av mineralgödsel, minskad djurhushållning och minskad användning av 

proteinfoder. Dessa åtgärder diskuteras närmare under de olika sektioner för respektive 

åtgärd. Uppdelning av olika metoder för att genomföra en åtgärd baserar sig på bedömningar 

gjorda av Jordbruksverket. Jordbruksverket har t.ex. bedömt hur stor areal det är praktiskt 

möjligt att bruka ner gödseln på inom 4 timmar efter spridning och hur mycket som kan 

förväntas brukas ner under samma dag. Åtgärder gällande täckning av gödselbrunnar, samt 

val av ändamålsenlig spridningsmetod baserar sig också på bedömningar gjorda av 

Jordbruksverket över vad som är praktiskt genomförbart.35 Kostnaderna för åtgärderna kan 

variera stort mellan företag med skilda förutsättningar. Kostnaderna kan också antas vara 

högre i skogsbygder och i norra Sverige bland annat på grund av sämre arrondering och 

längre transportavstånd. Vid beräkningarna har dock en genomsnittlig kostnad för en 

typsituation tillämpats för hela landet. 

Sveriges åtagande enligt takdirektivet för NH3 är en minskning med 15 respektive 17 procent 

år 2020 och 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2005, till 49 kton och 48 kton. Prognos-2017 

för 2020 indikerar att utsläppen med nuvarande förutsättningar kommer vara 51 kton. Det 

behövs därför åtgärder som tillsammans minskar utsläppen med över 2 kton till år 2020 för 

att Sverige ska klara sitt åtagande. Jordbrukssektorn förväntas fortsatt stå för den allra 

största delen av utsläppen, men minskar något till ca 45 kton år 2020 jämfört med 2016-års 

siffror på 46,8 kton. 

  

                                                           
35 Personlig kommunikation med Magnus Bång, 2018-05-03 
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2.2.1 Täckning av flytgödsel och urin 

Genom att täcka lagringsbehållare för flytgödsel och urin minskar man luftväxlingen ovanför 

gödselytan och därmed NH3-avgången. Från en urinbehållare utan täckning kan 40–50 

procent av totalkvävet gå förlorat som NH3. Förlusterna vid lagring av flytgödsel är betydligt 

mindre, vanligen 5–10 procent. Täckning vid lagring har genom rådgivning och lagstiftning 

blivit allt vanligare. Krav finns att flytgödsel- och urinbehållare i södra och mellersta Sverige 

ska ha täckning för att minska NH3-avgången. Enligt SCB:s gödselmedelsundersökning för 

2012/13 lagrades ca 98 procent av all flytgödsel och 91 procent av all urin i landet i behållare 

med någon form av täckning. Fördelningen mellan olika täckningsalternativ framgår av 

Tabell 22. 

 

Tabell 22. Fördelning mellan olika täckningsalternativ för täckta flytgödsel- och 

urinbehållare (Källa: SCB, 2106)  

Gödselslag Fördelning mellan olika täckningsalternativ, procent av antal 

djurenheter 

Svämtäcke Tak Annan metod 

Flytgödsel 95 4 1 

Urin 67 22 7 

 

I och med att nästan alla gödselbehållare idag har någon form av täckning ligger den 

huvudsakliga potentialen i en effektivare täckning än svämtäcke. Det innebär i praktiken 

täckning med någon form av olika tätslutande överbyggnader som tak eller lock eller flytande 

plastduk (endast för mindre urinbehållare). I fall med endast svag eller ringa bildning av 

svämtäcke, finns det dock möjlighet att förbättra svämtäcket genom iblandning av 

exempelvis hackad halm eller ensilagerester. Svämtäcke kan minska avgången med upp till 

50 procent medan tätslutande alternativ kan sänka utsläppen med 90–95 procent. Om 

byggnationen tillåter vindrörelse under taket halveras effekten (Jordbruksverket, 2010).  

En flytande plastduk lämpar sig bäst för mindre behållare då plastduken kan vålla problem 

vid omrörning av gödsel i större brunnar. Den flytande plastduken minskar förutom NH3-

utsläppen, också luktspridning i samma utsträckning som fasta tak. Problemet med flytande 

plastdukar är att de inte leder bort regnvattnet, vilket innebär att lagringskapaciteten 

minskar när brunnen fylls med regnvatten. Om brunnen innehåller mer vatten innebär detta 

att större mängder gödsel måste spridas, vilket i sin tur innebär mer maskintimmar och 

större energiförbrukning (bl.a. diesel). Det finns möjligheter att förse plastduken med en 

krage längs kanten så att regnvattnet samlas på duken och kan pumpas bort vid behov. 

Regnvatten kan dock ändå i vissa fall komma att behövas för utspädning av flytgödseln ifall 

gödseln är tjock (Jordbruksverket, 2010). 
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Täckning av behållare har positiva synergieffekter utöver minskning av NH3-utsläpp, såsom 

minskade växthusgasutsläpp, luktminskning och avledning av regnvatten (English m.fl., 

2006). Utsläppen av lustgas och metan är lägre med tak och plastduk jämfört med svämtäcke 

(Rodhe m.fl., 2008). IPCC:s schablonvärden för metanavgång är 17 procent för gödsel med 

svämtäcke och 10 procent för de andra täckningsalternativen. Genom att hindra regnvattnet 

från att komma in i behållaren kan man skapa ytterligare lagringsutrymme. Täckning med 

fasta tak hindrar också någon människa eller något djur från att falla i brunnen. Utöver den 

effektiva reduktionseffekten, kräver en överbyggnad oftast mindre tillsyn och underhåll 

jämfört med de alternativa täckningsmetoderna, vilket innebär relativt lägre rörliga 

åtgärdskostnader (Jordbruksverket, 2010).  

Täckning av urinbehållare med tak 

Om samtliga urinbehållare som idag har svämtäcke istället antas ha tak som täckning 2020 

så kan NH3-avgången bli 632 ton lägre än i prognos-2017 för 2020. Det är en lägre potential 

än i tidigare bedömningar från Jordbruksverket vilket beror på att mängden gödsel som 

hanteras som urin är lägre (Jordbruksverket, 2017). Marginalkostnaden för denna åtgärd är 

beräknad till 19 kr per kg NH3-N, vilket innebär 16 kr/kg NH336 och den totala 

åtgärdskostnaden år 2020 skulle då uppgå till 9,9 Mkr/år (Jordbruksverket, 2017).   

 

Tabell 23. Sammanställning tak för täckning av urinbehållare 

Investeringskostnader ? 

Ekonomisk livslängd ? 

Årskostnad ? 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 9,9 Mkr/år 

Reduktion 632 ton/år 

Marginalkostnad 16 kr/kg NH3 

Synergieffekter   

− Lukt + 

− Lagringskapacitet + 

− CO2-ekv + 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Snabbare spridning, 

surgörning 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 

 

                                                           
36 Marginalkostnaden för åtgärderna uttryckt i kr/kg NH3 fås genom att dividera marginalkostnaden för 
ammoniakkväve med 1,21 (omräkningsfaktor mellan NH3 och NH3-N). 
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Täckning av flytgödselbehållare med tak 

Utsläppsminskningspotentialen för täckning av flytgödselbehållare har inte beräknats i 

Jordbruksverket (2017) då den på grund av högre marginalkostnad inte ansågs behövas för 

att nå målet enligt takdirektivet. Enligt en tidigare beräkning skulle det genom täckning med 

tak av de flytgödselbehållare som då hade svämtäcke gå att minska NH3-avgången med 1246 

ton NH3 (Naturvårdsverket, 2013). Eftersom den uppskattningen är några år gammal och nu 

osäker görs en försiktig uppskattning att potentialen idag är någonstans mellan hälften och 

hela den då uppskattade potentialen, dvs. ca 600–1200 ton. Åtgärdskostnaden per kg NH3-N 

är 140 kr/kg37. Uttryckt i kr/kg NH3 är det 116 kr/kg NH3 och totalkostnaden därmed 

någonstans mellan 69 och 138 Mkr. I Jordbruksverket (2010) framgår att 

investeringskostnaden för tak med tätslutande plastduk till en 4 m djup flytgödselbehållare 

som rymmer 2 760 m3, vilket räcker för att lagra flytgödseln från 120 mjölkkor eller 1 400 

slaktsvinsplatser under 12 månader, är 269 000 SEK2010. Omräknat till 2016 års prisnivå är 

det ca 280 500 kr. Med en livslängd på 15 år och en diskonteringsränta på 4 procent innebär 

det en årskostnad på ca 19 600 kr. 

  

Tabell 24. Sammanställning tak vid täckning av flytgödselbehållare 

Investeringskostnader 285 000 kr 

Ekonomisk livslängd 15 

Årskostnad 19 600 kr/år 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 69–138 Mkr/år 

Reduktion 600–1200 ton/år 

Marginalkostnad 116 kr/kg NH3 

Synergieffekter   

− Lukt + 

− Lagringsutrymme + 

− CO2-ekv + 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Snabbare spridning, 

surgörning 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 

 

  

                                                           
37 Marginalkostnaden har inte uppdaterats till Jordbruksverket (2017) från Jordbruksverket (2013). 
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2.2.2 Hantering av fastgödsel med torv 

Fastgödseln medför större NH3-avgång än flytgödsel vilket beror främst på att den lagras 

helt eller delvis med lufttillträde (Jordbruksverket, 2010). Hästnäringen producerar främst 

fastgödsel och gödseln som hästar producerar står för ca 10 procent av den totala 

gödselmängden från alla djurslag (Jordbruksverket, 2010). Hästhållning som inte räknas 

som jordbruksföretag omfattas inte av samma lagstiftning kring hantering av gödsel. Det 

finns inom den sektorn därför en potential till minskning av NH3-utsläpp. Den redovisade 

potentialen nedan gäller dock inte bara hästar utan baserar sig på all fastgödsel i landet. 

I praktiken är det vanligt att fylla på gödselstackarna ovanifrån vartefter fastgödsel bildas. En 

kontinuerlig tillförsel av fastgödsel ovanifrån till gödselstacken innebär dock svårigheter, 

eftersom när lagret brer ut sig över en allt större yta är det ofta svårt att få till en praktiskt 

fungerande och effektiv täckning. Med torv som strö går dock mindre kväve förlorat som 

NH3 från stall och lager. Enligt en studie av Germundsson (2006) binds NH3 fyra till sex 

gånger mer effektivt till torv än till sågspån och halm. I försök utförda av JTI (Steineck m.fl., 

2000; Karlsson & Torstensson, 2003) förlorades bara 0,2 procent av totalkvävet som NH3 

från kompostering och mellanlagring av hästgödsel när torv användes som strö. Detta ska 

jämföras med 10–11 procent med halm som strö och 3 procent med spån. 

Strötorv används inte i Sverige i någon stor utsträckning och det finns därför en potential att 

minska NH3-utsläppen genom att byta från halm och spån. Om torv användes på samtliga 

gårdar som har fast- klet- eller djupströgödselsystem skulle NH3-avgången från stall och 

lager på dessa gårdar troligen kunna halveras. För hela Sverige skulle det innebära en 

potential för minskad NH3-avgång med ungefär 5 930 ton.38 Dessutom skulle förlusterna vid 

spridning minska, hur mycket är dock inte utvärderat.  

Till en så omfattande användning skulle det behövas ca 1,7 miljoner m3 torv. För att möta en 

sådan efterfrågan skulle det krävas att torvbrytningen ökar, alternativt att omfördela 

användningen så att den torv som ändå bryts i större utsträckning används som strö. I dag 

används merparten för energiändamål. Halmen som frigörs skulle då i viss mån kunna 

ersätta torv som bränsle. Torvbrytning innebär dock att stora mängder växthusgaser frigörs. I 

den nationella rapporteringen enligt klimatkonventionen behandlas torv på samma sätt som 

fossila bränslen. Enligt beräkningar i Jordbruksverket (2010) är koldioxidavgången 239 kg 

per kubikmeter torv. Dock minskar lustgasutsläppen som en följd av minskad NH3-avgång. 

Dessutom är det ur klimatsynpunkt bättre att använda torven som strö än till förbränning, 

om torven ändå används.  

Torvproducenter är ofta små, lokala företag och kostnaden kan variera stort beroende på 

bland annat lokalisering, personliga kontakter och transportavstånd. Dessutom varierar 

volymvikt, vattenhalt och kvalitet (bland annat humifieringsgrad) på den torv som bjuds ut. 

Uppgifter från fyra företag39 ger ett prisspann på 1–2 kr per kg och volymvikter på 120–300 

kg per m3 för balad torv. Kubikmeterpriset varierar mellan 175 och 300 kronor exklusive 

                                                           
38 0,5 x (9 610 + 13 340) x 19 650/38 000 = 5 930 
39 www.torvomaskin.se, www.aroshandelshus.com, www.torvstro.se och www.neova.se 
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moms och frakt. Germundsson (2006) anger bulkpriset på torvströ 2005/2006 till 100–150 

kr per m3.  

Kostnaden per kg sparat kväve beror helt på vilka antaganden man gör i kalkylen. Kalkylen 

bli gynnsam om torven jämförs med inköpt halm eller om den egna halmen som inte behövs 

som strö kan säljas till ett bra pris och om gården dessutom ligger nära en torvtäkt med 

tillgång till ett lämpligt lagringsutrymme. Antaget att det går åt lika många kg ts av torv och 

halm skulle 1 m3 torv med 50 procent vattenhalt kunna ersätta 135 kg halm. Med ett halmpris 

på 60 öre per kg och ett torvpris på 150 kronor per m3 skulle merkostnaden för att strö med 

torv då bli ca 24 kronor per kg sparat kväve. Då har hänsyn inte tagits till andra, mer 

svårvärderade fördelar som till exempel bättre stallmiljö och djurhälsa, ökad 

lagringskapacitet och en mer lättspridd gödsel. Dock tillkommer fraktkostnaden 

(Jordbruksverket, 2010). Uttryckt i 2016-års priser motsvarar det 25 kr/kg NH3-N och 21 

kr/kg NH3.  

Vid en användning av torv som strömedel skulle det ta lång tid att kompensera för de 

emissioner av koldioxid som orsakas genom brytning av torv. Att kraftigt öka mängden torv 

som bryts skulle under en ganska lång tid leda till en förhöjd koldioxidavgång och 

rekommenderas därför inte. Det saknas dock tillämpbara åtgärder för att minska NH3-

avgången från fasta gödselslag och det är önskvärt att kunna använda torv som strömedel. 

Det bedöms vara möjligt i viss utsträckning eftersom det inom handlingsprogrammet föreslås 

åtgärder som leder till att förnybara bränslen kan ersätta fossila. Den halm som frigörs kan 

också användas för energiändamål.  

Om torvbrytningen sker på rätt marker, dvs. tidigare odlade och andra dikade torvmarker 

kan klimatpåverkan minskas. Antaget att användningen av torv som strö kan fördubblas 

motsvarar det en ökning med 10 procent av den totala potentialen. Det skulle kunna leda till 

att NH3-avgången på nationell nivå kan minska med ca 600 ton. Den årliga merkostnaden 

för att använda torv istället för halm beräknas då till 12,4 miljoner kr/år.   
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Tabell 25. Sammanställning hantering av fastgödsel med torv 

Investeringskostnader N/A 

Ekonomisk livslängd N/A 

Årskostnad N/A 

Återinvesteringar N/A 

Totalkostnad 12,4 Mkr/år 

Reduktion 600 ton/år 

Marginalkostnad 21 kr/kg NH3 

Synergieffekter   

− Lukt + 

− Stallmiljö och djurhälsa + 

− CO2-ekv - 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Snabbare spridning, 

surgörning 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.2.3 Surgörning av flytgödsel och urin 

I Danmark har en teknik utvecklats, där syra (t.ex. fosfor- eller svavelsyra) tillsätts i 

flytgödseln för att sänka pH-värdet. Det minskade pH-värdet innebär att ammoniumkvävet 

förhindras att övergå till NH3 och avdunsta i gasform (Fors m.fl., 2018, Rodhe m.fl. 2016). 40 

Enligt jordbruksverket (2010) finns ca 100 anläggningar i Danmark, där man tillsätter 

svavelsyra i gödseln och spolar in gödseln under spaltgolvet och pH-värdet i gödseln sänks till 

5,5–6,0. Spolning av gödseln under spalterna med surgjord gödsel leder till att pH-värdet 

sänks i ett tidigt skede av gödselhanteringen. Den tidiga behandlingen av gödseln innebär att 

gödselns pH-värde hålls låg under hela gödselhanteringskedjan och NH3-förlusterna 

minskar potentiellt i hela produktionskedjan (Rodhe m.fl., 2005). Produktionssystemen 

skiljer sig dock mellan Sverige och Danmark, vilket innebär att en spolning med försurad 

gödsel under spalterna inte är möjlig i Sverige, utan försurningen måste ske i anslutning till 

spridningen eller i lagringsbrunnen (Jordbruksverket, 2010). 

Jordbruksverket (2010) har genomfört en beräkning över vilka reduktionsmöjligheter det 

finns vid användning av surgörning i lagring och spridning. Uträkningen utgår ifrån att 

tekniken används på ca 1 procent av all flytgödsel och urin i Sverige. NH3-utsläpp vid lagring 

skulle kunna reduceras med 80 procent och 67 procent vid spridning med surgörning. 

Resultat blir därmed att NH3-utsläppen skulle minska med ungefär 100 ton 

(Jordbruksverket, 2010). I beräkningen har man förenklat och antagit att stallförlusterna är 

lika stora oavsett vilket gödselhanteringssystem som tillämpas. 

Investeringskostnaden för en surgörningsanläggning baserar sig på beräkningar gjorda av 

NIRAS Konsulenterne (2009). NIRAS utgår från ett mjölkkostall med 75–250 danska 

djurenheter41 och investeringskostnaden beräknas till 650 000 DKK, ungefär 955 000 kr 

uttryckt i 2016-års prisnivå42. De rörliga kostnaderna för surgörning består av el, svavelsyra, 

underhåll och ökat kalkningsbehov för att kompensera för den surare gödseln samt skapande 

av konstgjort svämtäcke. För en anläggning dimensionerad för 250 danska djurenheter är 

driftskostnaden enligt kalkylen totalt ca 47 600 DKK per år varav 499 DKK är kostnader för 

svämtäcket, vilket motsvarar 70 000 kr i 2016-års prisnivå. Kostnaden per kg kväve med 

dessa förutsättningar uppskattas till 60 kr/kg NH3-N, vilket motsvarar 50 kr/kg NH3. 

En storskalig satsning på surgörning av flytgödsel i stallet skulle motverka den svenska 

satsningen på biogas, detta eftersom det sänkta pH-värdet minskar aktiviteten hos bakterier 

som bildar metan. Det kräver också en hög förbrukning av el och svavelsyra. Hanteringen av 

svavelsyran och relaterade arbetsmiljörisker är ett ytterligare problem.43 Minskade utsläpp av 

metan i samband med lagring är en dock positiv effekt (Jordbruksverket, 2010). 

                                                           
40 RISE har ett pågående forskningsprojekt om surgörning i svenska förhållanden, projektet avslutas 2019. 
41 Dansk djurenhet motsvarar 100 kg N i lagrad form eller 35 producerade slaktsvin (Jordbruksverket, 2012). 
42 Växelkursen som använts och korrigerats för KPI motsvarar 1,47 SEK2016 per DKK2009 

43 Surgörningen ställer speciella krav på arbetsmiljö och säkerhet, då man handskas med svavelsyra. Vid 
surgörning under spridning är svavelsyran placerad i en cistern framför traktorn, vilket kan innebära fara vid 
förflyttning mellan åkrar. Svårare att ta sig fram, speciellt på mindre vägar då ekipaget blir längre med en 
cistern framför traktorn. 
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Tabell 26. Sammanställning surgöring av flytgödsel 

Investeringskostnader ? 

Ekonomisk livslängd N/A 

Årskostnad ? 

Återinvesteringar ? 

Totalkostnad 5,0 Mkr/år 

Reduktion 100 ton/år 

Marginalkostnad 50 kr/kg NH3 

Sidoeffekter   

− CO2-ekv + 

− Biogödsel - 

− Elanvändning - 

− Arbetsmiljö - 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Täckning, snabbare 

spridning 

Konkurrerande åtgärder N/A 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.2.4 Nedkylning av gödsel 

Nedkylning av gödsel, innebär att gödseln i gödselrännorna kyls ner, t.ex. med inkommande 

dricksvatten. LIFE Ammoniak (2003) beräknade en årlig kostnad på 125 kr/kg N för 

kylningen i gödselrännan antaget en ekonomisk livslängd på 15 år. I 2016-års prisnivå 

motsvarar det 142 kr/kg N. Uttryckt i kr per kg NH3 motsvarar det ca 117 kr/kg NH3 

[142/1,21]. Sänkningen av gödseltemperaturen från 15 till 10°C minskade NH3-avgången 

mellan 15–40 procent. Temperatursänkningen bidrog också till att höja temperaturen i 

dricksvattnet med 3–6 °C (LIFE Ammoniak, 2003). Tidigare studier som t.ex. Andersson 

(1985) har kommit fram till att höjd temperatur i dricksvatten förbättrar kornas välmående 

och höjer mjölkproduktionen. En höjd mjölkproduktion orsakat av höjd temperatur i 

dricksvattnet kunde dock inte konstateras i Life Ammoniak 2003. I ett försök inom Greppa 

näringen (2014) om nedkylningen av gödsel uppmättes också reduktioner i metan- och 

koldioxidavgångar med 23 respektive 27 procent. Den totala potentialen och kostnaden för 

åtgärden är inte beräknade utan måste undersökas närmare.  

 

Tabell 27. Sammanställning nedkylning av gödsel 

Investeringskostnader ? 

Ekonomisk livslängd ? 

Årskostnad ? 

Totalkostnad ? 

Reduktion 15–40 procent 

Marginalkostnad 117 kr/kg NH3 

Sidoeffekter   

− CO2-ekv + 

− Mjölkproduktion + 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder ? 

Konkurrerande åtgärder ? 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.2.5 Spridning av stallgödsel 

Åtgärder vid spridning av stallgödsel är särskilt viktiga eftersom de utgör en stor del av de 

totala förlusterna från stallgödsel och för att spridning av gödseln är det sista steget i 

hanteringskedjan. Vidtas inte åtgärder i det ledet kan en stor del av effekten av åtgärder i 

tidigare led gå förlorad, eftersom alla utsläpp som hindrats i tidigare skeden av 

”gödselcykeln” förs vidare till denna sista etapp i processen där NH3-utsläpp kan uppstå. 

NH3-avgången vid spridning av gödsel kan reduceras med lämpligt spridningssätt samt 

tidpunkt för spridning (SCB, 2016).  

Den tidigare vanligaste tekniken, bredspridning, fördelar gödseln genom att kasta den uppåt 

och bakåt. Fördelarna med bredspridning är framför allt att tekniken är relativt billig och 

okomplicerad. Nackdelarna är att avgången av både lukt och NH3 kan bli stor. Dels innebär 

gödselns luftfärd att den kommer i direkt kontakt med luften, dels blir gödseln utspridd över 

en stor yta när den väl hamnar på marken. Vid spridning i växande stråsäd eller vall täcks 

bladverket av gödsel vilket ger en extra stor yta som kan avge NH3. Gödseln torkar också 

snabbare om den sprids ut jämnt över markytan än om den placeras i strängar. Ju snabbare 

den utspridda gödseln torkar, desto mer NH3 hinner avgå innan flytgödseln har trängt ner i 

marken (Ehrnebo, 2005).  

Bandspridning av flytgödsel 

Bandspridning av gödsel innebär att gödseln placeras i strängar på markytan med hjälp av 

slangar från gödselspridaren. Bandspridning kan anses vara ett mellanting mellan 

konventionell spridning och direkt myllning. Genom att lägga gödseln i strängar begränsas 

gödselns exponeringsyta mot luften. Efter spridningen torkar normalt gödselsträngarnas yta 

vilket begränsar NH3-avgången samtidigt som fukten inne i strängen möjliggör god kontakt 

mellan ammoniumkvävet och markpartiklarna. Åtgärden lämpar sig bäst för spridning för 

kort och tätbevuxen gröda på våren eller försommaren.  

Metoden har under de två senaste decennierna blivit allt vanligare i Sverige. Enligt den 

senaste statistiken från SCB (2016) uppgick spridningsandelen för bandspridning till 68 

procent av flytgödsel och 55 procent av urin, se Tabell 28. Tekniken är vanligast i södra 

Sverige och i slättbygderna. Det finns föreskrifter som gäller för Skåne, Blekinge och Halland 

och innebär att spridning av flytgödsel i växande gröda ska ske med teknik som ger låga 

NH3-förluster, t.ex. bandspridning. Tekniken passar dock mindre bra på små fält med dålig 

markuppdelning eftersom risk för dubbelspridning och/eller mistor då uppstår, vilket är en 

förklaring till att den inte är lika vanlig i skogsbygder och i norra Sverige. Detta har beaktats 

vid bedömning av potentialen. Tekniken har också vissa begränsningar när det gäller tjock 

gödsel och kräver en speciell maskinutrustning för att vara genomförbart. 
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Tabell 28. Fördelning mellan olika spridningstekniker för flytgödsel och urin 2016 (Källa: 

SCB, 2016) 

Gödselslag  

  

Andel gödsel som sprids med olika spridningstekniker (%) 

Bredspridning  Bandspridning  Myllningsaggregat  Annan 
metod  

Flytgödsel   28  68 4  0  

Urin 40 55 1 4 

 

Bandspridning gör störst nytta för att minska NH3-avgången i växande gröda och på stubb. 

Skillnaden mellan band- och bredspridning är större ju kraftigare grödan eller stubben är. På 

öppen jord är NH3-avgången lika stor. Dock är NH3-avgången vid bandspridning 

långsammare vilket möjliggör avgångsminskning även på öppen jord med hjälp av 

efterföljande nedbrukning (Jordbruksverket, 2010). Om spridning av flytgödsel med 

bredspridning istället antas ske med bandspridning 2020 beräknas NH3-avgången bli 671 

ton lägre än i prognos-2017 för 2020. Den skattade marginalkostnaden är 36 kr/kg NH3 och 

totalkostnaden uppgår till 24,4 miljoner kronor per år (Jordbruksverket, 2017). En positiv 

synergieffekt är som nämnts att dålig lukt minskas.  

 

Tabell 29. Sammanställning bandspridning (istället för bredspridning) 

Investeringskostnader ? 

Ekonomisk livslängd ? 

Årskostnad ? 

Återinvesteringar ? 

Totalkostnad  24,4 Mkr/år 

Reduktion 671 ton/år 

Marginalkostnad 36 kr/kg NH3 

Sidoeffekter   

− Lukt + 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Täckning, surgörning, 

snabbare nedbrukning 

Konkurrerande åtgärder Myllningsaggregat 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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Spridning med myllningsaggregat 

Myllningsaggregat placerar gödseln direkt i jorden vid spridning. Jämfört med andra 

metoder ger spridning med myllningsaggregat avsevärt lägre förluster av NH3. Öppen 

ytmyllning i vall kan minska NH3-avgången med 50 % jämfört med bandspridning. Täckt 

ytmyllning ger minimal NH3-avgång. Det finns olika typer av myllningsaggregat, vanligast är 

ytmyllningssystem där gödseln placeras på 3–8 cm djup. Användningen begränsas av att den 

kan ge skador på rötter, den passar sämre vid lutning, på steniga jordar och på lerjordar där 

det kan vara svårt att komma ned tillräckligt djupt under torra förhållanden 

(Naturvårdsverket, 2013). Myllningstekniken är också i första hand aktuell vid spridning på 

vall. Myllningsaggregat, i likhet med bandspridning, har en luktminskande förmåga, 

samtidigt som gödselgivan och spridningsjämnheten är kontrollerbara. Till myllningens 

fördelar kan också tilläggas foderhygien, då gödseln inte kommer i kontakt med den växande 

grödan utan hamnar under ytan vid växtens rötter (Ehrnebo, 2005).  

Myllningsaggregat kräver höga investeringskostnader och dess höga dragkraftsbehov och 

begränsade arbetsbredd ger i sin tur ökade kostnader för arbete och markpackning. 

Marginalkostnaden har beräknats till 114 kr/kg NH3-N, motsvarande 94 kr/kg NH3. Antaget 

att spridning av flytgödsel sker med myllningsaggregat istället för bandspridning under 

förhållanden där spridning med myllningsaggregat är lämpligt kan reduktionspotentialen 

uppgå till 1060 ton NH3 (Naturvårdsverket, 2013). Denna potential är utöver den potential 

som beräknats för åtgärden bandspridning istället för bredspridning. Eftersom den 

uppskattningen är några år gammal och nu osäker görs en försiktig uppskattning att 

potentialen idag är någonstans mellan hälften och hela den då uppskattade potentialen, dvs. 

ca 500–1000 ton. Det skulle år 2020 innebära en total kostnad på 47–94 miljoner kr per år. 

 

Tabell 30. Sammanställning spridning med myllningsaggregat (istället för bandspridning) 

Investeringskostnader ? 

Ekonomisk livslängd ? 

Årskostnad ? 

Återinvesteringar ? 

Totalkostnad  47–94 Mkr/år 

Reduktion 500–1000 ton/år 

Marginalkostnad 94 kr/kg NH3 

Sidoeffekter   

− Lukt + 

− Bränsleanvändning - 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Täckning, surgörning 

Konkurrerande åtgärder Bandspridning, snabbare 

nedbrukning 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.2.6 Snabbare nedbrukning av stallgödsel efter spridning 

En snabb nedbrukning är vid sidan av myllning det klart effektivaste sättet att minska NH3-

förlusten. Ju längre tid som går mellan spridning och nedbrukning desto mindre är 

skillnaden mellan de olika spridningsteknikerna. Tanken med den snabba nedbrukningen är 

att gödseln skall komma i kontakt med jord-/markpartiklarna, vilket bidrar till att 

ammoniumkvävet binds till marken (Ehrnebo, 2005). Med snabb nedbrukning kan NH3-

förlusterna sänkas med över 90 procent jämfört med bredspridning utan ytterligare åtgärd. 

En grund bearbetning, till exempel harvning, är fullt tillräcklig förutsatt att gödsel och jord 

blandas ordentligt. Det viktiga är att åstadkomma god kontakt mellan gödsel och jord. NH3-

förlusterna är som störst direkt efter spridning. Därför är det viktigt att gödseln brukas ner 

snabbt (Jordbruksverket, 2010.) När det kommer till fast och kletgödsel är den efterföljande 

nedbrukningen det enda effektiva sättet att minska NH3-avgången. 

Teoretiskt är det möjligt att mylla eller bruka ner all gödsel som sprids på osådd mark 

omedelbart eller i varje fall mycket snabbt, men det finns en del hinder av praktisk eller 

logistisk natur. Det finns en potential för att minska NH3-avgången genom att bruka ned den 

gödsel som i dag sprids på osådd mark utan nedbrukning, och genom snabbare nedbrukning 

av den gödsel som redan i dag brukas ned. Effekt och kostnader redovisas för två alternativ, 

nedbrukning samma dag och nedbrukning inom 4 timmar. Myllningstidpunkterna som 

redovisas i tabellen nedan varierar från år till år beroende på växtföljden och vilken typ av 

jordbearbetning som krävs eller är möjlig.  

 

Tabell 31. Myllningstidpunkter för olika gödselslag 2016. (Källa: SCB, 2016) 

Gödselslag Andel som myllades eller brukades ner inom respektive tidsintervall, 

procent 

Omedelbart Inom 4 tim Inom 5–24 tim Efter >24 tim eller inte alls 

Osådd mark Växande 

gröda 

Flytgödsel 6 9 6 3 76 

Fastgödsel 12 18 20 12 38 

Urin 2 1 0 2 95 
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Nedbrukning samma dag 

Om stallgödsel som sprids på obevuxen mark och lämnas längre än en dag utan nedbrukning 

istället brukas ned senast samma dag som den sprids kan NH3-avgången minska med 454 

ton NH3 jämfört med prognos-2017 för 2020. Marginalkostnaden är beräknad till 13 kr per 

NH3-N. Den årliga kostnaden år 2020 uppgår till 6,0 miljoner kr/år (Jordbruksverket, 2017). 

Kostnader har beräknats uppstå på företag där det saknas kapacitet i form av arbetskraft och 

traktorer för att klara av både spridning och nedbrukning samma dag. Kostnader uppstår då 

för att på något sätt köpa in extra kapacitet i form av arbete och traktor (Naturvårdsverket, 

2013). De angivna kostnaderna förutsätter att jordbearbetningsmomentet ska utföras ändå 

och nedbrukningen således inte innebär någon extra körning (Jordbruksverket, 2010). 

Därmed uppstår heller inga synergieffekter av denna åtgärd. 

 

Tabell 32. Sammanställning nedbrukning samma dag 

Investeringskostnader N/A 

Ekonomisk livslängd N/A 

Årskostnad N/A 

Totalkostnad 6,0 Mkr/år 

Reduktion  454 ton/år 

Marginalkostnad 13 kr/kg NH3 

Sidoeffekter N/A  

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Täckning, surgörning 

Konkurrerande åtgärder Myllningsaggregat 

Utsläppsförebyggande Nej 

Utsläppsrenande Nej 
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Nedbrukning inom 4 timmar  

Om stallgödsel som sprids på obevuxen mark brukas ner inom 4 timmar efter spridning 

istället för att brukas ned senast samma dag, kan NH3-avgången minska med 287 ton i 

relation till prognos-2017 för 2020. Denna potential är utöver den potential som beräknats 

för åtgärden nedbrukning samma dag ovan. Det har alltså i beräkningen tagits hänsyn till 

detta för att undvika dubbelräkning. Här antas att stallgödsel som sprids på obevuxen mark 

och brukas ned senast samma dag istället brukas ned inom 4 timmar efter spridning. Den 

årliga kostnaden är uppskattad till 17,8 miljoner kr/år och marginalkostnaden är därmed 62 

kr/kg NH3 (Naturvårdsverket, 2013). Nedbrukning inom 4 timmar efter spridning är många 

gånger inte möjligt i praktiken. Det finns t.ex. logistiska problem, såsom växling mellan 

arbetsmaskiner som är tidskrävande, vilket skulle göra arbetet ineffektivt. Uppdelning av 

arbetet på två maskiner fungerar heller inte utan problem, då spridning och nedbrukning 

(med harv eller plog) inte löper tidsmässigt i samma takt som spridning. Samarbete mellan 

närliggande jordbrukare är ett angeläget alternativ för att få arbetet att löpa snabbare och 

nedbrukningen kunde således påskyndas. De angivna kostnaderna förutsätter att 

jordbearbetningsmomentet ska utföras ändå och nedbrukningen således inte innebär någon 

extra körning (Jordbruksverket, 2010). Därmed uppstår heller inga synergieffekter av denna 

åtgärd. 

 

Tabell 33. Sammanställning nedbrukning inom 4 timmar 

Investeringskostnader N/A 

Ekonomisk livslängd N/A 

Årskostnad N/A 

Totalkostnad 17,8 Mkr/år 

Reduktion 287 ton/år 

Marginalkostnad  62 kr/kg NH3 

Sidoeffekter N/A 

Kvävetillförselreducerande Nej 

Kompatibla åtgärder Täckning, surgörning 

Konkurrerande åtgärder Myllningsaggregat 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.2.7 Rening av frånluft från djurstallar 

Stallventilation står för en betydande dal av de totala NH3-utsläppen i Sverige. Teoretiskt går 

det genom rening av frånluft minska luftutsläppen av NH3 från djurstallar. 

Våtscrubberteknik (kemisk rening) eller biofilter (biologisk rening) är två tillgängliga 

reningsmetoder. NH3-reduktionen kan enligt danska undersökningar uppgå till 50–96 

procent (Jordbruksverket, 2010). Ett problem vid rening av frånluft från djurstallar är att det 

handlar om stora luftvolymer med förhållandevis låga gaskoncentrationer, vilket fördyrar 

reningen. Ett annat problem är att åtgärden kräver mekanisk ventilation och i många fall 

även centraliserad uppsamling av frånluften. En sådan ombyggnad av befintliga stallar är 

både kostsam och ibland tekniskt omöjligt att genomföra. Dessutom byggs nya mjölkkostallar 

i dag oftast med naturlig ventilation. Naturlig ventilation har många andra fördelar, till 

exempel tyst stallmiljö, lägre byggkostnad, minimalt underhållsbehov, ingen energiåtgång 

vid drift etc. (Jordbruksverket, 2010). Den faktiska potentialen av denna åtgärd är därför 

liten i sammanhanget. Den höga marginalkostnaden gör också att andra åtgärdsalternativ är 

mer intressanta att gå vidare med i dagsläget. Högre krav enligt takdirektivet framöver kan 

innebära att åtgärden är mer intressant. 
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2.2.8 Minskad användning av råprotein i djurfoder 

Mjölkproduktionen i Sverige är beroende av hög kvalitet på grovfoder både näringsmässigt 

och hygieniskt. Grovfoder är allt som oftast ”närproducerat” vilket ger andra fördelar ur till 

exempel ett transportkostnadsperspektiv.  

Sambandet mellan råproteinhalten i foderstaten och kvävemängden i gödseln har påvisats i 

flera studier (LIFE Ammonaik, 2003; Swensson, 2003). Detta samband öppnar för 

möjligheten att optimera proteingivan för att minimera läckage av kväve. I projektet LIFE 

Ammoniak (2003), utfört av SLU har en omfattande analys gällande NH3-utsläppen utförts. 

Slutrapporten konstaterar att det finns en viss medveten överutfodring av protein på 

mjölkgårdar, vilket bland annat överutfodringen beror på att bönderna vill hålla en viss 

säkerhetsmarginal till en för låg proteingiva. En generell minskning av proteingiva för alla 

kor är dock inte relevant, utan sänkningen av råproteinhalten och dess nyttor måste 

utvärderas från fall till fall. Huhtanen (2013) landar i samma slutsats som LIFE NH3 (2003) 

med att ingen generell minskning av proteinfoderanvändning kan rekommenderas utan att 

en analys på gårdsnivå måste göras för att få en adekvat optimering till stånd. Huhtanen 

(2013) påpekar dock att 90 procent av mjölkavkastningen kan uppnås utan särskilt 

proteinfoder. 

Hur mycket NH3-avgången kan minskas med hjälp av optimerade foderstater beror på flera 

faktorer, såsom övriga foderstatens sammansättning, utfodringsrutiner och vilket stadium i 

laktationstiden kon befinner sig i (LIFE Ammoniak, 2003). För att optimera foderstaten och 

minska kväveutsläppen behöver en foderstatsanalys göras, analyser görs av t.ex. NorFor 

(Nordic Feed Evaluation System). Den fulla potentialen av åtgärden är därmed inte 

beräknad. 

Gällande kostnader kan inga kostnader som följer en minskning av proteinhalten påvisas. 

Kostnader kan uppstå vid uträkning och optimering av protein-/fodergivan. Denna kostnad 

måste i alla enskilda fall jämföras med inbesparingar som görs vid minskat inköp av 

proteinfoder. Huhtanen (2013) understryker att förutsatt att mjölkavkastningen kan 

bibehållas skall en kostnadsminskning kunna uppnås. 

Den största fördelen med denna åtgärd är att den, till skillnad från de tidigare nämnda 

åtgärderna, minskar tillförseln av kväve i kedjan vilket har flera positiva effekter, se mer 

under avsnitt 3.2. Några andra positiva eller negativa synergieffekter av åtgärden för 

djurhälsa eller stallmiljön har inte framkommit av den litteratur som studerats.  
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Tabell 34. Sammanställning minskad råproteinhalt i fodergivan 

Investeringskostnader Låg 

Ekonomisk livslängd N/A 

Årskostnad Låg 

Återinvesteringar ? 

Totalkostnad ? 

Reduktion ? 

Marginalkostnad Låg 

Sidoeffekter ?  

Kvävetillförselreducerande Ja 

Kompatibla åtgärder ? 

Konkurrerande åtgärder ? 

Utsläppsförebyggande Ja 

Utsläppsrenande Nej 
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2.2.9 Minskad djurhållning 

En bidragande faktor till den historiska nedgången i NH3-utsläpp är ett minskat djurantal av 

främst nötkreatur. Det är en naturlig följd av att ett mindre antal djur innebär en mindre 

stallgödselmängd att hantera. NH3-avgången minskar då i samtliga led från stall och lagring 

till spridning. En minskad djurhållning innebär därmed också att mängden kväve till cykeln 

reduceras, allt annat lika. Åtgärden kan dock få följdeffekter som en minskad självförsörjning 

och en ökad import av köttprodukter, med ökade utsläpp utanför Sveriges gränser, samt ett 

större behov av mineralgödsel till växtodlingen.   

BalticSTERN (2013) har redogjort för kostnader för minskat antal djur av nöt, svin och fågel 

kring Östersjön. Kostnaden för att minska en enhet av varje djurslag, dvs 

alternativkostnaden, plus kostnaden för minskad avkastning i växtodlingen med mindre 

gödsling visar på siffror i spannet 0–4 000 kr per kg N, dvs. 0–3 300 kr/kg NH3. Om inte 

den fulla kapaciteten utnyttjas behöver inte de mest kostsamma åtgärderna genomföras. 

Potentialen är proportionerlig till antal minskade djur. 
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2.2.10 Sammanfattning NH3-åtgärder 

I Tabell 35 sammanfattas de åtgärder som ovan har beskrivits för att minska utsläppen av 

NH3. I tabellen anges en uppskattning av marginalkostnad och reduktionspotential för 

respektive åtgärd, vilka också ger en totalkostnad för respektive åtgärd. 

Reduktionspotentialerna ska vara den maximala minskning som kan uppnås med åtgärden, 

emellertid har några baserats på ett scenario eller antagande om de ingående parametrarna, 

såsom t.ex. var det bedöms vara lämpligt att nedbruka samma dag respektive inom 4 timmar.  

 

Tabell 35. Bruttolista över åtgärder för att minska utsläppen av NH3 

Åtgärd 
Marginal-
kostnad  
(kr/kg) 

Reduktion 
2020  

(ton/år) 

Totalkostnad 
2020 

(mkr/år) 

Synergieffekter  
(positiva och negativa) 

Jordbruk     

Tak för täckning av 
urinbehållare  

16 632 9,9 
Positiva; växthusgaser, 
lukt, lagringskapacitet 

Tak vid täckning av 
flytgödselbehållare  

116 
900 (600–

1200) 
104 

Positiva; växthusgaser, 
lukt, lagringskapacitet 

Hantering av fastgödsel med 
torv 

21 600 12,4 
Positiva; lukt, djurhälsa 
Negativa; växthusgaser 

Surgörning av flytgödsel  
och urin 

50 100 5,0 
Positiva; växthusgaser 
Negativa; biogödsel, 

elanvändning, arbetsmiljö 

Nedkylning av gödsel 117 15–40 % ? 
Positiva; växthusgaser, 

mjölkproduktion 

Bandspridning av flytgödsel  36 671 24,4 Positiva; lukt 

Spridning med 
myllningsaggregat  

94 
750 (500–

1000) 
70,5 

Positiva; lukt 
Negativa; bränsleanv. 

Nedbrukning samma dag  13 454 6,0 N/A 

Nedbrukning inom 4 timmar  62 287 17,8 N/A 

Rening av frånluft från stall ? Liten ? ? 

Minskat råprotein i foder Låg ? ? ? 

Minskad djurhållning 0–3 300 ? ? 
Positiva; växthusgaser 

Negativa; själv-
försörjning, gödsel 

Totalt   4394 250  



 

 

 

 
69 

 

 

3 ÅTGÄRDSPAKET 

I detta kapitel ges förslag på åtgärdspaket som kan implementeras för att uppnå betinget för 

kväveoxider (NOx) och ammoniak (NH3) till år 2030 respektive 2020. Normalt baseras val 

av åtgärder på kostnadseffektivitet men på grund av åtgärdernas synergieffekter och 

målkonflikter med t.ex. emissioner av klimatgaser och kväveutsläpp till mark och vatten lyfts 

utifrån denna argumentation även andra åtgärder fram. Först redogörs dock för den 

kostnadseffektiva allokeringens innebörd för val av åtgärder.   

3.1 Kostnadseffektiv åtgärdsallokering 

NOx-åtgärder 

Utifrån bruttolistan på kväveoxider (Tabell 21) har vi plockat ut de åtgärder som det finns 

tillräckligt med information om för att jämföra marginalkostnad (genomsnittskostnad) och 

reduktionspotential. Åtgärderna rangordnade efter marginalkostnad ses i Tabell 36 nedan. 

De åtgärder med lägst marginalkostnad finns inom industrins process och förbränning samt 

personbilar. Som tabellen visar uppnås betinget på 13 kton/år vid 476 kr/kg NOx. Den åtgärd 

som ligger på målnivån är Föryngring personbilar, för vilken 0,3 av 0,5 kton 

reduktionspotential behövs för att nå 13 kton. Med detta paket av åtgärder nås betinget till en 

total kostnad av ca 1 154 Mkr/år.  

Minskat trafikarbete är något som förespråkas inom klimatåtgärdsdiskussioner och har en 

stor potential att minska även NOx-utsläppen. Hur trafikarbetet utvecklas i framtiden är 

dock osäkert och åtgärden kräver en omvälvande beteendeförändring hos allmänheten som 

inte är helt enkel att få till ens med en kombination av styrmedel. Kostnaden för denna 

åtgärd är svår att uppskatta och är beroende av vilka alternativa trafikslag människor väljer 

att använda sig av. Tiden för att transportera sig blir också en faktor. Om minskat 

trafikarbete genomförs som en klimatåtgärd kan NOx-reduktionen som följer tillgodoräknas 

även till takdirektivets mål mot luftutsläpp. Minskat trafikarbete tas därför upp som en 

kostnadseffektiv åtgärd.  

Optimerad förbränning inom el och fjärrvärme antas ha en liknande marginalkostnad som 

inom motsvarande åtgärd inom processindustrin (25 kr/kg NOx), där kostnaden uppstår på 

grund av ombyggnad. Behövs ingen ombyggnad kan kostnaden vara nära noll. Åtgärden bör 

vara något som gagnar även producenten om driftskostnaden kan minska. Vi ser heller inga 

uppenbara negativa synergieffekter av åtgärden. 

Vi har tidigare förklarat att optimerad förbränning och rökgasrening i sodapannor är 

kompatibla men inte helt adderbara. Hur reduktionspotentialen påverkas om de genomförs 

samtidigt är inte helt uppenbart, men potentialen av skrubbersystem på 5,9 kton har här 

reducerats med den fulla potentialen av optimerad förbränning (1,6 kton) för att undvika 

dubbelräkning, se mer under 2.1.5.  
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Tabell 36. Kostnadseffektivt åtgärdspaket för att minska NOx-utsläpp  

Åtgärder NOx 
Marginal- 
kostnad 
(sek/kg) 

Reduktion 
2030 

(kton/år) 

Totalkostnad 
2030  

(mkr/år) 

Minskat trafikarbete 0 2,8 0 

Optimerad förbränning medelstora 
anläggningar 

0–25 0,8 20 

Optimerad förbränningsteknik genom 
ombyggnad av äldre sodapannor 

25 1,6 40 

Rökgasrening med SNCR stora 
förbränningsanläggningar (>50 MW) 

89 3,2 285 

Tvåstegs skrubbersystem med klordioxid i 
sodapannor 

155 4,3 667 

Föryngring personbilar  476 0,3 143 

Totalt  13 1 154 
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NH3-åtgärder 

För NH-3 åtgärderna har en åtgärdskostnadskurva tagits fram med de åtgärder från 

bruttolistan (Tabell 35) för vilka marginalkostnad och reduktionspotential kunnat 

uppskattats, se Figur 7. Den visar att om den fulla potentialen för åtgärderna med lägst 

marginalkostnad utnyttjas uppnås betinget på 2 000 ton/år vid 36 kr/kg NH3. Åtgärderna 

Spridning med myllningsaggregat och Tak med täckning av flytgödsel med 

marginalkostnader på 94 kr/kg NH3 resp. 116 kr/kg NH3 har lämnats utanför figuren 

eftersom reduktionspotentialen för dessa är osäker. 

 

  Åtgärdskostnadskurva för NH3-åtgärder. Lodrät axel visar uppskattad 

marginalkostnad och vågrät axel anger reduktionspotential.   

 

Reduktionen för Nedbrukning inom 4 timmar tar hänsyn till att Nedbrukning samma dag 

redan genomförts till sin fulla reduktionspotential där så varit möjligt. Därför råder ingen 

konkurrens mellan dessa två åtgärder. I övrigt finns inga konkurrerande åtgärder. Det 

framgår även från figuren att Bandspridning av flytgödsel inte behöver tillämpas till sin fulla 

potential för att målnivån ska kunna uppnås, utan endast 314 kg/år av totalt 671 kg/år NH3. 

Det kan dock vara svårt att implementera styrmedel vilka leder till att åtgärden genomförs 

endast till en vis del av dess fulla potential (detta diskuteras i styrmedelsavsnittet). Dock 

innebär närvaron av osäkerheter vad gäller åtgärderna faktiska effekt och potential att det 

kan vara bra att ha utrymme för eventuella felmarginaler. 
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Med de åtgärder som behövs för att nå betinget, Nedbrukning samma dag, Tak för täckning 

av urinbehållare, Hantering av fastgödsel med torv och Bandspridning av flytgödsel skulle 

betinget nås till en totalkostnad på 39,7 miljoner kr/år. Det kostnadseffektiva åtgärdspaketet 

för NH3 visas i Tabell 37 nedan. 

 

Tabell 37. Kostnadseffektivt åtgärdspaket för att minska NH3-utsläpp 

Åtgärd 
Marginal-
kostnad  
(sek/kg) 

Reduktion  
2020  

(ton/år) 

Totalkostnad 
2020  

(mkr/år) 

Nedbrukning samma dag  13 454 6,0 

Tak för täckning av urinbehållare  16 632 9,9 

Hantering av fastgödsel med torv 21 600 12,4 

Bandspridning av flytgödsel  36 314 11,4 

Totalt   2 000 39,7 
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3.2 Motiv för att göra avsteg från en kostnadseffektiv 
åtgärdsallokering 

Nedan beskrivs ett antal olika argument för varför det kan vara befogat att göra avsteg från 

en ren kostnadseffektiv åtgärdsallokering i valet av åtgärdspaket. 

Ömsesidig beroende (interdependency) mellan åtgärder 

Det bör understrykas att eftersom reningseffekten för en viss åtgärd beror på vilka andra 

åtgärder som vidtagits kommer närvaron av andra åtgärder riktade mot samma förorening 

påverka effekten av åtgärden och därmed även dess potential samt i vissa fall även 

reningskostnaden. Det vill säga allt eftersom en viss åtgärd implementeras så påverkas 

kostnadseffektiviteten och potentialen av en annan åtgärd (allt annat lika). Exempelvis 

kommer den totala potentialen av att minska NOx-utsläppen genom bränsleeffektivare 

bilmotorer även påverkas av andelen elbilar i bilparken. För vissa NH3-åtgärder råder något 

av det omvända. Ifall åtgärder görs för att minska NH3-utsläppet i stallhanteringen innebär 

det att ökade utsläpp kan uppstå senare i kedjan, t.ex. vid gödselspridning, eftersom NH3-

innehållet är högre. Detta innebär att reduktionspotentialen för åtgärder senare i kedjan ökar 

ju mer utsläppen minskar tidigare i kedjan. 

Om implementeringen av en åtgärd leder till att effekten av en annan åtgärd minskar kan de 

åtgärder som bedömts vara kostnadseffektiva, ej vara tillräckliga för att uppnå målet. 

Dessutom kan det innebära att rangordningen mellan åtgärderna inte är korrekt eftersom 

detta samband även kommer att påverka kostnadseffektiviteten av åtgärderna.  

I en generell analys såsom denna går det inte att ta hänsyn till detta, men vid en djupare 

analys av åtgärder bör detta beaktas när man bedömer åtgärdernas kostnadseffektivitet 

utifrån ett åtgärdspaket.   

Utsläppsskifte (pollutant swapping) 

En viktig aspekt att beakta vid analysen av åtgärder är huruvida de kan ge upphov till så 

kallad ”pollutant swapping” (svenska: utsläppsskifte eller -förflyttning). Detta skifte kan vara 

av två olika slag: i) åtgärdens utsläppsminskning ger upphov till utsläpp av andra förorenade 

ämnen eller ii) åtgärdens utsläppsminskning ger upphov till ökade utsläpp av samma 

förorening men i en annan del av kvävecykeln. Ett exempel på den förra är när en övergång 

från diesel- till bensinbilar minskar utsläppen av NOx men ökar utsläppen av CO2. Ett 

exempel på den senare uppstår när en minskning av NH3 från lagringen av stallgödsel leder 

till ökade utsläpp av NH3 vid nedbrukningen. 

Vid närvaron av ”pollutant swapping” är det av betydelse huruvida den förorening som 

genereras omfattas av någon typ av styrmedel samt ifall de effekter denna medför är av lokal, 

regional, eller global karaktär. En åtgärd som minskar utsläppen av NOx på bekostnad av 

ökade koldioxidutsläpp behöver inte vara ett stort problem om utsläppen av den senare 

omfattas av EU ETS eller koldioxidskatten och att det aktuella styrmedlet bedöms till fullo 

internalisera utsläppens miljökostnader. Eftersom NOx- och NH3-utsläpp utgör olika delar i 
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kvävecykeln bör hänsyn tas till huruvida åtgärder riktade mot dessa generar utsläpp i andra 

delar av cykeln. Kvävecykeln visas i Figur 8 nedan. 

 

 Kvävecykeln (Källa: Pidwirny, M., 2006) 

Kvävekaskaden 

Det kväve som tillförs kvävecykeln, huvudsakligen från jordbruk, industriella processer och 

transporter, ger upphov till en mängd olika förorenande ämnen och miljöeffekter, vilka 

hänger samman med varandra, se Figur 9. Likt vatten kan kväveföreningar förflytta sig 

genom luft, vattensystem och mark men till skillnad från vatten tillförs kväve i ökande 

kvantiteter, och ackumuleras lokalt, regionalt samt globalt (Galloway m.fl. 1995). Sambandet 

mellan kvävetillförseln och alla de miljöeffekter den ger upphov till brukar benämnas 

kvävekaskaden, och uppstår när miljöeffekterna som orsakas av kvävet slutligen blir 

oberoende av källan (Galloway m.fl. 2003). Mineralgödsel-användningen utgör den största 

införselkällan av kväve till kvävecykeln och skiljer sig från övriga gödselkällor (till exempel 

stallgödsel och slam) vilka istället återanvänder befintligt kväve i cykeln.  
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 Kvävekaskaden (Källa: European Nitrogen Assessment, 2011.) 

 

Kväve kan delas upp i två kategorier: kväve som är kemiskt stabilt i marknära luftlager och 

återfinns i form av kvävgas samt som dikväveoxid (N2O, lustgas). Lustgas förekommer i 

betydligt lägre nivåer motsvarande ca en miljondel av koncentrationen av kvävgas. Den andra 

kategorin utgörs av kväveföreningarna kväveoxid, kvävedioxid och ammoniak. Dessa 

föreningar förekommer i mycket låga koncentrationer, ca 1 000 gånger lägre än lustgas. Till 

skillnad från kvävgas och lustgas är dessa kemiskt instabila i marknära luftlager. De bryts 

därför lätt ned och reagerar med andra ämnen – därav går dessa föreningar även under 

benämningen reaktivt kväve (Galloway m.fl., 2003). Genom dessa reaktioner kan ovan 

nämnda kväveföreningar omvandlas i atmosfären till partikulärt ammoniumnitrat samt till 

gaserna salpetersyra och ozon. I nederbörd, markavrinning och i vattendrag förekommer 

kväve i form av nitrat- och ammoniumjoner. 

Som framgår av Tabell 38 nedan bidrar tillförseln av reaktivt kväve (och de kväveföreningar 

det kan ge upphov till) bland annat till övergödning, global uppvärmning av klimatet, 

minskad biologisk mångfald, försurning samt nedbrytning av ozonlagret i stratosfären 

(Sutton m.fl. 2011). Miljöpåverkan orsakas av nitrater och andra kemiska föreningarna och 

kan vara såväl lokal, regional som global till sin karaktär.  
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Kemisk förening Påverkan Effekter 

Ammoniumnitrat 

(NH4NO3) 

Försurning 

Övergödning 

Biologisk mångfald 

Nitrat i grundvattnet 

Lokal, Regional 

Lokal, Regional 

Lokal 

Lokal 

Dikväveoxid/Lustgas 

(N2O) 

Växthusgas 

Ozonlagret i 

stratosfären 

Global 

Regional, Global  

Kväveoxid (NO) och 

kvävedioxid (NO2) 

Bildning av marknära 

ozon 

Regional, Global 

Ozon (O3) Växthusgas Global 

Ammoniak (NH3) Luftpartiklar Regional 

Salpetersyra (HNO3) Sur nederbörd Lokal Regional 

 

Miljöpåverkan som kvävetillförseln kan leda till kan även bero på andra faktorer såsom 

gröda, jordart, nederbörd (mängd och frekvens), retention44 och recipientens egenskaper. Att 

kvantifiera den negativa miljöpåverkan av en viss kvävetillförsel är därför förenat med stora 

osäkerheter. Globalt har den antropogena tillförseln av kväveföreningar ökat avsevärt 

(mellan 1860 och 2000).45 Kväveprocessen har identifierats som en av de biofysiska 

processer där de planetära gränsvärdena har överskridits, vilket innebär en ökad risk för 

irreversibla miljöförändringar (Rockström m.fl., 2009). Genom att skala gränsvärdena till 

nationell nivå, visar Nykvist m.fl. (2013) att Sverige överskrider det nationella gränsvärdet 

för nitrat (uttryckt i kvävetillförsel från mineralgödselanvändning per person). 

Som framkommer från Figur 9 utgör de åtgärder som riktas in mot NH3-utsläppen kopplade 

till stallgödsel inte någon direkt lösning på det långsiktiga problemet med kvävekaskaden. 

Åtgärderna innebär alltid någon form av ”pollutant swapping”. Indirekt kan vissa av 

åtgärderna dock leda till minskad tillförsel av kväve till cykeln ifall återföringen av stallgödsel 

till åkermark leder till en minskad användning av mineralgödsel på dessa åkrar. NH3-

åtgärdsanalyserna borde därför kompletteras med information om ifall, och till vilken grad, 

de möjliggör en minskad tillförsel av mineralgödsel.46  

                                                           
44 Samlingsbegrepp för alla processer som innebär att bara en viss andel av den totala mängden kväve eller 

fosfor från en källa i slutändan belastar en viss vattenförekomst (vattendrag, sjö eller hav). 
45 Från ca 15 teragram kväve per år till ca 165 teragram kväve per år. 1 Teragram = 1*109 kg. 
46 Minskad användningen av mineralgödsel leder också till minskade utsläpp av fosfor och kadmium. 
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Även om stallgödsel i hög grad återförs till åkrarna, vilket det görs idag, behöver detta inte 

innebära någon större minskning av mineralgödselanvändningen. Detta beror huvudsakligen 

på att näringssammansättningen i stallgödsel i de flesta fall inte är optimal för grödan (för 

mycket fosfor och kalium i relation till kväve). Därmed utgör inte stallgödsel ett perfekt 

substitut till mineralgödsel. Jordbrukare kompletterar därför användningen av stallgödsel 

med mineralgödsel vars sammansättning är välkänd. Kvaliteten på mineralgödsel är högre 

eftersom mängd och näringsupptag kan anpassas utifrån grödans behov (Nilsson, 2012).  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan skälen beskrivna ovan motivera att göra avsteg från den 

kostnadseffektiva allokeringen av åtgärder i valet av åtgärdspaket. Närvaron av 

interdependency mellan olika åtgärder påverkar de berörda åtgärdernas faktiska potential 

men kan även ha effekt på rangordningen av åtgärder med avseende på kostnadseffektivitet. 

Även hänsyn till positiva respektive negativa synergieffekter kan utgöra grund för att göra 

avsteg på en kostnadseffektiv åtgärdsallokering som enbart baseras utifrån 

reduktionseffekterna på NOx- respektive NH3-utsläpp. Utifrån ett kvävecykelperspektiv kan 

det även vara motiverat att särskilja de åtgärder som har faktisk effekt på kvävetillförseln i 

cykeln gentemot de åtgärder vilka på lång sikt enbart orsakar någon form av ”pollutant 

swapping”.  
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3.3 Alternativt åtgärdspaket 

För förslag till andra åtgärder att inkludera i åtgärdspaketen har, vid sidan av 

kostnadseffektivitet, hänsyn även tagits till bl.a. synergieffekter, målkonflikter med andra 

utsläpp och åtgärdens påverkan på kvävekaskaden. Därmed premieras åtgärder som är 

utsläppsförebyggande, inte innebär målkonflikter och/eller kan påverka lokala 

föroreningshalter positivt.  

3.3.1 Kväveoxider (NOx) 

En alternativ åtgärd att inkludera är Ökad andel elfordon. Marginalkostnaden är hög i 

jämförelse med de kostnadseffektiva åtgärderna. Dock är den mycket osäker och är dessutom 

baserad på dagens förväntade prisläge på elbilar. En utveckling mot billigare batterier genom 

teknologisk utveckling skulle kunna hjälpa till att minska denna kostnad till år 2030. Det kan 

också tilläggas att körkostnaden för elfordon är betydligt lägre än för bensin- och dieselbilar 

vilket gör att kostnaden för föraren minskar över tid. Elfordon kan dessutom vara viktiga för 

att nå mål för klimatutsläpp och minska partikelhalter i tätbefolkade områden, vilket gör den 

kompatibel med andra målområden. Vi anser därför att åtgärden är motiverad att inkludera 

trots en hög marginalkostnad. 

Reducerad hastighet för personbilar och Ökad andel elhybridlastbilar är ytterligare två 

transportåtgärder som bör kunna ingå i ett åtgärdspaket. De har inte varit möjliga att 

kostnadsuppskatta men de innebär, förutom minskad bränsleanvändning, en positiv effekt 

på lokala utsläpp och föroreningshalter och kan vara viktiga åtgärder i eller i närheten av 

tätorter där detta är ett problem samt bidrar till att uppnå flera utsläppsmål.  

Tvåstegs skrubbersystem med klordioxid i sodapannor är fortfarande en relevant åtgärd 

men om ovan åtgärder genomförs behövs inte samma reduktionsmängd. Sodapannor har 

lång livslängd och det är inte troligt att installation av reningsteknik kan sammanfalla med en 

planerad ombyggnad i samtliga anläggningar innan år 2030. Skulle det ändå ställas krav på 

att de byggs om för rening innebär det sannolikt orimliga kostnader som kan leda till att 

undantag medges. Det innebär inte att dessa anläggningar inte behöver installera rening alls, 

men att åtgärden förflyttas i tid. Potentialen finns därmed kvar till kommande åtaganden 

enligt takdirektivet. Rening av NOx-utsläppen i sodapannor kan minskas med potentialen för 

elfordon (0,4 kton) och elhybridlastbilar (0,3 kton), vilket innebär att 3,6 kton behövs för att 

uppnå betinget, jämfört med 4,3 kton i den kostnadseffektiva åtgärdsallokeringen. Om det 

finns ytterligare reduktionspotential med reducerad hastighet behövs än mindre.  

I Tabell 39 nedan visas hur åtgärdspaketet ser ut om dessa åtgärder inkluderas. Någon 

totalkostnad har inte varit möjlig att uppskatta för detta paket men kostnaden är högre än 

det kostnadseffektiva åtgärdspaketet, och är minst 1 402 Mkr. 
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Tabell 39. Alternativt åtgärdspaket för att minska NOx-utsläppen.  

Åtgärder NOx 
Marginal- 
kostnad 
(sek/kg) 

Reduktion 
2030 

(kton/år) 

Ackumulerad 
reduktion  
(kton/år) 

Totalkostnad 
2030  

(mkr/år) 

Minskat trafikarbete 0 2,8 2,8 0 

Optimerad förbränning medelstora 
anläggningar 

0–25 0,8 3,6 20 

Optimerad förbränningsteknik genom 
ombyggnad av äldre sodapannor 

25 1,6 5,2 40 

Rökgasrening med SNCR stora 
förbränningsanläggningar (>50 MW) 

89 3,2 8,4 285 

Tvåstegs skrubbersystem med 
klordioxid i sodapannor 

155 3,6 12,0 558 

Föryngring personbilar  476 0,3 12,3 143 

Ökad andel elhybrider lastbilar (50%) ? 0,3 12,6 ? 

Fler elfordon 891* 0,4 13,0 356 

Reducerad hastighet personbilar  ? ? 13,0 ? 

Totalt  13  >1 402 

*Baseras på skillnad i fordonsinköp och inte reningsteknik 
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3.3.2 Ammoniak (NH3) 

Ett undantag från det kostnadseffektiva åtgärdspaketet för NH3-utsläpp motiveras utifrån 

det faktum att flertalet av de kostnadseffektiva åtgärderna leder till ”pollutant swapping” och 

därför inte utgör någon långsiktig lösning på kväveproblematiken (även om det skulle 

innebära en kortsiktig lösning för NH3-utsläpp). Dessutom innebär kedjeeffekten ”pollutant 

swapping” eftersom när åtgärder vidtas för att minska utsläppen tidigt i kedjan blir det en 

potentiell ökning av samma typ av utsläpp senare i kedjan vid t.ex. nedbrukning 

(Naturvårdsverket, 2013). Detta innebär att effekten (och därmed potentialen) av åtgärderna 

kan bli missvisande och att åtgärdspaketet behöver ta hänsyn till detta.  

För att på lång sikt lösa problemen med NH3-utsläpp utifrån ett kvävecykelsperspektiv bör 

åtgärder genomföras vilka innebär att tillförseln av kväve (roten till merparten av NH3-

utsläppen) till jordbruket minskar. Detta kan göras genom att antingen öka återförsel av 

gödsel till åkermark (förutsatt att det verkligen leder till minskad mineralgödselanvändning), 

minska kväveinnehållet (råproteinhalten) i djurfoder eller minska djurhållningen. Dessvärre 

tillät inte det befintliga underlaget en bedömning av dessa åtgärders kostnadseffektivitet. 

Efter diskussioner med Jordbruksverket och LRF beslutades dock att inkludera åtgärden 

minskat råprotein i djurfoder till åtgärdspaketet. Förutom att det kan motiveras utifrån att 

det minskar tillförseln av kväve i kedjan (och därmed på sikt NH3-utsläppen senare i ledet) 

så bedöms det var en relativt billig åtgärd med betydande potential. En annan fördel är att 

LRF genom informationsprogrammet Greppa Näringen kan komma långt med att informera 

djurhållarna om de företagsekonomiska fördelarna med att inte överdosera råproteinhalten 

vid utfodringen. Det finns med andra ord redan ett styrmedel i form av information på plats 

vilket är en fördel med tanke på att betinget ska uppnås redan till år 2020. Eftersom åtgärden 

dessutom kan innebära kostnadsbesparingar för jordbrukaren kan information räcka långt 

för att få åtgärden genomförd. Vi utgår dock i denna rapport från att kostnaden för denna 

åtgärd är noll snarare än negativ. 

En annan skillnad är att Hantering av fastgödsel med torv bör uteslutas på grund av att 

brytning av torv innebär stora mängder klimatgasutsläpp och skulle därmed innebära 

målkonflikter. Eftersom det saknas underlag för att bedöma potentialen för minskat 

råprotein i foder behöver vi till detta paket inkludera även åtgärden Nedbrukning inom 4 

timmar för att säkert uppnå betinget. Att den inkluderas snarare än Surgörning av 

flytgödsel och urin som har en lägre marginalkostnad motiveras med att åtgärderna 

nedbrukning samma dag och inom 4 timmar skulle kunna hanteras med samma styrmedel, 

vilket underlättar implementeringen och sänker transaktionskostnader för administration av 

styrmedel. Surgörning innebär dessutom negativa synergieffekter som konflikt med 

biogödselproduktion, ökad elanvändning och arbetsmiljörisker. Att surgöra flytgödsel har 

dock bedömts av EU samt LRF som en intressant åtgärd för vilken man satsat på att förbättra 

kunskapsunderlaget47, vilket gör att det ändå skulle kunna vara en intressant åtgärd 

framöver. 

                                                           
47 http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2017-10-06-stor-satsning-pa-att-surgora-flytgodsel.html 

http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2017-10-06-stor-satsning-pa-att-surgora-flytgodsel.html
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Det alternativa åtgärdspaketet för att minska NH3-utsläpp utgörs därmed av åtgärderna i 

Tabell 40. Den totala kostnaden för detta paket uppskattas till 55,2 Mkr/år. Tillsammans bör 

dessa åtgärder ha goda förutsättningar att uppnå betinget för NH3 inom tidsramen, speciellt 

om det är möjligt att till hög grad använda sig av befintliga styrmedel riktade mot dessa 

åtgärder (vilket behandlas i styrmedelsavsnittet av rapporten). 

 

Tabell 40. Alternativt åtgärdspaket för att minska NH3-utsläppen. 

Åtgärd 
Marginal-
kostnad  
(sek/kg) 

Reduktion  
2020  

(ton/år) 

Totalkostnad 
2020  

(mkr/år) 

Nedbrukning samma dag  13 454 5,9 

Tak för täckning av urinbehållare  16 632 10,1 

Bandspridning av flytgödsel  36 671 24,2 

Nedbrukning inom 4 timmar 62 243 15,1 

Råprotein i foder 0 ? 0 

Totalt    2 000 55,2 

 

Av de övriga NH3-åtgärderna från bruttolistan för vilka kostnadseffektiviteten inte kunde 

bedömas kan det vara värt att ta fram sådant underlag. För att på lång sikt minska tillförseln 

av kväve till kvävecykeln och därmed även NH3-utsläppen kan det vara önskvärt att förbättra 

underlaget för sådana åtgärder. Det kan även innebära att identifiera andra 

tillförselminskade åtgärder än de som behandlats i denna rapport. Utifrån denna aspekt vore 

det även bra att framtida åtgärdsbedömningar i större utsträckning identifierar och 

kvantifierar eventuell ”pollutant swapping” vad gäller kvävekaskadens olika miljöeffekter. 
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4 STYRMEDEL MOT NOX- OCH NH3-UTSLÄPP 

Definitionen på ett miljöstyrmedel är att det skapar incitament för olika aktörer (t.ex. företag, 

hushåll, individer) att vidta åtgärder/förändra beteende på ett sätt som gynnar 

miljötillståndet. När åtgärdspaketen för att nå takdirektivsbetingen för NOx och NH3 har 

fastställts blir nästa steg att analysera vilka styrmedel som kan tillämpas för att få dessa 

åtgärder genomförda. Som nämnts tidigare kan styrmedel vara administrativa, ekonomiska 

eller informativa. Vilka åtgärder som ska genomföras, vad som karaktäriserar de grupper i 

samhället (t.ex. industrin, hushållen, jordbruket) som ska genomföra åtgärderna samt 

slutligen hur problemet i sig ser ut kommer att vara av stor betydelse för vilken typ av 

styrmedel som kan anses vara mest lämpligt. Har åtgärdsanalysen till exempel visat att 

åtgärder mot transporter och fordons- eller bränsleval är de bäst lämpade ska styrmedlen 

rikta in sig mot vägtrafiken för att få dessa genomförda. Handlar det däremot om åtgärder 

som innebär hantering av stallgödsel ska styrmedlen riktas mot jordbruk med djurhållning.    

Hur väldefinierade äganderätterna är i samhället samt vem som innehar dem är av stor 

betydelse i valet och utformandet av styrmedel. Principen förorenaren betalar ger implicit 

äganderätten till de drabbade, dvs. individer har rätt till en luftkvalitet opåverkad av NOx- 

och NH3-utsläpp. För att uppfylla principen förorenaren betalar ska de som orsakar 

utsläppen på något sätt kompensera (t.ex. genom en skatt) de som påverkas negativt av dessa 

utsläpp. Om däremot utsläppskällan (t.ex. industrin, transporterna och jordbruket) anses ha 

rätten att bedriva aktiviteter vilka orsakar utsläppen skulle ett styrmedel där de drabbade 

betalar till förorenarna för att dessa ska minska utsläppen vara motiverat (t.ex. att 

skattebetalare subventionerar minskning av utsläpp).  

4.1 Styrmedelskategorier 

Administrativa styrmedel  

Administrativa styrmedel riktade mot åtgärder för att minska NOx- och NH3-utsläppen kan 

vara av olika form. Det kan handla om en reglering av utsläppsnivån genom fastställandet av 

ett gränsvärde som inte får överskridas alternativt att en viss typ av utsläpp vid vissa platser 

och/eller vissa tider (t.ex. NOx -utsläpp i tätortsmiljö) förbjuds. En annan möjlighet är att 

reglera själva verksamheten genom att kräva av ägaren till den verksamhet som ger upphov 

till utsläppen att använda en specifik teknologi (t.ex. BAT krav) eller reglera de insatsfaktorer 

som används i produktionen/aktiviteten som orsakar utsläppen (t.ex. förbud av dieselbilar i 

innerstadstrafik).  

En reglering av utsläpp till den önskvärda nivån skulle garantera måluppfyllelse under 

förutsättningen att efterlevnaden är 100 procentig. Är det svårt att uppnå fullständig 

efterlevnad på grund av, till exempel tillsynsproblem, kan det vara motiverat att komplettera 

regleringen med ekonomiska styrmedel och/eller information. Om marginalkostnaderna för 

utsläppsminskning skiljer sig mellan olika källor är det dock svårt att uppnå 

kostnadseffektivitet med administrativa styrmedel. En kvantitativ reglering av utsläpp skulle 
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visserligen kunna göras på individuell basis i syfte att uppnå den kostnadseffektiva 

regleringen, men det kräver samtidigt att den reglerande myndigheten har fullständig 

information vad gäller samtliga utsläppskällors kostnader för att minska utsläppen. Ju mer 

marginalkostnaderna för att minska utsläppen varierar mellan källorna desto större är 

effektivitetsförlusterna av att använda ett administrativt styrmedel.  

Administrativa styrmedel innebär att den reglerande verksamhetsutövaren inte behöver 

betala för eventuella utsläppsskador som återstår efter att t.ex. ett visst gränsvärde uppnåtts, 

vilket innebär att styrmedlet inte uppfyller principen förorenaren betalar. I jämförelse med 

marknadsbaserade styrmedel, som skatter, skapar administrativa styrmedel inte lika starka 

ekonomiska incitament till att minska utsläppen utöver vad som krävs. Vilket i sin tur 

begränsar incitamenten till teknologisk utveckling på området.  

Ekonomiska styrmedel 

Exempel på ekonomiska styrmedel är subventioner, skatter, avgifter, pant, samt 

utsläppshandel. Ett tydligt exempel inom detta område är den befintliga NOx-avgiften. 

Huruvida ett användande av prissignaler skulle innebär att betingen i takdirektivet uppfylls 

är osäkert då det finns andra faktorer än utsläppspriset som påverkar aktivitetsnivån. Till 

exempel kan konjunktursvängningar påverka produktionsnivån i industrin, vilket kan 

innebära att de under högkonjunktur genererar högre utsläpp än vad som är önskvärt. 

Dessutom kan, på grund av bristande åtgärdskostnadsinformation, en för låg (hög) skatt ha 

införts vilket innebär att reduktionsmålet ej uppnås (överskrids). Detta kan dock enkelt kan 

åtgärdas genom att höja (sänka) skatten tills målet nås. Uniforma skatter kommer alltid att 

vara kostnadseffektiva inom det kollektiv de åläggs, under förutsättning att utsläppskällans 

lokalisering inte har betydelse för hur människor påverkas (vilket det ofta kan ha inom 

luftområdet). I det senare fallet krävs en differentierad skatt alternativt kompletterande 

styrmedel.  

Om skatten/avgiften skulle vara utformad så att utsläppskällan betalar i proportion till 

utsläppens storlek, finns starka ekonomiska incitament att minska utsläppen vilket i sin tur 

stimulerar forskning och innovation på området. Därför är skatter/avgifter det styrmedel 

som skapar starkast incitament för teknologisk utveckling, det vill säga, dynamisk 

effektivitet. Skatter uppfyller även principen att förorenaren betalar i och med att 

förorenaren måste betala skatt för allt utsläpp som påverkar människor negativt. Eftersom en 

avgift (såsom NOx-avgiften) återförs till den förorenande sektorn uppfyller den inte 

principen förorenare betalar i fall återstående utsläpp innebär negativa effekter på miljön 

och/eller människors hälsa. 

Subventioner kan ses som en negativ skatt som i första hand bör användas gentemot sådana 

aktiviteter som kännetecknas av positiva externa effekter, såsom kalkningen av sjöar eller 

anläggandet av våtmarker. Att ge subventioner till de som orsakar utsläppen till en 

minskning av utsläpp (såsom NOx och NH3), ska i största möjlig mån undvikas eftersom det 

på lång sikt skapar felaktiga signaler till marknaden. Detta eftersom genomsnittskostnaderna 

sänks vilket genererar en vinst och därmed incitament till nyetablering och ökad produktion i 
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den subventionerade sektorn, vilket motverkar målet (se Brännlund och Kriström, 2012). 

Subventioner måste dessutom finansieras via statliga intäkter på annat håll vilket i sin tur 

kan leda till snedvridande effekter på de områden som beskattas och därmed sänkt välfärd. 

Eftersom de privatekonomiska kostnaderna generellt överstiger de samhällsekonomiska, 

p.g.a. användandet av avskrivningstid och högre diskonteringsränta, krävs oftast att 

skatter/subventioner måste överstiga åtgärdens marginalkostnad för att uppnå önskad 

rening. Detta har dock ingen som helst effekt på åtgärdens samhällsekonomiska kostnad utan 

ska bara betraktas som en transferering av resurser mellan stat och företag/hushåll. 

Information  

Information kan vara ett viktigt styrmedel i kombination med andra styrmedel, såsom 

subventioner, reglering eller skatter. När nya vägledningar eller gränsvärden för utsläpp 

implementeras kan det behövas en informationskampanj för att sprida detta till berörda 

aktörer, samt för att informera om vilka regler som gäller och vem som har ansvar för att de 

uppfylls. Det kan också handla om utbildning riktad mot de som ska genomföra 

utsläppsminskade åtgärder (t.ex. jordbrukare, industri, bilägare) när ny teknik har tagits 

fram. Även information till slutkonsumenter, exempelvis information om olika bilmodellers 

NOx-utsläpp, kan implementeras i syfte att få ner utsläppen. 

Det är överlag svårt att utvärdera effekterna av informativa styrmedel eftersom det utgör en 

utmaning att med säkerhet isolera dess effekt på beteende. Det vill säga i vilken grad har 

information haft påverkan och vilken del av informationen det är som haft påverkan. 

Självklart beror effekten till stor del på kostnaden av åtgärden. För åtgärder med låga eller till 

och med negativa kostnader kan information vara tillräckligt för att generera önskade 

åtgärder. Men överlag är måluppfyllelsen osäker med enbart informativa styrmedel. Det 

krävs därför oftast experimentella studier för att kunna avgöra hur beteende påverkas av en 

viss typ av information. Som ett isolerat styrmedel (dvs utan koppling till antingen 

administrativa eller marknadsbaserade styrmedel) anses dock effekten av informativa 

styrmedel vara begränsad (se exempelvis Vedung & Van der Doelen, 1998; Mont m.fl., 2913).   
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4.2 Styrmedels koppling till åtgärder 

Eftersom åtgärderna kan rikta in sig på olika delar av händelsekedjan så kommer följaktligen 

styrmedlen också göra det. Det vill säga, har vi en åtgärd som, till exempel, riktar in sig på att 

minska NOx-utsläppen från aktiviteten vägtrafik måste det styrmedel som tillämpas också 

gälla för denna aktivitet. Det räcker då inte med ett administrativt styrmedel om krav på 

själva miljötillståndet (vilket ju betingen i sig utgör), påverkan eller att ekonomiskt 

kompensera de drabbade för den hälsoeffekt som utsläppen medför. Sådant krav ändrar i sig 

själv inte aktiviteten och därmed inte heller belastningsfaktorn utsläpp. Det behövs istället 

styrmedel som hastighetsbegränsningar eller höjd bränsleskatt för att få folk att modifiera 

sitt bilkörande. Styrmedel kan rikta in sig på drivkrafter, aktiviteter, belastningsfaktorer, 

miljötillståndet eller självaste påverkan på välfärden (se Scharin m.fl., 2016; Borja m. fl., 

2016).48 Följande lista ger exempel på styrmedel riktade mot olika delar i kedjan: 

• Styrmedel riktade mot drivkrafter i syfte att därigenom indirekt få till stånd 

förändringar i aktiviteterna som orsakar utsläppen. T.ex. informationskampanj som 

minskar bilpendlandet till förmån för kollektivtrafik och cykelpendling vilket i sin tur 

påverkar aktiviteten fordonstransporter och dess utsläpp av NOx. 

• Styrmedel som riktar sig direkt mot att förändra/minska aktiviteten i syfte att minska 
belastningen. T.ex. bränsleskatter i syfte att minska transporterna. 

• Styrmedel som för en given aktivitet minskar utsläppen (dvs. belastningen) från 

denna genom att förebygga, reducera, eller ta bort själva belastningen. T.ex. krav på 

rening från sodapannor och minskad användning av råprotein i foder. 

• Styrmedel som för en given belastning minskar effekten på miljötillståndet genom att 

skapa incitament för åtgärder som restaurerar eller påverkar miljötillståndet i önskad 

riktning. T.ex. subvention för att genomföra kalkning vilket minskar 

försurningseffekten på miljön av atmosfärisk kvävedeposition.  

• Styrmedel som för ett givet miljötillstånd minskar påverkan. T.ex. information riktade 
mot boende vid hälsofarligt höga nivåer av NOx utsläpp i tätort för att minska 

vistelsen utomhus och därmed begränsa hälsoeffekterna. 

Hur stor effekt de olika styrmedlen har på miljötillståndet och utsläppsminskning av NH3 

och NOx beror på en mängd olika aspekter såsom: 

• Styrmedlets potential (dvs hur stor del av påverkan som styrmedlet riktar sig mot 
samt styrmedlets styrka i form av t.ex. skattenivå, reduktionskrav etc.). 

                                                           
48 Med drivkrafter avses de bakomliggande socio-ekonomiska och socio-kulturella krafterna (som t.ex. 

urbanisering, industrialisering, befolkningsökning, globalisering) vilka ger upphov till själva aktiviteterna. Med 
aktiviteter avses de ekonomiska aktiviteter som svarar mot dessa drivkrafter såsom t.ex. industriell 
produktion, transport, jordbruk, konstruktion, energiproduktion, resursutvinning. Dessa aktiviteter kan i sin 
tur orsaka olika typer av belastningar på naturen såsom, föroreningar, fysisk påverkan, markförstöring. Dessa 
belastningsfaktorer påverkar i nästa steg själva miljötillståndet (eller dess tendenser) genom t.ex. ökade 
koncentrationer/halter, minskad biodiversitet. Denna förändring i miljötillstånd kommer slutligen påverka 
den mänskliga välfärden igenom t.ex. minskade rekreationsvärden, försämrad hälsa. 
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• Efterlevnaden av styrmedlet (incitamentsstruktur). 

• Miljöproblemets karaktär såsom närvaron av återkopplingsmekanismer och 

tröskeleffekter. 

• Vilken typ av åtgärd/beteendeförändring styrmedlet avser få till stånd och var i 
händelsekedjan den ska implementeras. 

• Karaktären på de sektorer/aktiviteter styrmedlet riktar sig mot: Punktkällor vs. 

diffusa källor, inhemska vs. internationella aktörer, konkurrensutsatta vs. 

monopol). 

• Grad av osäkerhet vad gäller effektkedjan (drivkraft-miljötillstånd). 

• Framtida utvecklingen av de drivkrafter som påverkar aktiviteterna bakom 
belastningen. T.ex. en minskad efterfrågan på köttprodukter eller 

fossilbränsledrivna fordon. 

Styrmedlets effekt på miljöproblemet ifråga beror till stor del på den potentiella effekten på 

totalbelastningen. Exempelvis har styrmedel riktade mot avfallssektorn en marginell effekt 

på totalutsläppen av NH3 eftersom denna sektor står för en liten del av totalutsläppen.  

Även om styrmedel finns på plats kan effekten begränsas ifall efterlevnaden av dem är låg. 

Det är i huvudsak för administrativa styrmedel som det kan finnas starka ekonomiska 

incitament för de som ska minska utsläppen att inte uppfylla dessa krav. Efterlevnaden 

brukar av förklarliga skäl vara ett mindre problem för marknadsbaserade styrmedel (skatter, 

subventioner, avgifter m.m.). Några av de faktorer som avgör graden av efterlevnad är den 

ekonomiska vinsten av att inte uppfylla åtagandet, risken för att bli upptäckt (vilken är 

kopplat till tillsynen) samt kostnaderna vid upptäckt. Ifall sannolikheten är låg för att bli 

påkommen med otillåten lagring av stallgödsel kan det leda till svag efterlevnad om 

kostnaden av att möta lagringskraven upplevs som höga. Detta skulle kunna motverkas 

genom att antingen öka tillsynen eller kostnaderna (vitena) vid upptäckt. Även acceptansen 

för styrmedlet bland de berörda har stor betydelse för graden av efterlevnad. 

I vissa fall kan miljöproblemet i sig innebära svårigheter vid effektbedömningar av styrmedel. 

Miljöproblem som karaktäriseras av feedback mekanismer (t.ex. smältande polarisar vilket 

minskar reflektionen och därmed leder till ytterligare uppvärmning) och/eller tröskeleffekter 

(t.ex. försurningen av sjöar) försvårar ofta en kvantitativ bedömning av olika 

styrmedelseffekter eftersom belastningens effekter på miljötillståndet är icke-linjära. I vissa 

fall kan det dessutom ta tid innan ett visst styrmedel har effekt på belastningen eller 

miljöproblemet (t.ex. styrmedel riktade mot nybilsköp såsom Bonus-Malus och 

fordonsskatt), medan effekten i andra fall kan vara mer direkt (t.ex. förbud mot dubbdäck i 

tätort). 

För att kunna bedöma effekterna av ett visst styrmedel behövs information hur situationen 

sett ut i frånvaron av styrmedlet i fråga, ett så kallat referensalternativ. Utan ett 

referensalternativ blir det svårt att avgöra ifall ett visst styrmedel haft betydelse för 

miljökvalitet samt till vilken grad.  
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Det finns två starka argument som talar för att det är nödvändigt att styrmedel inriktade på 

utsläpp av NOx och NH3 är flexibla. Först, om det finns anledning att tro att en eller flera av 

de drivkrafter eller aktiviteter som är av betydelse för dessa utsläpp kommer att förändras i 

framtiden (t.ex. fjärrvärmeproduktion, sjöfart,) måste de relevanta styrmedlen kunna 

anpassa sig till detta (Scharin m.fl., 2016). Fler åtgärder kan således behövas för att uppnå 

det beslutade reduktionsbetinget om en framtida ökning av drivkrafter/aktiviteter förväntas. 

Detta understryker också vikten av att utveckla olika scenarier vilka fångar möjliga 

utvecklingar av de drivkrafter/aktiviteter vilka påverkar utsläppen av NOx och NH3. Det 

andra argumentet för flexibla styrmedel baseras på närvaron av så kallade ”rörliga mål”, 

vilket innebär att själva utsläppsbetinget för NOx och NH3 kan behöva revideras på grund av: 

• En utveckling av externa belastningsfaktorer på miljötillståndet (t.ex. ökade 

atmosfärisk deposition av NOx från utrikes källor) som sker snabbare än väntat. 

• Interaktioner (t.ex. klimatförändringar vilka kan påverka utsläppens olika 
miljöeffekter) som i dagsläget inte fångas upp av styrmedlen alternativt att de i 

dagsläget inte finns kännedom om närvaron av dessa. 

• Återkopplingsmekanismer som leder till en acceleration av belastningens effekter på 
miljötillståndet och en ökande risk för regimskiften. 

I fall då någon av de tre ovan har effekt på miljötillståndet kan mer styrning vara nödvändig. 

Detta beror på att det, även vid en oförändrad belastning, krävs mer åtgärder för att uppnå 

det önskade miljötillståndet.49 

Styrmedlens möjlighet att nå målet beror i hög grad på utvecklingen av de olika 

drivkrafterna. Vissa styrmedel kan ha haft effekt på belastningen men om 

drivkrafterna/aktiviteterna intensifierats eller om miljöeffekten kännetecknas av s.k. ”feed-

back” mekanismer eller tröskeleffekter kan man utifrån indikatorerna dra den felaktiga 

slutsatsen att styrmedlet varit verkningslöst. T.ex. innebär en framtida ökning av 

djurhållningen en risk för att även NH3-utsläppen ökar (givet de styrmedel som bedöms vara 

på plats under tiden). En förståelse och analys av hela kedjan från drivkrafter till 

miljötillstånd är därför nödvändig för att kunna bedöma effekten av styrmedel.  

Trender utgör enkelt uttryckt en extrapolering av den nuvarande utvecklingen. För 

närvarande minskar till exempel djurhållningen nationellt och därmed blir prognosen att 

denna trend även fortsätter de närmaste åren. Trend/prognos utgör därmed ett så kallat 

”business-as-usual” scenario. Men om man är intresserad av hur styrmedlen påverkar målen 

över en längre tidshorisont (>10 år) innebär användandet av prognoser/trender betydande 

osäkerheter eftersom stora förändringar av drivkrafter på lång sikt är svåra att förutse.  

För att minska osäkerheten kring de framtida möjligheterna för dagens styrmedel att uppnå 

de relevanta målen vore det nödvändigt att utveckla ett antal olika scenarier med bäring på 

de mest relevanta drivkrafterna bakom NOx- och NH3-utsläppen. Vid framtagandet av olika 

                                                           
49 Mål kan enbart vara rörliga ifall de uttrycks kvantitativt (t.ex. kväveoxidhalter i gaturum). Mål som uttryckts 

kvalitativt (t.ex. frisk luft) kan ej vara rörliga. 
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scenarier ligger fokus på att beskriva möjliga (inte sannolika) utvecklingar för de parametrar 

med kraftig effekt på utsläppen över vars utveckling det råder stor osäkerhet. Osäkerheten 

vad gäller exempelvis den framtida utvecklingen av el- och fjärrvärmeverk kan vara mindre 

än osäkerheten vad gäller den framtida efterfrågan på nötköttsprodukter. 

Ju längre tidsperioden för de scenarier man utvecklar är, desto större kommer osäkerheten 

rörande de olika parametrarnas utveckling vara. Det är lättare att bedöma 

pappersmassaindustrins utveckling de närmaste 10 åren än de närmaste 50.  Det är även 

viktigt att i scenarier inkludera exogena belastningsfaktorer som kan vara av betydelse, 

såsom klimatförändringar. Exempelvis kan ett varmare klimat på längre sikt ha indirekta 

effekter på möjligheterna att bedriva skogsbruk, jordbruk och djurhushållning vilket kan 

komma att leda till förändringar av NOx- och NH3-utsläppen. Se EEA (2011) för en 

sammanställning över olika scenarier som utvecklats för olika miljöområden. 
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4.3 Utvärderingskriterier 

Vilken typ av styrmedel som bör tillämpas för att få åtgärderna genomförda kan bedömas 

utifrån ett antal olika kriterier såsom måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, dynamisk 

effektivitet, fördelningseffekter, transaktionskostnader, hantering av osäkerhet och 

genomförbarhet. En rangordning över dessa olika kriterier bör inte göras utan beror på såväl 

det specifika miljöproblemet som karaktären på åtgärderna mot vilket styrmedlet riktar sig. 

Generellt kan man dock säga att styrmedel som har hög måluppfyllelse och är 

kostnadseffektiva är attraktiva ur samhällsekonomisk synpunkt, men huruvida det är 

måluppfyllelse eller kostnadseffektivitet som bör premieras skiljer sig beroende på 

miljöproblemet i fråga.  

 

 Box 1. Utvärderingskriterier för styrmedel 

Måluppfyllelse (additionalitet) – i vilken grad leder styrmedlet till att de svenska 
reduktionsbetingen för NH3 och NOx uppnås? 
Kostnadseffektivitet – leder styrmedlet till att reduktionsbetingen nås till lägsta möjliga 
kostnad? 
Dynamisk effektivitet – leder styrmedlet till incitament för teknikutveckling för åtgärder 
som minskar utsläppen? 
Hantering av osäkerheter — På vilket sätt kan styrmedlet hantera eller minska 
osäkerheterna? 
Fördelningseffekter – hur påverkas olika sektorer eller aktörsgrupper av styrmedlet? 
Transaktionskostnader – Vilka kostnader (administrativa, juridiska, tillsyn etc.) genereras 
av själva styrmedlet? 
Läckage, rekyleffekter och pollutant swapping – vilken risk finns att styrmedlet leder till 
t.ex. export av NH3- och NOX-utsläpp, omfördelningar till annan sektor, andra negativa 
miljöeffekter, eller till rekyleffekter? 
Genomförbarhet – Vilket motstånd kan ett visst styrmedelsförslag möta från olika grupper 
i samhället? Hur lång tid kan det ta från beslut till att styrmedlet träder i kraft? 
  

 

Måluppfyllelse – Har styrmedlet förutsättningar att leda till att betingen för NOx och NH3 

nås?  

Om det finns tröskeleffekter för när NOx- eller NH3-utsläpp orsakar mycket allvarliga skador 

(t.ex. hälsoeffekter i tätortsmiljö eller försurning av sjöar och vattendrag) kan måluppfyllelse 

vara av betydande vikt för styrmedelsanalysen. Det kan under sådana förutsättningar vara 

önskvärt att tillämpa ett administrativt styrmedel som, i jämförelse med andra styrmedel, har 

en större potential (förutsatt 100 procentig efterlevnad) vad gäller måluppfyllelse de det t.ex. 

kan uttryckas i termer av att ett gränsvärde inte får överskrids till exempel kvantitativ 

reglering av NOx-utsläpp. Ett ekonomiskt styrmedel, såsom en skatt eller subvention, kan 

nämligen inte med säkerhet garantera att gränsvärdet inte överskrids.  
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Det bör noteras att det önskvärda i en hög måluppfyllelse är betingat av hur väl avvägt målet 

är. Miljömålet kan uttryckas generellt för miljöproblemet, till exempel miljömålet Frisk luft, 

eller som en minskning av en specifik belastningsfaktor, såsom betinget att minska NOx och 

NH3- utsläppen till luft med ett visst antal ton. Det kan även uttryckas för en viss sektor, eller 

luftföroreningskälla, till exempel, minska utsläppen från biltransporter med 50 procent. I 

vissa fall kan målet även läggas på själva åtgärden, som exempelvis krav på 

stallgödselförvaring för samtliga gårdar med djurhushållning.50  

I vissa fall beror det inte på styrmedlet i sig att åtgärderna inte utförs i den omfattning som är 

önskvärd, utan på att efterlevnaden av styrmedlet är svagt. En låg efterlevnad kan bero på 

olika saker såsom t.ex. okunskap, låg acceptans för styrmedlet och/eller dålig tillsyn.  Detta 

kan dock oftast åtgärdas genom informationskampanjer, ökad tillsyn, strängare straff för att 

inte klara efterlevnaden, eller genom att minska incitamenten för att bryta mot efterlevnaden 

(minska kostnaderna för den berörde för att möta kraven genom t.ex. subventioner, 

utbildning). 

Kostnadseffektivitet – Uppnår styrmedlet miljömålet till lägsta möjliga kostnad? 

Kostnadseffektivitet innebär att takdirektivens beting för NOx- och NH3-utsläpp nås till 

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. I praktiken betyder detta att de åtgärderna med 

lägst marginalkostnad för att minska utsläppen genomförs först. Ju mer 

marginalkostnaderna varierar mellan utsläppskällorna desto större är effektivitetsvinsterna 

av att använda ett ekonomiskt styrmedel i jämförelse med en kvantitativ reglering.51 Detta 

beror på att marknadsbaserade styrmedel (såsom skatter/avgifter och subventioner) har 

förmågan att hantera stora variationer i marginalkostnad eftersom det är upp till den som 

ska genomföra åtgärden att besluta ifall åtgärden ska genomföras eller inte utifrån det pris 

(genom skatt, avgift eller pris på utsläppsrätt) som åläggs utsläppen, alternativt den 

ersättning som erhålls om åtgärden genomförs. Så länge som kostnaden för att minska 

utsläppen är mindre än exempelvis skatten på utsläppen (alternativt ersättningen för att 

genomföra åtgärder) är det företagsekonomiskt motiverat att minska utsläppen.  

Som tidigare nämnts baseras åtgärdsunderlaget i det tidigare avsnittet huvudsakligen på 

åtgärdernas genomsnittskostnader och inte deras marginalkostnader. Eftersom det är högst 

sannolikt att marginalkostnaderna för respektive åtgärd inte är konstanta (om så vore fallet 

skulle genomsnittskostnad vara lika med marginalkostnaden) kanske det inte är 

kostnadseffektivt att utnyttja alla åtgärder till dess fulla potential. Detta beror på att 

marginalkostnaden upp till en viss potential för de åtgärder som ej bedömts som 

                                                           
50 Ifall styrmedlet riktar in sig på en åtgärd som de facto inte är kostnadseffektiv är det inte önskvärt utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att styrmedlet i fråga har hög grad av måluppfyllelse. Med andra ord innebär 
en hög grad av måluppfyllelse inte nödvändigtvis att ett samhällsekonomiskt önskvärt tillstånd uppnås. 

51 Notera också att ett styrmedel kan vara kostnadseffektivt inom det kollektiv som berörs av styrmedlet men 
ej nödvändigtvis för hela miljöproblemet i fråga om inte alla källor till det specifika utsläppet möter samma 
styrmedel, det vill säga, själva målkonstruktionen påverkar möjligheten till en kostnadseffektiv styrning.  
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kostnadseffektiva (baserat på en genomsnittskostnad) kan vara lägre än marginalkostnaden 

för en hög reduktionsgrad av de åtgärder som bedömts vara kostnadseffektiva, se Figur 11. 

 

 

 Skillnad på marginalkostnad och genomsnittskostnad 

 

I de fall där utsläppskällans lokalisering är av betydelse för hur luftkvaliteten påverkar 

människors nytta (t.ex. trafikens NOx-utsläpp i storstadsområden) krävs en geografisk 

differentiering av styrmedlet för att kostnadseffektivitet ska uppnås. Detta innebär t.ex. att 

man kan acceptera högre utsläpp från en källa som sker utanför tätorter än om de som sker 

inne i själva tätorten och därmed orsakar större skador.52   

Dynamisk effektivitet 

Bedömningen av kostnadseffektivitet bör även göras från ett dynamiskt perspektiv. Det 

dynamiska perspektivet inkluderar framför allt vilka incitament för teknikutveckling som det 

valda styrmedlet ger. Om samma aktiviteter som ger upphov till NOx- och NH3-utsläpp 

måste betala för utsläppen (via skatt eller avgift) finns starka ekonomiska incitament att 

minska utsläppen vilket i sin tur stimulerar forskning och utveckling av bättre teknik, 

material, eller metoder på området. Genom utvecklingen av effektivare och billigare åtgärder 

kan marginalkostnaderna (och därmed totalkostnaden) för att uppnå miljömålet minska. 

                                                           
52 Sådana differentieringar sker redan i viss mån med befintliga styrmedel. 
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Detta kan i sin tur motivera ambitiösare miljömål eftersom det även leder till en sänkning av 

totalkostnaden för att nå målet. 

Hantering av osäkerheter 

Som påpekats av bland annat Sterner och Coria (2012) bör inte ett styrmedel enbart värderas 

utifrån dess måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Andra kriterier, såsom styrmedlets 

förmåga att hantera olika osäkerheter och risker, bör även de adresseras i en 

styrmedelsanalys. Även om det finns miljöproblemområden som kännetecknas av betydligt 

större osäkerheter och informationsbrister än luftutsläppen av NOx och NH3 bör en 

bedömning göras av hur olika styrmedel kan hantera de tre följande kategorierna av 

osäkerhet. 

• Vetenskaplig (biologisk, kemisk eller fysisk) osäkerhet: till exempel vad gäller 

kopplingen mellan en viss NOx halt i luften och dess effekter på hälsan.  

• Ekonomisk osäkerhet: till exempel vad gäller den samhällsekonomiska kostnaden av 

att minska NOx utsläppen med hjälp av olika åtgärder. 

• Teknologisk osäkerhet: till exempel vad gäller en viss reningsteknologins effekt på 

NOx utsläppen från en sodapanna. 

Valet av styrmedel kan i vissa fall ha betydelse för huruvida dessa osäkerheter ökar eller 

minskar. Skatter innebär ofta att den ekonomiska osäkerheten minskar eftersom man utifrån 

olika aktörers beteende erhåller information rörande vilka åtgärder som är kostnadseffektiva. 

Ett administrativt styrmedel i form av ett gränsvärde för lokala NOx-utsläpp kan eventuellt 

minska den naturvetenskapliga osäkerheten eftersom det blir tydligt vilken effekt som 

minskningen av utsläppen har på människors hälsa. Att innan valet av styrmedel identifiera 

olika typer av osäkerheter är därför av stor vikt. Den teknologiska osäkerheten kan minska 

med ett styrmedel (ersättning eller BAT) som innebär att en specifik teknologi 

implementeras varefter man kan bedöma dess effekt på utsläppen.  

Fördelningseffekter av olika styrmedel 

Valet av styrmedel avgör hur åtgärdskostnaderna för att minska utsläppen fördelas mellan 

olika aktörer i samhället. Tabell 41 ger en generell bild av hur åtgärdskostnader och 

miljökostnader, samt de statsfinansiella effekterna fördelas under olika styrmedel. 

Fördelningen av transaktionskostnader reflekteras inte i tabellen eftersom dessa ofta uppstår 

hos såväl myndigheter som företag/privatpersoner, fast i olika grad, för samtliga styrmedel, 

samt att de oftast är relativt låga i jämförelse med den faktiska åtgärdskostnaden. Valet av 

styrmedel och därmed fördelningseffekter avgörs i slutändan oftast utifrån 

fördelningspolitiska aspekter. 
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Tabell 41. Fördelningseffekter av olika styrmedel 

Styrmedel Åtgärdskostnaden 

bärs av 

förorenaren  

Återstående 

miljöskadekostand 

bärs av förorenaren 

Statsfinansiella 

effekter 

Skatt Ja Ja Intäkt 

Subvention/ersättning Nej Nej Utgift 

Avgift Ja (Ja)53 0 

Reglering Ja  Nej 0 

Tilldelad utsläppsrätt) Ja Nej 0 

Auktionerad utsläppsrätt Ja Ja Intäkt 

Information Ja Nej Marginell utgift 

 

Företagsekonomiska kostnader/bördan 

Olika aspekter av strukturen på den aktuella industrin kan påverka den företagsekonomiska 

bördan av att implementera olika åtgärder, och kan följaktligen användas som argument för 

om en viss bransch har förmågan att bära åtgärdskostnaderna eller inte. Hur heterogena eller 

homogena företagen är storleksmässigt inom en bransch har, speciellt i närvaron av 

skalfördelar, betydelse för deras förmåga att bära kostnaderna av olika åtgärder. Det vill säga 

om branschen utgörs av ett fåtal stora och ett större antal mindre industrier kan det 

förekomma stora variationer i kostnaderna av att införa en åtgärd. Kostnaderna kan på grund 

av skalfördelar utgöra en betydligt mindre börda för de större företagen än för de små. 

Kostnader som kan te sig rimliga ur ett branschperspektiv kan därför i närvaron av 

skalfördelar innebära stor finansiell börda för de mindre aktörerna. Vad som kännetecknar 

den marknad som olika företag/branscher agerar på (t.ex. bygg-, transport-, eller 

jordbruksmarknaden) har stor betydelse för i vilken grad de påverkas företagsekonomiskt av 

att bära kostnaderna för åtgärderna och/eller miljöförstöringen. 

Medan subventioner har en positiv effekt på de företagsekonomiska kostnaderna innebär 

skatter och regleringar en kostnadsökning för de verksamheterna som orsakar utsläppen. 

Företag, som t.ex. pappersindustrin, kan förlora marknadsandelar om ett styrmedel orsakar 

stora kostnadsökningar som de själva inte förmår absorbera alternativt överföra på sina 

kunder eller leverantörer (t.ex. skogsägare). Som motpol till detta så har vi producenterna av 

fjärrvärme vilka i praktiken innehar en särställning vad gäller deras produktion av 

varmvatten för uppvärmning. Detta beror på att deras kunders möjlighet att byta leverantör 

begränsas av stora transaktionskostnader. Det är inte heller troligt att en ökning av priset på 

fjärrvärme genererar en i storleksordning motsvarande minskning i efterfrågan ifrån dess 

konsumenter, vilket betyder att kostnaderna som tagits för att minska kväveoxidutsläppen 

till stor del kan överföras till konsumenterna.  

                                                           
53 Inom parentes eftersom avgifter, till skillnad från skatter, ofta återförs på något sätt till den sektor som 

orsakar utsläppen (såsom t.ex. NOx-avgiften). 
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Vad gäller fördelningen av den återstående miljöskadekostnaden (i de fall en sådan 

fortfarande existerar efter det att åtgärden genomförts) bärs denna av förorenaren enbart vid 

skatter, auktionerade utsläppsrätter samt under vissa förutsättningar vid avgifter. 

Utifrån ett statsfinansiellt perspektiv innebär subventioner/ersättningar en utgift som 

dessutom måste finansieras via beskattning av t.ex. varor/tjänster (moms) eller inkomst 

(något som i sin tur kan leda till snedvridande effekter och välfärdsförluster). Även 

information innebär statliga utgifter, men betydligt mer marginella än vad fallet är för 

subventioner/ersättningar. Skatter och auktionerade utsläppsrätter innebär däremot 

statsfinansiella intäkter, vilka i förlängningen kommer allmänheten till nytta. 

Transaktionskostnader 

Med styrmedel uppstår även så kallade transaktionskostnader, vilket avser alla kostnader 

förknippade med att införa och upprätthålla ett styrmedel (McCann m.fl., 1999). Dessa 

kostnader går därmed utöver själva åtgärdskostnaderna vilka enbart relateras till den åtgärd 

som genomförs (oavsett styrmedel). Transaktionskostnader delas ofta in i fyra huvudtyper: 

informativa, administrativa, juridiska och tillsynskostnader. Dessa kostnader bärs av 

rättsväsendet, myndigheter och berörda aktörer (t.ex. jordbrukare, pappersmassaindustrin, 

bilägare). Hur de i slutändan fördelas beror på vilken typ av styrmedel som implementeras 

samt dess utformning. Transaktionskostnader som skiljer sig mellan styrmedel riktade mot 

olika åtgärder kan i vissa falla vara tillräckligt signifikanta för att i slutändan påverka vad 

som i slutändan utgör en kostnadseffektiv åtgärd. Dock brukar man i de flesta 

kostnadseffektivitetsanalyser begränsa sig till att enbart fokusera på åtgärdskostnaderna 

eftersom transaktionskostnaderna för det mesta är relativt marginella (i jämförelse med 

själva åtgärdskostnaderna) samt att de kan vara svåra att uppskatta på förhand. 

Transaktionskostnaderna kan dock visa sig vara av stor betydelse i de fall ett visst styrmedel 

riktar sig mot ett stort antal mindre aktörer vars åtgärdskostnader skiljer sig betydligt åt 

(Vatn m. fl., 2002). Transaktionskostnaderna för styrmedel riktade mot NOx – och NH3-

utsläpp påverkas av hur långtgående betingen är samt även på hur dessa krav fördelas på 

olika källor (jordbruk, industri, hushåll, transport etc.). 

Samtliga styrmedel genererar administrativa kostnader för såväl de myndigheter som 

handhar styrmedlet som de företag eller privatpersoner som styrmedlen riktas mot. 

Storleken på dessa kostnader samt hur de fördelas mellan privat och offentlig sektor kan 

skilja sig markant mellan olika typer av styrmedel, men beror även på den specifika 

utformningen av styrmedlet i fråga. Till exempel innebär generella subventioner lägre 

administrativa kostnader än behovsprövade subventioner, men de förra leder ofta till att 

kostnadseffektiviteten blir lägre ifall effekten av själva åtgärden kan variera (beroende på 

t.ex. lokalisering, skalfördelar etc.).  

Genomförbarhet 

Ett styrmedels genomförbarhet indikerar hur snabbt och smärtfritt det kan implementeras. 

Processen från beslut till att ett styrmedel träder i kraft kan i vissa fall gå relativt snabbt 

medan det i andra fall kan röra sig om flera år. Om man misstänker att det råder stark 
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politisk oenighet över ett visst styrmedel påverkar detta såklart genomförbarheten negativt 

medan det motsatta gäller för de styrmedel som erhåller ett brett politiskt stöd (t.ex. 

koldioxidskatten). Medan vissa styrmedel kan förväntas möta stort motstånd från många 

starka grupper i samhället (t.ex. skatter och vissa regleringar) kan andra styrmedel 

genomföras utan alltför stort motstånd (t.ex. informationskampanjer samt ersättningar). Det 

kan i vissa fall även finnas behov att förankra styrmedlet på internationell eller EU-nivå ifall 

styrmedlet misstänks stå i konflikt med vissa regler eller överenskommelser (t.ex. EU’s 

statsstödsregler). Det vill säga i vissa fall kan den svenska rådigheten över styrmedlet vara 

begränsad, vilket kan dra ut på processen. Eftersom takdirektivet är en internationell 

överenskommelse vilken är införlivad i svenska lagstiftning är de bakomliggande krafterna 

för att få styrmedel implementerade starka vilket borde utgöra en bra grund för 

genomförbarhet. Detta stärker möjligheten till genomförbarhet av styrmedel riktade mot 

betingen överlag. Av olika skäl, kan vissa styrmedel vara lättare att genomföra än andra. 

Överlag kan man säga att en förstärkning av redan befintliga styrmedel (såsom en höjning 

och/eller breddning av NOx-avgiften) karaktäriseras av större genomförbarhet än införande 

av helt nya. 

Diskussion 

Förutom att skruva på befintliga styrmedel (t.ex. sänka gränsvärden för NOx-utsläpp eller 

höja/bredda NOx-avgiften) kan det vara nödvändigt att introducera nya styrmedel för att 

utsläppsbetingen för NOx samt NH3 ska uppnås. Det är därför viktigt att bedöma vilken 

potential befintliga styrmedel har och i vilken grad det är möjligt att förstärka/ändra dessa 

för att erhålla större utsläppsminskningar. Om det skulle visa sig att åtgärderna kan 

genomföras med befintliga styrmedel är det inte säkert att dessa är de mest optimala utifrån 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. På samma sätt som varje åtgärd måste bedöms i relation 

till andra möjliga åtgärder måste jämförelser göras mellan olika typer av styrmedel. Är 

riktlinjer och vägledning det bästa styrmedlet för att få till stånd åtgärder i form av t.ex. 

korrekt stallgödselhantering eller skulle ett ekonomiskt styrmedel såsom skatter eller 

subventioner vara att föredra? Det bör dock understrykas att det kan gå snabbare att uppnå 

målet och kanske vara mer pragmatiskt att utnyttja redan befintliga styrmedel i så hög grad 

som möjligt även om ett alternativt styrmedel kan vara att föredra på ett teoretiskt plan.  

Styrmedel riktade mot drivkrafter handlar ofta om att påverka/ändra vissa beteenden. För 

minskade NOx-utsläpp kanske det handlar om att få folk att minska bilanvändandet. För 

NH3 utsläpp kan det röra sig om att förmå individer att minksa köttkonsumtionen. 

Aktivitetsinriktade styrmedel utgörs ofta av att förändra, modifiera eller helt enkelt få bort 

den aktivitet som orsakar utsläppen. Att påverka när och var dessa aktiveter genomförs i 

syfte att minska utsläpp kan vara ett sätt att åtgärda problemet. Olika aktörer har också 

bättre eller sämre förmåga att påverka luftkvaliteten. Styrmedel bör därför i första hand rikta 

sig mot de aktörer som kan påverka drivkrafter och aktiviteterna där utsläppen genereras.  
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4.4 Befintliga styrmedel riktade mot NOx-utsläpp 

Detta avsnitt ger en översikt över befintliga styrmedel riktade mot de åtgärder (alternativt 

sektorer förknippade med dessa) som föreslagits i syfte att uppnå takdirektivets beting för 

NOx och NH3. Det vill säga personbilstransporter, sodapannor, samt 

förbränningsanläggningar. Tabell 42 ger en övergripande kartläggning av styrmedel riktade 

mot de dessa aktiviteter. Styrmedlen kan delas upp i de som är sektorsövergripande (såsom 

t.ex. Miljöbalken) samt de som riktar in sig mot en viss sektor eller en viss åtgärd. För att 

minska NH3- och NOx-utsläppen kan olika typer av styrmedel införas på internationell (I), 

regional (R) eller nationellt (N) nivå. Första kolumnen indikerar vilka sektorer och vissa fall 

även vilken specifik aktivitet som styrmedlet riktar sig mot. Självaste styrmedlet ges av den 

andra kolumnen vilken i relevanta fall även beskriver på vilket sätt vissa internationella eller 

regionala styrmedel är införlivade i svensk lagstiftning.  

 

Tabell 42. Styrmedelöversikt: NOx-utsläpp 

Sektor/aktivitet 
 

STYRMEDEL 
 

Åtgärdsövergripande Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/50/EG) av den 21 
maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (R) införlivat i 
svenska lagstiftning (N) genom: 

• Miljöbalken (SFS 1998:808) 5 kap. Miljökvalitetsnormer 
och miljökvalitetsförvaltning  

• Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477) 

Transport  Avgasreningslagen (SFS 2011:318) (N). 

Vägtransport Europaparlamentets och rådets förordning (2007/715/EG) av den 
20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende 
på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och 
Euro 6) och om tillgång till information om reparation och 
underhåll av fordon (R). 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (2009/529/EG) av den 
18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad 
gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och underhåll av fordon samt om 
ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG 
och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 
2005/78/EG (R). 
 
Ny förordning om klimatbonusbilar (SFS 2017:1334) och ändring i 
förordningen om supermiljöbilar (SFS 2011:1590) (N) 
 

Övergripande EU direktiv (2001/81/EG) om nationella utsläppstak för vissa 
luftföroreningar införlivat i svensk lagstiftning (N) genom 
Luftvårdsförordningen (2018:740). 
 
Luftvårdskonventionen (CLRTAP) (I) införlivat i svensk lagstiftning 
(N) genom: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2010-477/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0595:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0595:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0715:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0046:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L1269:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0055:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0078:SV:HTML
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• Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap. Allmänna 
hänsynsregler,  

• Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap. miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

 

El- och fjärrvärmeverk  Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid 
energiproduktion 

 

Styrmedel riktade mot att minska NOx-utsläppen från de berörda sektorerna domineras av 

administrativa styrmedel såsom miljöbalken, föreskrifter, miljökvalitetsnormer samt 

implementering av BAT (Best Available Technology). Det förekommer även 

marknadsbaserad styrmedel i form av NOx-avgiften vilken riktas mot 

förbränningsanläggningar inom olika industrier samt el- och fjärrvärmesektorn. Även om 

Bonus-Malus system (vilken ersatt miljöbilspremien) främst riktar sig mot att minska 

vägtrafikens klimatpåverkan innebär den sannolikt även positiva effekter vad gäller NOx 

utsläppen eftersom den gynnar bilar med låg bränsleförbrukning. 
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4.5 Befintliga styrmedel riktade mot NH3- utsläpp 

Tabell 43 ger en övergripande kartläggning av styrmedel riktade mot de utifrån 

åtgärdsförlagets berörda sektorer/aktiviteter som orsakar NH3-utsläpp, dvs 

jordbrukssektorns hantering av urin, gödsel, nedbrukning och foder.  

 

Tabell 43. Styrmedelöversikt: NH3-utsläpp 

Sektor/aktivitet STYRMEDEL 

Åtgärdsövergripande EU Direktiv (91/676/EEG) om skydd mot att vatten förorenas av nitrater 
från jordbruket (R). Införlivat i svensk lagstiftning (N) genom:  

• Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap. miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (tillståndsprövning) 

• Miljöbalken (SFS 1998:808) 12 kap. Jordbruk och annan 
verksamhet 

• Förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket  

• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 

 
Greppa Näringen (N) 
 
I Landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020 finns ett 
fokusområde som omfattar investeringsstöd för åtgärder som kan 
minska utsläpp av NH3. Här ingår exempelvis möjligheten till stöd för 
investeringar i ny teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel, 
luftrening från stallar och för förbättrad gödselhantering. 
 

Stallgödsel  

Lagring av stallgödsel Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) med dess krav 
på lagringskapacitet § 7 och §8 (N). 
 
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) vilka reglerar lagring av 
stallgödsel i flytgödsel- och urinbehållare (N). 
 
Allmänna råd om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och 
kompostering av avfall (NFS 2003:15) (N) 

Hantering/transporter av 
stallgödsel 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med 
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, 
som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur (N) 

Spridning av stallgödsel Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) (N).  
 
Av hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket får spridning inte 
göras så att gödsel hamnar utanför åkern (SJVFS 1999:119), gödsel från 
bete är dock undantaget. (N) 
 
Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning (N) 
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God jordbrukarsed för att begränsa NH3-förluster, 
Jordbruksinformation 13 – 2006, Jordbruksverket (N) 

Djurfoder Greppa Näringen (N) 
 

 

Styrmedel riktade mot att minska NH3-utsläppen från jordbruket domineras av 

administrativa styrmedel såsom miljöbalken, föreskrifter, och miljökvalitetsnormer samt 

information riktade mot stallgödselhanteringen i form av bland annat Allmänna råd, Greppa 

näringen samt rekommendationer. De lagstiftade kraven riktar främst in sig på de olika 

stegen i stallgödselhanteringen (lagring, hantering och spridning).  Men det förekommer 

även marknadsbaserade stöd i form av investeringsstöd (genom LBU-programmet) för olika 

teknikinvesterande åtgärder kopplade till gödselspridning, gödselhantering samt luftrening 

av stallar. Tidigare fanns en skatt på mineralgödsel (fram till 2010), vilken kan ha haft 

indirekta effekter på NH3-utsläppen genom en minskad tillförsel av kvävenitrater till 

kvävecykeln och därmed de NH3-utsläpp som uppstår senare i kvävekaskaden.  
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5 STYRMEDELSFÖRSLAG FÖR TAKDIREKTIVET 

Utifrån åtgärdsanalysen ovan avser detta avsnitt ta fram förslag på lämpliga styrmedel för att 

få till stånd de olika åtgärderna i åtgärdspaketen. Huvudsakligen ges förslag på förändringar 

av redan befintliga styrmedel som vi anser har ytterligare potential i att få till stånd de 

föreslagna åtgärderna. De föreslagna styrmedlen diskuteras utifrån ett antal olika 

värderingskriterier. Det är inom ramen för denna rapport inte möjligt att göra en utförlig 

styrmedelsanalys. Detta avsnitt diskuterar mer vilka möjliga styrmedel som skulle kunna 

tillämpas för att få åtgärderna genomförda. Skulle, i ett senare skede, politiska beslut tas om 

att genomföra något av de föreslagna åtgärderna med ett visst styrmedel, behöver det utföras 

en grundligare styrmedelsanalys för att kunna bedöma ifall styrmedlet och dess design 

förmår uppnå den önskade utsläppsminskningen till lägsta möjliga samhällsekonomiska 

kostnad. 

5.1 Styrmedelsförslag mot NOx-utsläpp 

Styrmedel kommer behövas för att få följande föreslagna åtgärder genomförda: 

1. Optimerad förbränningsteknik genom ombyggnad av äldre sodapannor, 

2. Optimerad förbränning medelstora anläggningar (1–50 MW), 

3. Reducerad hastighet personbilar, 

4. Ökad andel elfordon, 

5. Ökad andel elhybrider lastbilar (50%), 

6. Rökgasrening med SNCR i större förbränningsanläggningar, 

7. Tvåstegs skrubbersystem med klordioxid för sodapannor, 

8. Minskat trafikarbete 

9. Föryngring personbilar 

 

NOx-avgift riktad mot Sodapannor (åtgärd 1 & 7) 

Som nämnts kan NOx utsläppen från sodapannor minskas genom att optimera 

förbränningsteknik vid ombyggnaden av äldre sodapannor. Utsläppen kan även minskas 

genom att installera tvåsteg-skrubbersystem med klordioxid. En breddning av NOx-avgiften 

till att inkludera sodapannor skulle innebära en mer samhällsekonomiskt effektivt 

användande av samhällets resurser, eftersom den tvingar fler industriella utsläppskällor att 

ta hänsyn till den skada deras utsläpp av NOx orsakar.54 Vad gäller de estimerade 

                                                           
54 En breddning av avgiften till att inkludera fler utsläppskällor (såsom sodapannor) har även föreslagits av Naturvårdsverket 

(2004), sjöfartsverket (2009) samt WSP (2016). 
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åtgärdskostnaderna för att minska NOx för respektive bransch så råder stora osäkerheter, 

speciellt gällande de branscher som ej tidigare omfattats av avgiften.  

Kostnadsberäkningarna representerar genomsnittskostnaden och ej marginalkostnaden55. Då 

det är den senare och ej den förra som avgör hur mycket de olika företagen faktiskt väljer att 

minska utsläppen efter avgiftens implementering så påverkar det även osäkerheten vad gäller 

hur stor utsläppsminskning som åstadkoms av en avgift. Att åtgärdskostnaden oftast 

representeras av genomsnittskostnaden för branschen i helhet, innebär att det kan finnas 

företag vars faktiska åtgärdsmarginalkostnad är tillräckligt låg för att motivera 

utsläppsminskningsåtgärder. Om en stor del av åtgärdskostnaden utgörs av 

investeringskostnaden (beräknad som årlig kostnad utslaget över den ekonomiska 

livslängden och diskonterad) kommer skillnaden mellan marginalkostnaden och 

genomsnittskostnaden vara mindre än om det omvända förhållandet gäller (dvs rörliga 

kostnader utgör en stor del). Marginalkostnadskurvan kommer för sådana åtgärder ha 

relativt låg lutning vilket gör att differensen mellan marginalkostnaden och 

genomsnittskostnaden kommer vara mindre för en given utsläppsminskningsnivå. Även om 

investeringskostnaderna kan det vara så att drifts- och underhållskostnaderna är betydande 

vilket innebär att genomsnittskostnaden inte utgör en tillförlitlig approximation för 

marginalkostnaden. 

En avgift skulle innebära att företag skulle välja att genomföra utsläppsreduktioner så länge 

som marginalkostnaden för detta understiger avgiften, vilket innebär att genomförda 

åtgärder är kostnadseffektiva. Detta motiverar att man vid en breddning av avgiften försöker 

inkludera så många branscher som möjligt för att kunna uppnå större kostnadseffektivitet i 

reningen.56 Breddning av en NOx-avgift till att inkludera sodapannor har därför hög potential 

att uppfylla kostnadseffektivitetskriteriet. 

De höga åtgärdskostnaderna för rening kan till viss grad kan förklaras av användningen av 

gamla pannor. En breddning av avgiften skulle eventuellt kunna bidra till att dessa pannor 

vid en tidigare tidpunkt ersatts av nyare mer effektivare pannor än vad fallet skulle vara ifall 

ingen avgift infördes. Viss rening kan därför uppstå i en inte alltför avlägsen framtid. En 

breddning av avgiften innebär därför en fortlöpande stimulans att minska utsläppen genom 

nyinvestering i effektivare pannor, även om minskning ej utförs i det första skedet.  

För att minska kostnadsbördan för de företag som använder sig av sodapannor kan 

återföringsmekanismen av avgiften utformas så att dessa företag behandlas som ett slutet 

kollektiv.57 Detta skulle även öka acceptansen för breddning inom kollektivet eftersom vissa 

av dessa företag skulle inse att de kommer bli nettovinnare i systemet. 

                                                           
55 Dvs, vad det kostar att minska utsläppen med ytterligare en enhet.  
56 Att utesluta vissa branscher ifrån avgiften med motiveringen att dessa inte anser sig kunna rena sina utsläpp 

ytterligare är dock inte ett skäligt motiv, eftersom avgiften ändå uppnår syftet med att kostnaderna 
internaliseras i produktionskostnaden. 

57 Något som analyserades i Naturvårdsverkets   rapport från 2005. 
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Vad gäller kriteriet måluppfyllelse innebär alltid en avgift en viss osäkerhet rörande hur stor 

utsläppsminskning som i slutändan uppnås. Marginalkostnaden för att minska NOx 

utsläppen från sodapannor ligger på 155 kr/kg för tvåstegsskrubber samt 25 kr/kg för 

ombyggnad av äldre förbränningsteknik (se avsnitt 2.1.5). Detta innebär att en avgift på 50 

kr/kg enbart skulle skapa incitament till den senare åtgärden för vilken 

utsläppsminskningspotentialen beräknats till 1,6 ton per år. Med andra ord kommer det 

krävas kompletterande styrmedel för att få till stånd en rening genom 

tvåstegsskrubbersystem av sodapannor, vars reduktionspotential är 5,9 ton. Då det är oklart 

hur ÅF (2012) har beräknat fram en marginalkostnad på 155 kr/kg är det sannolikt att detta 

representerar en genomsnittskostnad (såvida inte marginalkostnaden de facto är konstant). 

Detta innebär att det kan finnas en möjlighet att vissa företag implementerar denna åtgärd 

vid en NOx-avgift på 50 kr/kg ifall deras marginalkostnad understiger denna summa för 

vissa utsläppsminskningsnivåer. 

Eftersom avgiften återförs till utsläppskällorna uppfyller den inte principen förorenaren 

betalar. Man skulle dock kunna tänka sig en begränsning av den återförda mängden. Till 

exempel att enbart hälften av avgiftsintäkterna återförs till branschen, något som tidigare 

föreslagits i en rapport av Naturvårdsverket (2014).  

Osäkerheter vad gäller kostnaderna för denna åtgärd minskar genom användandet av ett 

marknadsbaserat styrmedel i form av en avgift eftersom företagen genom sina 

utsläppsminskningsbeslut indikerar sina faktiska marginalkostnader. 

De fördelningseffekter som uppstår av en avgift sker huvudsakligen sinsemellan de 

förbränningsanläggningar inom systemet för vilka vissa kommer att vara vinnare i det att 

återföringen överstiger deras avgiftsbetalningar medan de omvända kommer gälla för de som 

förlorar på systemet. Eftersom styrmedlet redan existerar bedöms transaktionskostnaderna 

av en ytterligare avgiftssänkning vara tämligen marginella. På grund av karaktären på denna 

sektor samt att avgiften återförs är det knappast sannolikt att det uppstår något 

utsläppsläckage (dvs. att produktionen omlokaliserar till utlandet). Att det redan existerar en 

avgift för NOx-utsläpp och att breddning föreslagits i tidigare utredningar samt det faktum 

att intäkterna återförs tyder på för att implementeringen är genomförbar. 

Utsläppsgräns alternativt NOx-avgift eller information gentemot mellanstora 

förbränningsanläggningar (åtgärd 2) 

I syfte att minska utsläppen av NOx från mellanstora anläggningar föreslog Naturvårdsverket 

(2017) en utsläppsgräns för på mellan 200–300 mg NOx/Nm3 beroende på bränsleslag. 

Detta skulle kunna vara ett lämpligt styrmedel för att få till stånd åtgärden och med hög 

genomförbarhet eftersom förslaget redan lagts fram. Utsläppsgränser skulle innebära att 

åtgärdskostnaderna faller på utsläppskällorna men att dessa inte behöver bära 

miljökostnaden för kvarvarande utsläpp. Möjligheten att även inkludera dessa mindre 

förbränningsanläggningar i NOx- avgiften vore dock ett alternativ värt att se över eftersom 

det skapar incitament för rening utöver gränsvärden. Ifall det råder kostnaden för åtgärden 

skiljer sig mellan olika förbränningsanläggningar kommer ett gränsvärde inte generera en 
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kostnadseffektiv minskning av utsläppen. NOx-avgiften däremot har större potential att få till 

stånd en kostnadseffektiv lösning eftersom samtliga aktörer möter samma pris på utsläppen. 

Eftersom det saknas kostnadsunderlag för denna åtgärd är det dock svårt att bedöma ifall 

den rådande nivån på NOx-avgiften skulle vara tillräcklig för att uppnå 

utsläppsminskningspotentialen på 0,78 kton/år. Som framkommer av åtgärdsbeskrivningen 

finns det dock indikationer på att kostnaderna för optimerad förbränning troligtvis är låga 

eftersom det kan innebära effektivitetsvinster. Därför skulle information kunna vara ett 

tillräckligt styrmedel för att få till stånd åtgärden. Det går dock emot ekonomisk teori att 

företag inte redan skulle ha genomfört åtgärder som skulle vara motiverade utifrån ett 

lönsamhetsperspektiv. Det går även att ställa sig tveksam till varför myndigheter skulle ha 

bättre kunskap om sådana åtgärder än företagen själva. 

Sänkta hastighetsgränser (åtgärd 3) 

I syfte att reducera fordonshastigheten på vägar föreslås sänkta hastigheter i de övre 

hastighetsintervallerna. Det vill säga sänk den tillåtna hastigheten på vägar från 120 till 110, 

från 110 till 100, och slutligen från 100 till 90. Detta administrativa styrmedel innebär ökade 

kostnader för bilisterna i termer av förlorad tid. Även godstransporter kommer drabbas 

ekonomiskt eftersom det kommer ta längre tid för vägleverans. Initiala investeringskostnader 

för staten i form av omskyltning av vägarna. Fördelningseffekterna utgörs därmed främst av 

tidsförluster för bilister. Eftersom hastighetsgränser redan existerar kommer inga nya 

transaktionskostnader tillkomma p.g.a. ändringen. Eftersom hastighetsgränser ändrats förut 

borde styrmedlet vara genomförbart. 

Fortsatt implementering av befintliga styrmedel som gynnar elfordon (åtgärd 4) 

Det finns redan i dagsläget en mängd styrmedel som gynnar elfordon. Koldioxid- och 

energiskatten på fossila bränslen gör elbilar mer attraktiva. Bonus-Malus systemet minskar 

nybilskostnaden för elbilar på bekostnad av bilar som drivs med fossila bränslen. Även 

fordonskatten är utformad i syfte att gynna elbilsägare. Hur väl dagens utformning och 

nivåer av dessa styrmedel kan leda till en ökning av andelen elfordon till 20 procent fram till 

2030 är svårt att bedöma. En viktig faktor är hur snabbt teknikutvecklingen inom elbilar går 

den närmaste tiden och hur det kan påverka nybilspriset av elbilar i en positiv inriktning. Det 

kan därför vara nödvändigt att fram till 2030 följa elbilsförsäljning för att bedöma ifall det 

finns ett behov att förstärka kraften av dessa styrmedel i syfte till att uppnå den önskade 

andelen elbilar i fordonsflottan. Hur kostnaderna av att skruva på dessa befintliga styrmedel 

fördelas över de olika aktörerna skiljer sig markan mellan de olika styrmedel. Bördan av 

koldioxidskatten faller på fossilbilsbränslebilisterna baserat på hur mycket de kör bilen och 

dess bränsleförbrukning. Skatten genererar dock en statlig intäkt. Fordonskatten faller på 

fordonsägarna oavsett årlig körsträcka och innebär även den en statlig intäkt. Bonus-Malus 

innebär varken statliga intäkter eller utgifter utan fördelar kostnader och nyttor på 

nybilsköparna baserat på deras fordonsval. Samtliga styrmedel bedöms som genomförbara 

eftersom de redan existerar i dagsläget.  
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Styrmedel för att en ökad andel elhybrider lastbilar (åtgärd 5) 

För att få till stånd en ökad andel elhybrider bland lastbilar kan alternativa styrmedel än de 

ovan behövas eftersom incitamentsstrukturen skiljer sig mellan företag och privatpersoner. 

Då och leveranssäkerheten kan vara av större betydelse för kommersiella transportern än 

privata kan det vara nödvändigt att styrmedlen ifråga riktar in sig på dessa. Därför kan 

koldioxidskatten och styrmedel riktade mot att skapa incitament för en ökad infrastruktur för 

laddning vara aktuella. Det kan även behöva analyseras ifall incitament kan skapas i 

upphandlingsprocessen för att gynna köpet av elhybridslastbilar. 

NOX avgift för rökgasrening med SNCR för större förbränningsanläggningar (åtgärd 6) 

För större förbränningsanläggningar behövs styrmedel som leder till att dessa inför 

rökgasrening med SNCR- teknik. Eftersom kostnaden beräknats ligga på 89 kr/kg är det 

osäkert ifall några större utsläppsminskningar skulle åstadkommas ifall dessa inkluderas i 

NOx-avgiften, eftersom denna i dagsläget uppgår till 50 kr/kg. Det är dock möjligt att viss 

rening uppstår ifall marginalkostnaderna för vissa reningsnivåer understiger denna summa 

(vilken indikerar genomsnittskostnaden). Ett alternativ skulle kunna vara att dessa 

anläggningar ingår i en egen NOx-avgiftsgrupp (vilket innebär att avgiftsintäkterna enbart 

återförs till denna grupp) och möter en högre NOx-avgift än övriga källor. Denna lösning 

skulle även innebära begränsade fördelningseffekter för den berörda sektorn som helhet. För 

just denna åtgärd har även avgiften stor potential för att åstadkomma en kostnadseffektiv 

lösning, i och med att dessa källor genomför åtgärden till dess deras respektive 

marginalkostnad för rökgasrening sammanfaller med avgiften. För att detta ska vara en 

kostnadseffektivlösning för att minska det övergripande utsläppsminskningsbetinget krävs 

dock att övriga källor (vilka betalar en NOx-avgift på SEK 50 kr/kg) uppnått sin fulla 

reduktionspotential. 

Vad gäller de olika utvärderingskriterierna så innebär en NOx avgift detsamma för denna 

åtgärd som för åtgärden ovan. 

Miljözoner i tätort (åtgärd 3-5 samt 8) 

Miljözoner inom vilka vissa fordon med dieselmotorer (vilka genererar de högsta NOx-

utsläppen) inte tillåts är ett aktuellt styrmedelsförslag för att åtgärda de lokalt negativa 

effekterna på hälsan av NOx-utsläppa av fordonstrafiken. Ett sådan styrmedel behöver 

nödvändigtvis inte ha någon som helst effekt på de totala utsläppen (och därmed möjligheten 

för att nå betingen) men kan motiveras utifrån de lokala hälsoeffekterna av utsläppen (IVL, 

2008). Betinget för NOx- och NH3-utsläppen måste självklart uppnås oavsett 

implementeringen av detta styrmedel. 

De fördelningseffekter som uppstår består i att ägare av berörda fordon påverkas negativt 

eftersom deras framkomlighetsmöjligheter inom vissa tätortsområden begränsas (vilket även 

kan leda till ökade körsträckor). 



 

 

 

 
105 

 

 

Från och med 1 januari 2020 kommer dagens bestämmelser om miljözoner kompletteras 

med två nya typer av miljözoner, vilket ger kommunerna möjlighet att införa 3 olika 

miljözoner för personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon.58 

Eftersom styrmedlet behöver inskrivas i lagen samt att information behövs för att upplysa 

bilister om regeln (t.ex. via skyltning och informationskampanjer) bedöms 

transaktionskostnaderna initialt vara signifikanta för att sedan avta. På grund av att det 

riktar sig mot fordonstransporter föreligger inga risker för läckage till andra länder. Det kan 

dock leda till indirekta effekter på trafiken eftersom det tvingar dieselbilar att ändra 

färdsträckan. Miljözoner existerar inte i dagsläget, även om dubbdäcksförbud på vissa gator 

är av samma karaktär. Det anses dock tämligen enkelt att implementera inom en snar 

framtid. Bedömningen är att genomförbarheten är tämligen hög för miljözoner. 

Styrmedel för minskat trafikarbete personbilar (åtgärd 8) 

För denna åtgärd förväntas klimatmotiverade styrmedel (koldioxidskatten, Bonus-Malus, 

fordonsskatten etc.) indirekt leda till att även NOx-utsläppen minskar. Därför lägger inte 

denna rapport fram några styrmedelsförslag för just denna åtgärd.  För vissa av dessa 

styrmedel kan det dock förekomma ”pollutan swapping”. Exempelvis styrmedel som skapar 

incitament till en övergång från bensin- till dieselbilar innebär att CO2 utsläppen minskar till 

bekostnad av ökade NOx-utsläpp. 

Styrmedel för en forcerad föryngring av personbilsflottan (åtgärd 9) 

Flera av ovanstående styrmedel som t.ex. en höjd koldioxidskatt kan också bidra till en 

utfasning av äldre dieselfordon. Utöver dessa styrmedel är en möjlighet för att ytterligare 

minska NOx-utsläppen från äldre fordon att kombinera en ökad fordonskatt med införandet 

av en skrotningspremie för dessa fordon. Ett liknande system har funnits tidigare i Sverige 

men skrotningspremien avskaffades 2007. Storleksordningen på en eventuell 

skrotningspremie behöver utredas vidare med avseende på att skapa tillräckliga incitament 

för aktuella fordonsägare. Dock skulle införande av en eventuell skrotningspremie potentiellt 

kunna bli relativt kostsamt p.g.a. av det stora antalet fordon som behöver fasas ut. 

  

                                                           
58 Den första miljözonen reglerar tunga fordon, vilken innebär att enbart tunga fordon som uppfyller 

utsläppsklass euro 6 köra i zonen. Den andra miljözonen ställs krav på personbilar. Det föreslås att från 1 juli 
2022 kommer endast dieselbilarna som uppfyller Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och 
laddhybrider med dieselmotor. Bilar med bensinmotor får endast tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller 
även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar. Även bilar som har bättre miljöprestanda får 
köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar. Den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast 
renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får 
elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra. (Regerginskansliet, 2018) 
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Sammanfattning styrmedel mot NOx-utsläpp 

En breddning och höjning av NOx-avgiften föreslås för att få till stånd åtgärderna: 

• optimerad förbränningsteknik genom ombyggnad av äldre sodapannor, 

• optimerad förbränning medelstora anläggningar (1-50 MW), 

• tvåstegs skrubbersystem med klordioxid för sodapannor, samt 

• rökgasrening med SNCR i större förbränningsanläggningar. 

Vad gäller optimerad förbränning medelstora anläggningar föreslås även att ett 

administrativt styrmedel i form av ett gränsvärde skulle kunna implementeras i stället för 

NOx-avgiften. För att få ner utsläppen från transportsektorn förslås sänkta hastighetsgränser 

samt användningen av redan befintliga styrmedel såsom Bonus-Malus och fordonsskatten. 

Dessutom föreslås miljözoner i tätorter i syfta att minska de lokala effekterna av för höga 

koncentration av NOx i innerstadsluften. 
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5.2 Styrmedelsförslag mot NH3-utsläpp 

Styrmedel kommer behövas för att få följande föreslagna åtgärder genomförda: 

1. Nedbrukning samma dag 

2. Tak för täckning av urinbehållare 

3. Bandspridning av flytgödsel 

4. Nedbrukning inom 4 timmar 

5. Råprotein i foder 

Ersättningar för stallgödselhanterings (åtgärd 1–4)  

Även om det i dagsläget existerar styrmedel riktade mot de tre första åtgärderna skulle LBU 

medel kan användas för att ge investeringsstöd för åtgärder som går utöver de befintliga 

lagkraven. Åtgärderna skulle även kunna uppnås genom striktare krav vad gäller hantering, 

nedbrukning, och spridningsteknik i kombination med ökade informationsinsatser. Utifrån 

åtgärdsbeskrivningarna i avsnitt 2 framkommer marginalkostnaden för de berörda 

åtgärderna. Genom att sätta en nivå på ersättningar vilka motsvarar marginalkostnaden bör 

tillräckligt starka ekonomiska incitament skapas för att stallgödselhanteraren ska bedöma att 

åtgärden är värd att genomföra. Detta innebär att ersättning för nedbrukning samma dag 

behöver ligga på 13 kr/kg medan den behöver uppgå till 62 kr/kg ifall nedbrukningen ska ske 

inom 4 timmar.  Vad gäller tak för täckning bör nog snarare ersättning fokusera på att täcka 

själva investeringskostnaden för denna åtgärd. Genom att bedöma hur stor reduktion som 

kan uppnås av att tillämpa denna åtgärd i ett specifikt fall kan man bedöma vilken ersättning 

som är skälig, i det att den inte överskrider den bedömda marginalkostnaden på 16 kr/kg. För 

att få till stånd bandspridning av gödsel skulle ersättning behöva ligga på 36 kr/kg. 

Fördelen med att använda sig av ersättningar kan vara att myndigheter därigenom erhåller 

viss information vad gäller vilka kostnader som dessa åtgärder genererar för jordbrukaren i 

fråga.59 Dessutom kan enbart lagkrav innebära högre tillsynskostnader än vad som är fallet 

ifall man uppnå denna minskning i kombination med ersättningar.  

Osäkerheter vad gäller kostnaderna för denna åtgärd minskar genom användandet av ett 

marknadsbaserat styrmedel i form av en ersättning eftersom djurhållarna genom ansökan för 

ersättningen indikerar sina faktiska marginalkostnader. De fördelningseffekter som uppstår 

av en ersättning innebär att resurser överförs från skattebetalarna till djurhållarna i form av 

ersättningarna. Eftersom styrmedlet redan existerar (LBU programmet) bedöms 

transaktionskostnaderna av ökade ersättningar vara tämligen marginella. På grund av att det 

rör sig om ersättningar så leder det inte något utsläppsläckage (dvs. att produktionen 

omlokaliserar till utlandet). Att det ersättningssystemet redan existerar samt att djurhållarna 

                                                           
59 Det finns dock incitament för de som söker ersättningen att överskatta sina kostnader i syfte att erhålla högre ersättningar. 

Detta kan dock hanteras genom att designa styrmedlet på ett sådan sätt att de sökande konkurrerar om medlen och 
utbetalningarna ges till den vars åtgärd uppvisar störst effekt per krona. 
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enbart har något att vinna på mer ersättningar talar för att implementeringen är 

genomförbar. 

Information för att minska råproteinhalten i djurfoder (åtgärd 5) 

Enligt Jordbruksverket (2010) kan ett effektivare proteinutnyttjande och kväveeffektivitet 

kan uppnås främst genom ökad rådgivning, kompetensutveckling hos rådgivare.  

Eftersom det befintliga underlaget indikerar att kostnaderna för att minska råproteinhalten i 

djurfoder i många fall kan vara relativt låga och kanske till och med negativa (dvs. de innebär 

en kostnadsminskning) kan information till djurhållare vara ett möjligt styrmedel. LRF’s 

rådgivningsprogram ”Greppa Näringen” jobbar redan till viss del med att ge information 

rörande råproteinhalten i djurfoder, och det ligger därför kanske nära till hands att tillföra 

medel till LRF för att förstärka denna rådgivning (Hoffman, 2018).60    

Med information som styrmedel är dock svårt att bedöma den slutgiltiga effekten vad gäller 

en minskning av NH3-utsläppen, men uppfattar djurhållaren att det finns starka ekonomiska 

fördelar (i form av minskade utgifter) med att minska råproteinhalten kan det få signifikanta 

effekter. Dessutom har ju denna åtgärd fördelen att den är en långsiktig lösning på de flera 

miljöproblem förknippade till kvävekaskaden eftersom den minskar inflödet av kväve till 

själva kvävecykeln. 

Osäkerheter vad gäller kostnaderna för denna åtgärd kan till viss grad minska genom 

information eftersom effekten på utsläppen indikerar hur djurhållarna upplever kostnaden 

av att minska råproteinhalten. Är effekten låg kan kostnaderna antas vara högre än vad som 

antagits medan stora minskningar indikerar att de utgiftsminskningarna som uppstår är 

signifikanta. De fördelningseffekter som uppstår av information utgörs enbart av själva 

kostnaderna för att informera och ifall staten finansierar detta står skattebetalarna för notan. 

Eftersom styrmedlet redan existerar (Greppa Näringen) bedöms transaktionskostnaderna av 

denna informationsinsats vara tämligen marginella. På grund av att det rör sig om 

information vilket enbart kan leda till sänkta utgifter för djurhållarna uppstår inget 

utsläppsläckage (dvs. att produktionen omlokaliserar till utlandet). Att Greppa Näringen 

redan finns på plats samt att djurhållarna enbart har något att vinna på att erhålla denna 

information talar för att implementeringen är genomförbar. 

 

                                                           
60 I syfte att åstadkomma minska NH3-avgången bedriver Greppa Näringen rådgivningsinsatser om bland annat 

effektiv utfodring, bättre utnyttjande av växtnäringen i stallgödsel och förbättrad spridning. Även rådgivning 
rörande den optimal kvävegivan inom programmet kan indirekt leda till minskade NH3-tutsläpp. 
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5.3 Sammanfattning styrmedelsförslag 

Befintliga styrmedel riktade mot de åtgärder som föreslagits i denna rapport domineras i 

dagsläget av administrativa styrmedel (gränsvärden, föreskrifter, tillståndsprövning etc.)., 

men även ekonomiska styrmedel (NOx-avgiften, LBU) samt information (Allmänna råd, 

Greppa Näringen etc) används för att få olika åtgärder genomförda. Merparten av dessa 

styrmedel riktas huvudsakligen mot de olika aktiviteterna (stallgödselhantering, förbränning, 

transporter etc.) som orsakar utsläppen.  

För att nå utsläppsbetingen för NOx respektive NH3 krävs det antingen att befintliga 

styrmedel förstärks (t.ex. skarpare gränsvärden, högre avgifter/ersättningar, breddning) 

alternativt att nya styrmedel implementeras. 

Eftersom de styrmedel som föreslås för att minska NOx-utsläppen delvis utgörs av en 

breddning samt eventuellt höjning av NOx avgiften kommer fördelningseffekterna variera 

inom dess sektorer. De företag vars totala NOx-avgiftsinbetalningar överstiger den återförda 

summan kommer att drabbas ekonomiskt, medan de som återförs mer än de betalar gynnas. 

Styrmedelsförlag riktade mot transportsektorn kommer i huvudsak innebära att 

åtgärdskostnaderna i hög grad bärs av transportsektorn själv i form av ökade fordons- och 

driftkostnader. 

Gränsvärde för NOx-utsläpp riktade mot förbränningen i medelstora 

förbränningsanläggningar innebär att åtgärdskostnaden faller på företaget bakom 

utsläppskällan. Gränsvärdet innebär inga bestående eller betydande statsfinansiella 

kostnader.61 

Statsfinansiella utgifter kommer att krävas för att finansiera de ersättningar som föreslagits i 

syfte att få till stånd en förbättrad gödselhantering i jordbruket. De som erhåller ersättningar 

för åtgärder kommer inte drabbas ekonomiskt utan kan snarare gynnas av styrmedlet. 

Information riktad mot minskning av råprotein i foder kommer även det kräva 

statsfinansiella utgifter samt i vissa fall gynna de djurhållare som genomför åtgärden i och 

med att det minskar deras foderkostnader. De statsfinansiella kostnaderna för styrmedel 

riktade mot transport kommer att vara marginella. Ifall en ökning av koldioxidskatten 

används i syfte att öka andelen elbilar sker en ökning av de statsfinansiella intäkterna. 

De förslag på styrmedel som läggs fram i detta avsnitt ska ses som tämligen preliminära. 

Förslagen har i hög grad utgått från redan befintliga styrmedel för att får de identifierade 

åtgärdspaketen genomförda. Hur effektiva de olika föreslagna styrmedlen skulle vara har 

diskuterats övergripande utifrån ett antal relevanta utvärderingskriterier. Ifall ansvariga 

myndigheter eller regeringskansliet i ett senare skede avser implementera något av dessa 

styrmedelsförslag bör dock en mer gedigen styrmedelsanalys genomföras.  

 

                                                           
61 Självklart innebär implementering (lagändringar) och tillsynen av gränsvärdena statsfinansiella kostnader. 
Men i jämförelse med själva åtgärdskostnaden bedöms dessa vara marginella. 
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6 KONSEKVENSANALYS 

I denna konsekvensanalys analyseras positiva och negativa konsekvenser av de 

åtgärdsförslag som presenterats. I en konsekvensanalys jämförs ett scenario där åtgärder 

genomförs med ett referensalternativ. Referensalternativet i denna konsekvensanalys utgörs 

av utsläpp i nivå med prognos-2017 (Naturvårdsverket, 2018). Prognos-2017 innebär för NOx 

utsläpp motsvarande 72 kton medan åtagandet är 59 kton (34% av utsläppen 2005). Detta 

innebär således att utsläppen behöver minska med 13 kton genom åtgärder utöver prognos-

2017. På samma sätt innebär prognos-2017 för NH3 att utsläppen med nuvarande 

förutsättningar kommer vara 51 kton. Det behövs därför åtgärder som tillsammans minskar 

utsläppen av NH3 med över 2 kton till år 2020 för att Sverige ska klara sitt åtagande. 

Sammantaget är det därmed konsekvenserna av utsläppsminskningar på 13 kton NOx 

respektive 2 kton NH3 som analyseras i detta kapitel. 

Syftet med konsekvensanalysen är att beskriva nyttorna av respektive åtgärdspaket mot NOx 

och NH3 i termer av minskade luftutsläpp och att belysa fördelningseffekter av 

åtgärdsförslagen översiktligt. Det är viktigt att ha i åtanke att många av nyttorna av 

åtgärderna inträffar i våra grannländer (och i vissa fall längre bort än så), i och med 

minskade luftutsläpp i Sverige innebär minskade skadekostnader på annat håll. Detta medan 

kostnaderna för åtgärder bärs av Sverige. Denna situation är dock inte unik för Sverige, utan 

på samma sätt får Sverige ta del av nyttor till följd av att andra länder också vidtar 

kostsamma åtgärder för att minska utsläppen av NOx och NH3. En analys av kostnader och 

nytta som avgränsas till Sveriges geografiska gränser vore därför inte ett fullständigt 

beslutsunderlag i denna fråga. 

Med detta sagt, vilka nyttor som infaller inom Sveriges gränser och vilka som infaller i andra 

länder är i många fall svårt att bedöma. När det gäller nedfall av kväveföreningar styrs detta i 

stor utsträckning av väder och vindar tillsammans med lokaliseringen av utsläppen i Sverige. 

Vidare sprids kväve med vattendrag, vilket innebär att platsen för nedfall inte nödvändigtvis 

är den plats där en miljöskada sker. Analysen i denna rapport är aggregerad geografiskt och 

dessutom är många av de nyttor (i termer av minskade skadekostnader) som uppstår till följd 

av minskade utsläpp inte möjliga att kvantifiera, vilket likväl gör det svårt att sortera ut hur 

stora nyttor som tillfaller Sverige och hur stora nyttor som tillfaller andra länder. 

Fokus för detta kapitel är på att beskriva de nyttor som uppstår till följd av åtgärdspaketen 

och att sammanställa kostnader och nyttor. Kostnadssidan behandlas endast översiktligt i 

detta kapitel eftersom mer detaljer kring kostnaderna av åtgärder finns i kapitel 2 och 3. 

Avsnitt 6.1 redovisar kostnader av åtgärder och avsnitt 6.2 redovisar nytta. Avsnitt 6.3 

sammanfattar konsekvensanalysen. 
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6.1 Kostnader 

Tabell 44 och Tabell 45 summerar vad denna rapport har kommit fram till gällande 

kostnaderna för åtgärdspaket för minskade utsläpp av NOx respektive NH3. För fler detaljer 

om åtgärdspaketen, se avsnitt 3.3. Tabellerna redovisar totalkostnader för respektive åtgärd 

(även summerat för respektive åtgärdspaket), negativa synergieffekter, samt kostnadsbärare 

för respektive åtgärd. Det bör noteras att när det gäller kostnadsbärare har vi här indikerat 

den/de aktörer som primärt bär åtgärdskostnaden. En andel av kostnaderna som gäller 

industrin kan dock förväntas vältras över på konsumenter. Hur stor denna övervältring är 

beror på industrispecifika faktorer som grad av konkurrens och utbudets och efterfrågans 

priselasticiteter. Det är också viktigt att betona att styrmedelsval påverkar nettokostnaderna 

för respektive åtgärd och aktör - i ett fall då en åtgärd drivs fram av t.ex. statligt finansiellt 

stöd betalas åtgärdskostnaden av skattebetalarna i slutänden. Här redovisas dock 

fördelningen av kostnader utifrån vem som bär kostnaden för åtgärder i första ledet. 

Tabell 44 visar det åtgärdspaket för att minska NOx-utsläpp som förts fram i denna rapport. 

Totalkostnaden för att uppnå målet avseende NOx-utsläppen uppskattas till ca 1 402 

miljoner kronor per år. Av de åtgärder som inkluderas i åtgärdspaketet är det endast för 

åtgärderna minskat trafikarbete och reducerad hastighet personbilar som en negativ 

synergieffekt har identifierats i form av längre restid. Positiva synergieffekter tas upp i 

avsnittet om nyttor. 

När det gäller fördelningseffekter kan konstateras att massaindustri, el-och 

fjärrvärmesektorn, industri som är beroende av förbränning för industriella processer, 

bilägare, och transportindustrin är de primära kostnadsbärarna. Vi har inte undersökt hur 

kostnader i slutänden fördelas i samhället, med hänsyn taget till marknadsstruktur, 

priselasticiteter, allmän-jämviktseffekter och styrmedlens verkan. 

 

Tabell 44. Sammanfattande tabell med åtgärdskostnader för att minska utsläppen av NOx, 

negativa synergieffekter och vem som får bära kostnaderna 

Åtgärder NOx 
Totalkostnad 

2030  
(mkr/år) 

Negativa 
synergieffekter 

Primär kostnadsbärare 

Minskat trafikarbete 0 Längre restid Trafikanter 

Föryngring personbilar 143  Bilägare 

Ökad andel elfordon 356 - Bilägare 

Ökad andel elhybrider lastbilar (50%) ? - Transportindustri 
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Reducerad hastighet personbilar  ? Längre restid Bilägare/biltrafikanter 

Optimerad förbränningsteknik genom 
ombyggnad av äldre sodapannor 

40 - Massaindustri 

Optimerad förbränning medelstora 
anläggningar (1-50 MW) 

20 - 
El- och fjärrvärmesektorn, 

förbränning i övrig 
industri 

Rökgasrening med SNCR stora 
förbränningsanläggningar 

285 - 
El- och fjärrvärmesektorn, 

förbränning i övrig 
industri 

Tvåstegs skrubbersystem med 
klordioxid i sodapannor 

558 - Massaindustri 

Totalt >1 402  
 

 

Tabell 45 visar det åtgärdspaket för att minska NH3-utsläpp som förts fram i denna rapport. 

Totalkostnaden för att uppnå målet avseende NH3-utsläppen uppskattas till 55,2 miljoner 

kronor per år. Inga negativa synergieffekter har identifierats kopplat till åtgärderna i tabellen 

ovan. De åtgärder för vilka det finns negativa synergieffekter med koppling till bl.a. 

biogödsel, elanvändning och arbetsmiljö eller bränsleanvändning, är alltså inte inkluderade i 

åtgärdspaketet och analyseras inte vidare i konsekvensanalysen. 

Jordbrukssektorn bär kostnaden primärt för samtliga åtgärder. Vi har inte undersökt hur 

kostnader i slutänden fördelas i samhället, med hänsyn taget till marknadsstruktur, 

priselasticiteter, allmän-jämviktseffekter och styrmedlens verkan. 

 

Tabell 45. Sammanfattande tabell med åtgärdskostnader för att minska utsläppen av NH3, 

negativa synergieffekter och vem som får bära kostnaderna 

Åtgärder NH3 
Totalkostnad 2020  

(mkr/år) 
Negativa 

synergieffekter 
Primär kostnadsbärare 

Nedbrukning samma dag  5,9 - Jordbrukssektorn 

Tak för täckning av urinbehållare  10,1 
- 

Jordbrukssektorn 

Bandspridning av flytgödsel  24,2 
- 

Jordbrukssektorn 

Nedbrukning inom 4 timmar 15,1 
- 

Jordbrukssektorn 

Råprotein i foder 0 
- 

Jordbrukssektorn 

Totalt  55,2 
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6.2 Nyttor 

Detta avsnitt summerar de nyttor i termer av minskade negativa miljö- och hälsoeffekter och 

direkta ekonomiska effekter som uppstår när utsläppen av NOx och NH3 minskar. 

Beskrivningen av nyttor görs i huvudsak för NOX och NH3 sammantaget, eftersom nyttorna i 

många fall är av samma karaktär. Utöver denna övergripande beskrivning identifieras även 

åtgärdsspecifika positiva synergieffekter (nyttor) för NOx respektive NH3 under respektive 

åtgärdspaket.  

Miljöpåverkan som kvävetillförseln kan leda till beror på faktorer såsom gröda, jordart, 

nederbörd (mängd och frekvens), retention62 och recipientens egenskaper. Att kvantifiera 

den negativa miljöpåverkan av en viss kvävetillförsel är därför förenat med stora osäkerheter. 

Variationerna mellan olika markers känslighet för kvävetillförsel är stora och beror bl.a. på 

de naturliga förutsättningarna, men även på hur stor den sammanlagda tidigare depositionen 

varit. Om marken inte är mättad på kväve så verkar ammonium och nitrat inte försurande, 

men bidrar till framtida kvävemättning. Om kvävemättnad råder, som i delar av södra 

Sverige, är nitrat alltid försurande, men ammonium endast i den utsträckning den nitrifieras.   

Globalt har den antropogena tillförseln av kväveföreningar ökat avsevärt (mellan 1860 och 

2000).63 Kväveprocessen har identifierats som en av de biofysiska processer där de planetära 

gränsvärdena har överskridits, vilket innebär en ökad risk för irreversibla miljöförändringar 

(Rockström m.fl., 2009). I delar av Sverige överskrider kvävebelastningen den kritiska 

gränsen för försurnings- och övergödningsskador.  

Utsläppen av NOx och ammoniak bidrar direkt, och indirekt genom de kväveföreningar de 

kan bilda, till bland annat till övergödning, global uppvärmning, minskad biologisk mångfald, 

försurning samt nedbrytning av ozonlagret i stratosfären (Sutton m.fl. 2011). Miljöpåverkan 

kan vara såväl lokal, regional som global till sin karaktär. Halterna av NOx är högst i 

tätortsmiljö, medan ammoniakhalterna är högst i landsbygdsmiljö (Naturvårdsverket, 2002).  

Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och slemhinnor. Personer med andra 

luftvägssjukdomar eller hjärt-kärlsjukdomar kan drabbas av ytterligare komplikationer. NOx 

i atmosfären kan tillsammans med kolväten och kolmonoxid genom fotokemiska processer 

bilda ozon. Marknära ozon ger skador på grödor och hämmar skogens tillväxt vilket orsakar 

ekonomiska förluster på grund av minskade skördar. Med lägre skogstillväxt minskar även 

upptaget av CO2. Halter av ozon på den nivå som förekommer i Sverige bedöms också ge 

negativa effekter på hälsan genom problem med andningsorganen, allergi och astma. Ozon är 

dessutom en växthusgas. NOx omvandlat till nitrat (NO3-) bidrar starkt till försurning och 

övergödning av mark och vatten genom nedfall med regnvatten. Nedfallet gör att de växter 

som gynnas av god kvävetillgång eller förhållanden med lägre PH kan konkurrera ut ett 

större antal mer känsliga arter, och därmed hota den biologiska mångfalden. Mest sårbara är 

de habitat som har arter speciellt anpassade för låga näringsnivåer eller med dåligt skydd 

                                                           
62 Samlingsbegrepp för alla processer som innebär att bara en viss andel av den totala mängden kväve eller 

fosfor från en källa i slutändan belastar en viss vattenförekomst (vattendrag, sjö eller hav). 
63 Från ca 15 teragram kväve per år till ca 165 teragram kväve per år. 1 Teragram = 1*109 kg. 
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mot försurning (Sutton m.fl. 2011). När kväveoxid reagerar med vatten i till exempel moln 

bildar det salpetersyra. Syrorna kan transporteras långa sträckor med molnen tills de faller 

som nederbörd, s.k. surt regn, vilket bidrar till försurning av sjöar och skogar. Det skadar 

växternas rothår och urlakar näringsämnen till grundvattnet vilket minskar växternas 

näringsupptag. Det orsakar dessutom korrosion, och gör att material som metaller, plast och 

kalksten bryts ned snabbare. På så sätt skadas till exempel byggnader och kulturhistoriskt 

värdefulla föremål. 

Utsläppen av ammoniak omvandlas i luften till ammoniumjoner och sekundära partiklar. De 

sekundära partiklarna är små och kan hålla sig svävande i luften under lång tid. Det sker en 

betydande gränsöverskridande transport och på de flesta platser utgörs endast en mindre del 

av de uppmätta partikelhalterna av direkta utsläpp från till exempel förbränning. Att andas in 

partiklar kan ge olika hälsoeffekter, beroende på vilka kemiska och fysikaliska egenskaper 

partiklarna har. När halten små partiklar i luften stiger, även från låga nivåer, ökar 

dödligheten i luftvägssjukdomar och hjärt-/kärlsjukdomar och fler söker sjukhusvård för 

bronkit och astma. Även exponering för låga halter under lång tid anses hälsoskadligt, bland 

annat i form av ökad cancerrisk.64 Nedfall av ammonium leder till försurning och 

övergödning av mark och vatten. En mindre del av den ammoniak som avgår till luften 

omvandlas senare till lustgas (ca 1%) och bidrar därmed till växthuseffekten. Lustgas har en 

klimatpåverkan motsvarande 298 koldioxidekvivalenter med en 100-årig tidshorisont.  

En exakt koppling mellan en given mängd utsläpp av NOx respektive ammoniak och en viss 

påverkan är dock svår att uppskatta. För att kunna ta fram en bedömning av skadekostnader 

(och därmed en utgångspunkt för värdering av nytta av minskade utsläpp) krävs kunskap om 

effektkedjan Utsläpp (emissioner) av förorenande ämne → Exponering på människor och 

miljön → Respons i form av hälso- och miljöeffekter → Ekonomisk värdering av hälso- och 

miljöeffekter genom de skadekostnader som effekterna resulterar i (Söderqvist et al., 2017). 

I avsnitt 6.2.1 redogörs för miljötillståndet vad avser de mest betydande konsekvenserna av 

NOx- och NH3-utsläpp. I avsnitt 6.2.2 redovisas förutsättningarna att koppla ihop 

utsläppsnivåer med de hälsoeffekter som utsläpp av NOx och NH3 ger upphov till. I avsnitt 

6.2.3 - 6.2.5 presenteras nuvarande kunskapsläge vad gäller det ekonomiska värdet av miljö- 

och hälsoeffekter och direkta ekonomiska effekter till följd av utsläpp av NOx och NH3. 

Nyttorna sammanfattas sedan i avsnitt 6.2.6. 

6.2.1 Miljöeffekter av minskade utsläpp av kväveoxider (NOx) och ammoniak (NH3) 

Tillsammans med svaveloxider och flyktiga föreningar (NMVOC) bidrar NOx och NH3 till 

försurning, övergödning, bildande av marknära ozon och partiklar (PM) i atmosfären, varav 

ozon och partiklar även har en negativ effekt på människors hälsa. Det finns alltså en 

betydande samhällsnytta med att minska utsläppen av NOx och NH3 och därmed undvika 

skadekostnader. Under Miljömålsportalen (2018) och Sveriges miljömål (2018) beskrivs 

miljösituationen avseende försurning, övergödning, ozon och luftkvalitet på nedanstående 

                                                           
64 http://www.airclim.se/luftkvalitet 
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sätt. Det är denna typ av skadekostnader som kan minska/undvikas om utsläppen minskar, 

och ska alltså tolkas som nyttan av minskade utsläpp. 

Försurning 

Trots kraftigt minskade totala utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider i Europa under de 

senaste 20 åren har endast en långsam förbättring av Sveriges sjöar och vattendrag skett. 

Ungefär var tionde sjö är försurad på grund av olika typer av mänskliga aktiviteter. 

Återhämtningen i skogsmark och grundvatten tar ännu längre tid. Till största del sker 

tillförseln av försurande ämnen till Sverige med vindar från andra länder och från 

internationell sjöfart. De sydvästra delarna av landet är värst drabbade av försurning. 

Ungefär hälften av skogsmarken och sjöarna är försurade, och återhämtningen sker mycket 

långsamt. Enligt uppföljningen av miljömålen från 2018 bedöms miljömålet ”Ingen 

försurning” inte kunna uppnås till 2020 även om utvecklingen går i rätt riktning. 

Övergödning 

Det finns tecken på förbättring i vissa områden även om tillståndet fortfarande är allvarligt. 

Utbredningen av syrefria bottnar är stor i Östersjön. Tillförseln av näringsämnen minskar, 

men det tar lång tid för miljön att återhämta sig. Enligt uppföljningen av miljömålen från 

2018 bedöms miljömålet ”Ingen övergödning” inte kunna uppnås till 2020. 

Nedbrytning av ozon och bildandet av marknära ozon 

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskar och det gör generellt även halterna av 

ozonnedbrytande gaser i atmosfären. Ökningen av ozonhalten kan troligen förklaras av 

minskade utsläpp av kväveoxider, och därmed minskande nedbrytning av ozon med 

kvävemonoxid (Naturvårdsverket, 2016, sid. 25). Det finns idag mycket som pekar på att 

uttunningen av ozonlagret har kunnat stoppas och att det istället nu blir tjockare igen. Enligt 

uppföljningen av miljömålen från 2018 bedöms miljömålet ”Skyddande ozonskikt” kunna 

uppnås till 2020. 

När det gäller NOx är en annan typ av problem att dessa ämnen bidrar till bildandet av 

marknära ozon, som är hälsoskadligt såväl som miljöskadligt. Bildandet av marknära ozon 

innebär också produktionsbortfall i jord- och skogsbruk (Söderqvist et al., 2017). 

Biologisk mångfald 

Användandet av naturresurser är det som har störst negativ effekt på den biologiska 

mångfalden. Vad gäller den påverkan som luftutsläpp har på biologisk mångfald konstaterar 

Söderqvist m.fl. 2017) att den största svårigheten är att uppskatta skador på vegetation och 

biologisk mångfald av NOx, NH3 och ozon och att viktiga insatser inom detta område därför 

kvarstår. Författarna menar att särskilt biologisk mångfald bör prioriteras, exempelvis i 

Natura 2000-områden. Enligt uppföljningen av miljömålen från 2018 bedöms miljömålet 

”Ett rikt växt- och djurliv” inte kunna uppnås till 2020 och utvecklingen är negativ. 
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6.2.2 Hälsoeffekter av minskade utsläpp av kväveoxider (NOx) och ammoniak (NH3) 

Minskade NOx och NH3-utsläpp kan även innebära samhällsekonomisk nytta i termer av 

positiva effekter på människors hälsa. Enligt samma resonemang som för miljöeffekterna kan 

minskade skadekostnader till följd av minskade utsläpp tolkas som nyttan av att utsläppen 

minskar. Det finns emellertid resultat som visar att sambanden mellan utsläpp och 

hälsoeffekter är svårutredda. Söderqvist et al. (2017) summerar de olika typer av 

hälsoeffekter som luftföroreningar från den svenska transportsektorn kan medföra. 

Författarna har försökt att utreda effektsamband mellan olika typer av luftutsläpp och de 

resulterande skadekostnaderna och konstaterar att exakta kopplingar mellan utsläpp och 

hälsoeffekter kan vara komplicerade att fastställa. De hälsoeffekter som bedöms ha de 

säkraste effektkedjorna för sambandet utsläpp-exponering-respons är dödlighet (ej 

olycksfall), hjärtinfarkt, stroke och KOL. Kopplingar mer exakt till olika typer av luftutsläpp 

är dock inte möjlig att göra fullständigt för alla typer av hälsoeffekter. 

Hälsoeffekterna delas in i grupper utifrån hur säkra effektsambanden mellan utsläpp – 

exponering – respons är. Följande effektkategorier tillämpas i Söderqvist et al. (2017): 

• Effekter som det finns indikationer på att de helt eller delvis orsakas av 

luftföroreningar från den svenska transportsektorn: Dödlighet (ej olycksfall), 

hjärtinfarkt, stroke, åderförkalkning utan sjukdom, KOL, astmasymptom, 

bronkitsymptom, sänkt lungsymptom utan sjukdom, låg födelsevikt, förtida födsel, 

störd kognitiv utveckling hos barn, diabetes, lungcancer. 

• Effekter för vilka det finns säker evidens beträffande koppling till luftföroreningar 

från den svenska transportsektorn. Dödlighet (ej olycksfall), hjärtinfarkt, stroke, 

åderförkalkning utan sjukdom, KOL, astmasymptom, bronkitsymptom, sänkt 

lungfunktion utan sjukdom, låg födelsevikt, lungcancer. 

• Effekter för vilka det finns rimligt säkra effektkedjor (inkl. exponering-respons-

funktioner) för hela sambandet utsläpp-exponering-respons: Dödlighet (ej olycksfall), 

hjärtinfarkt, stroke, KOL (?), astmasymptom, bronkitsymptom, lungcancer. 

Söderqvist et al. (2017) avgränsar sin studie till dödlighet (ej olycksfall), hjärtinfarkt, stroke 

och KOL. 

6.2.3 Ekonomiskt värde av minskade negativa effekter för miljö  

När det gäller samhällsekonomiska nyttor av minskade utsläpp av NOx och NH3 är det 

generellt svårt att skatta dessa monetärt. Utsläppen innebär många olika typer av 

miljöeffekter och skadekostnader är i praktiken platsspecifika och beror på såväl lokal 

ekologisk karaktäristik som status vad gäller andra belastningsfaktorer. Det är också svårt att 

helt förutspå var geografiskt ett utsläpp från en viss källa hamnar. Det finns dock litteratur 

som redovisar försök att uttrycka värdet av minskade utsläpp generellt, med hjälp av 

schablonvärden som gäller för olika typer av miljöeffekter. Trafikverket har bl.a. tagit fram 

schablonvärden som gäller i trafiksektorn (ASEK). För NOx finns ingen skattning av lokala 

miljöeffekter, och när det gäller regionala miljöeffekter bygger skattningen på 
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åtgärdskostnader och inte den miljöskada som utsläppen ger upphov till (Barregård et al. 

(2015). I ett sammanhang där kostnader ska ställas mot nytta medför denna typ av 

schablonvärde en risk för cirkelresonemang. Det är därför önskvärt att värdera nyttan av 

minskade utsläpp i termer av miljöskadekostnad som undviks. Nedan redogör vi för 

skadekostnader kopplade till olika miljöeffekter som uppstår på grund av utsläpp av NOx och 

NH3, baserat på existerande litteratur. För vissa av miljöeffekterna kan monetära värden 

presenteras, men för många av effekterna saknas monetära värden, alternativt finns de 

redovisade på ett sätt som är svårt att koppla vidare till en skadekostnad per kg utsläpp av 

NOx eller NH3. 

Försurning 

Beträffande miljöeffekter av försurning är en särskilt betydande effekt att försurningen 

påverkar överlevnaden hos olika arter. Bland annat påverkas djurens saltbalans negativt, 

kläckning av fiskrom försvåras, och frigjorda aluminiumjoner kan orsaka fiskdöd. Mellan 

7000 och 9000 sjöar i Sverige kan ha förlorat mer än 20 procent av sina arter till följd av 

försurning. Lax och mört är två fiskarter som är särskilt känsliga för försurningen, och även 

flodpärlmussla och flodkräfta påverkas i stor utsträckning av försurat vatten (HaV, 2018). 

Förutom effekter på fisket kan dessa effekter även påverka ekosystemets funktionssätt och 

resiliens, vilket kan skapa andra samhällsekonomiska kostnader i förlängningen.  

Försurning är i Sverige främst ett problem i sjöar och vattendrag, och uppskattningsvis 10 % 

av de svenska sjöarna är försurade (Naturvårdsverket, 2015). Många av dessa kalkas 

regelbundet, till kostnaden ca 160 miljoner kronor per år (Söderqvist et al., 2017). Förutom 

NOx-utsläpp orsakas försurning också till stor grad av skogsbruket (Iwald et al., 2013) och av 

utsläpp av svaveldioxid från förbränningsanläggningar och trafiksektorn. NOx-utsläppens 

bidrag till försurningen i Sverige är därmed bara en delmängd av det totala antropogena 

bidraget till försurningseffekter. Lokalt är det svårt att koppla en viss mängd utsläpp till 

försurningseffekter eftersom olika recipienter har olika motståndskraft mot försurning.  

Skattningar av nyttan av minskad försurning har främst gjorts för svaveldioxider, där 

utgångspunkten antingen varit människors betalningsvilja för minskade försurningseffekter, 

eller faktiska kostnader för kalkning. Ahlroth och Finnveden (2011) föreslår schablonvärdet 

30 kr/kg SO2 för försurningseffekter, baserat på en scenariostudie som genomfördes 1996, 

om svenskarnas betalningsvilja för åtgärder för att minska försurningen. Finnveden et al. 

(2006) har tagit fram ett värde för svaveldioxid baserat på skatten på svavel i fossila 

bränslen. Via antagandet att den totala svavelhalten avges som svaveldioxid uppskattas 

kostnaden per kg svaveldioxid till 18 kr. Bickel et al. (2006) värderar skador på grund av 

svaveldioxid från trafiken på grödor, mark, material och hälsa, via ett antagande om 

kalkningsutgifter som skulle krävas för att återställa försurad jordbruksmark. Kostnaden 

skattades till 1 euro/kg svaveldioxid. 

När det gäller kväveoxidernas försurande effekt har vi inte funnit motsvarande skattningar i 

litteraturen. 
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Övergödning 

Övergödning uppstår till följd av både NOx-utsläpp och NH3-utsläpp. För inlandsvatten 

(sjöar och vattendrag) råder generellt bilden att dessa inte är kvävebegränsade (Söderqvist et 

al., 2017), medan kustvatten generellt tenderar att vara kvävebegränsade (Conley et al., 

2009). Därför är det framförallt (men sannolikt med vissa undantag) marin övergödning som 

bör betraktas som en miljöskadekostnad till följd av utsläpp av NOx och NH3. 

Marin övergödning ger upphov till en rad olika effekter i ekosystemet, såsom blomningar av 

makro- och mikroalger, minskat siktdjup, syrebrist i bottenmiljöer, osv. Dessa effekter 

påverkar såväl människan som den biologiska mångfalden negativt (Ahtiainen et al., 2014). 

För att skatta nyttan av minskade kväveutsläpp till havet krävs 1) kunskap om värdet av 

minskad övergödning, 2) en koppling mellan övergödningseffekter och kvävebelastning till 

havet, och 3) en koppling mellan kvävebelastning och dess motsvarighet i termer av NOx 

respektive NH3. Dessa ihoplänkningar görs av Söderqvist et al. (2017) genom att använda 

nyttoskattningar från Ahtiainen et al. (2014). Deras slutsats är att ett kalkylvärde bör basera 

sig på skattningen 73 kr/kg N. Omräknat till NOx respektive NH3 motsvarar detta 2,97 kr/kg 

NOx respektive 11,21 kr/kg NH3. Vi hänvisar till Söderqvist et al. (2017) för ytterligare 

detaljer kring dessa skattningar. 

En aggregering baserat på antagandet att åtgärderna uppnår reduktionsbetinget (13 kton 

NOx respektive 2 kton NH3) innebär en samhällsnytta om ca 38 miljoner kronor (NOx) 

respektive 22 miljoner kronor (NH3), sammanlagt ca 60 miljoner kronor, under varje år då 

reduktionsbetinget är uppfyllt. 

Marknära ozon 

Bildandet av marknära ozon till följd av NOx-utsläpp leder till flera typer av konsekvenser, 

inklusive hälsoeffekter, påverkan på skördar i jord- och skogsbruk, skador på byggnader och 

kulturhistoriskt värdefulla lämningar, samt påverkan på arter. Beträffande påverkan på växt- 

och djurliv konstaterar European Nitrogen Assessment (2011) att nedfallet av reaktivt kväve 

antas ge synergieffekter tillsammans med klimatförändringar och marknära ozon, men att 

osäkerhet fortfarande råder kring detta. Vi har inte identifierat några studier som försökt 

värdera skadekostnader för marknära ozon ur ren miljöaspekt (dock finns vissa studier på 

området som fokuserar på hälsoeffekter respektive produktionsbortfall i areella näringar, se 

kommande avsnitt). 

Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är ett komplext begrepp som innefattar mångfald inom arter, mellan 

arter och av ekosystem, enligt FN:s konvention om biologisk mångfald. Värdet av biologisk 

mångfald, och därmed nyttan av att undvika skador på denna genom t.ex. minskade 

luftutsläpp, uppstår på många sätt, i och med att det mesta i ekosystemen omfattas och 

påverkas av den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är en nyckelförutsättning 

för de flesta ekosystemtjänsterna. Att koppla detta begrepp till mänsklig välfärd i syfte att 

uttrycka värden kvantitativt är därför svårt. 
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Utsläpp av NOx och NH3 påverkar den biologiska mångfalden på flera sätt, vilket bl.a. 

beskrivs i European Nitrogen Assessment (2011). Exempelvis: 

• Övergödningseffekter i havet och försurning av mark och vatten gynnar vissa arter 

och missgynnar många andra arter. De gynnade arterna hotar att konkurrera ut mer 

känsliga arter. 

• Kvävedeposition på marken påverkar markförhållanden och därmed vegetationen. 

• Bildandet av marknära ozon till följd av NOx-utsläpp kan skada vissa typer av 

växtlighet. 

En fullständig skattning av skadekostnaderna till följd av dessa effekter skulle kräva en 

koppling via en kedja från utsläppsmängd till påverkan på arter till påverkan på ekologiska 

funktioner och ekosystemtjänster till deras värde för människan. Trots svårigheterna att göra 

sådana kopplingar finns vissa studier på området. Bland annat har Ott et al. (2015) studerat 

andelen utrotade arter till följd av luftföroreningar och skattat kostnaderna för att restaurera 

habitat. Via dessa skattningar skattar Ott et al. (2015) de externa kostnaderna i Sverige till 

1,10 €/kg NOX och 0,65 €/kg NH3 (PPP justerat, € 2004). Dessa skattningar bygger dock på 

åtgärdskostnader för restaurering av skadade habitat, och beskriver därmed inte nyttan som 

friska habitat genererar. 

Det bör här noteras att den andel av påverkan på biologisk mångfald som uppstår i havet till 

följd av övergödningseffekter till viss del kan sägas fångas upp i de estimat som ovan 

presenterats för övergödning (Söderqvist et al., 2017). 

6.2.4 Ekonomiskt värde av minskade negativa effekter för hälsa 

Söderqvist et al. (2017) redogör för en metod för värdering av hälsoeffekter till följd av 

luftutsläpp där det ekonomiska värdet av hälsoeffekter består av: 

• Direkta behandlingskostnader för hälsokonsekvenserna (både de som leder till 

mortalitet såväl som morbiditet). 

• Produktionsbortfall orsakat av hälsokonsekvenserna (ibland även definierat som 

indirekta kostnader) vilket är den ekonomiska värdering av de produktionsförluster 

som uppstår på grund av förtida död eller sjuklighet. 

• Det ekonomiska värdet av minskad mortalitet och morbiditet per se, vilket ofta 

uttrycks som betalningsviljan för att minska risken för mortalitet och morbiditet 

(värdet av bättre hälsa som inte är relaterat till eventuella inkomsteffekter eller 

liknande). 

För mortalitet, hjärtinfarkt, stroke och KOL skattas skadekostnader baserat på ovanstående 

metod i Söderqvist et al. (2017). Skadekostnaderna estimeras genom att antalet ytterligare 

fall av sjukdom/förtida död i fiktiva exempelstäder multipliceras med det ekonomiska värdet 

av desamma, vilket ger det totala värdet av hälsoeffekterna. För det ekonomiska värdet av 

respektive hälsoutfall används för hjärtinfarkt 138 000 kr, för stroke 807 000 kr, för KOL 19 
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000 kr och för mortalitet 14 000 000 kr (beräknat från 14 förlorade levnadsår à 1 000 000 kr 

per statistiskt levnadsår). Se Söderqvist et al. (2017, avsnitt 7.2.1) för detaljer kring dessa 

skattningar. 

Kostnaden för hälsoeffekter, och därmed nyttan av minskade utsläpp, är beroende av 

utsläppens lokalisering, främst till följd av antalet personer som utsätts för luftutsläppen. 

Söderqvist et al. (2017) skattar kostnaden per kilo NOx-utsläpp till 62 – 1168 kronor per kg 

NOx, beroende på befolkningstäthet.  

1. En stad med 1,4 miljoner invånare (storstad, som Stockholm = stad A), en area av 35 

x 35 km, en befolkningstäthet av ca 32 000 invånare per ”MATCH-ruta” 65 placerad 

mitt över utsläppskällan. → Skadekostnad 62 kr/kg NOx. 

2. En stad med 100 000 invånare (medelstor = stad B), en area av 15 x 15 km, en 

befolkningstäthet av ca 11 000 invånare per ”MATCH-ruta” och placerad mitt över 

utsläppskällan → Skadekostnad 220 kr/kg NOx 

3. En stad med 10 000 invånare (småstad = stad C), en area av 6 x 6 km, en 

befolkningstäthet av ca 10 000 invånare per ”MATCH-ruta” och placerad mitt över 

utsläppskällan. → Skadekostnad 1168 kr/kg NOx. 

Dessa kostnadsskattningar är platsberoende och det är därför svårt att göra en aggregering 

baserat på utsläppsmålet (en minskning med 13 000 ton i årliga NOx-utsläpp). Men 

potentiellt är storleksordningen av samhällsekonomisk nytta i miljardklassen. 

Det bör noteras att dessa värden har tagits fram för att värdera små förändringar i utsläpp. 

När det gäller relativt stora förändringar i utsläppsmängder, som denna rapport syftar till att 

belysa, blir en aggregering mycket osäker. Detta har inte att göra med skattningen per se av 

kostnaden för olika hälsotillstånd, utan snarare hur hälsotillstånden påverkas av minskade 

utsläpp givet att utgångspunkten för utsläppsnivåer vore annorlunda än idag. Huruvida 

marginalnyttan (dvs. undviken skadekostnad per kg NOx-utsläpp som undviks) ökar eller 

minskar vid signifikant minskade utsläppsnivåer har vi inte kännedom om. 

6.2.5 Direkta ekonomiska effekter 

Utöver hälso- och miljöeffekter orsakar utsläpp av NOx skadekostnader på byggnader och 

kulturhistoriska föremål, och produktionsbortfall i jord- och skogsbruk, främst via bildandet 

av marknära ozon. 

Gällande skadekostnader på byggnader ger luftföroreningar på grund av försurningseffekter 

upphov till korrosion på bl.a. metaller och färger, och kan också skada kulturhistoriska 

föremål (sten, konstverk, etc.). Vidare kan marknära ozon skada material av naturgummi. 

Det är i huvudsak svaveldioxid som ger upphov till dessa effekter, men även NOx kan bidra 

till detta problem. Kostnader som uppstår på byggnader kan i teorin värderas med hjälp av 

                                                           
65 Multi-scale Atmospheric Transport and CHemistry model, 
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmod ellen-match-1.601. En MATCH-ruta 
är ca 6*6 km. 

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmod%20ellen-match-1.601
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återställningskostnader, men data saknas kring detta. Avseende kulturhistoriska föremål är 

det svårt att dra slutsatser om och hur luftföroreningar bidrar till skador, och skadornas 

ekonomiska kostnader i termer av minskat välbefinnande (DEFRA, 2006).  

Det saknas idag effektkedjor som beskriver sambandet mellan NOx-utsläpp och skador på 

byggnader och kulturhistoriska material (Söderqvist et al., 2017). Dock finns en brittisk 

studie som berör området. Lee et al. (1996) skattar skadekostnader på färger i Storbritannien 

till följd av ozonbildning till 170–345 miljoner pund årligen. Grunddata till denna studie är 

dock mycket gamla. Det är svårt att dra slutsatser om motsvarigheter för Sverige, samt NOx-

utsläppens bidrag till detta. 

Marknära ozon påverkar också skördar i jord- och skogsbruk genom försämrad tillväxt. 

Därmed leder det till minskad lönsamhet i de areella näringarna. Karlsson et al. (2014) har 

värderat skadekostnader för ozoneffekten på skogstillväxt och skördebortfall för Sveriges tre 

landsdelar. Uppskattningar har gjorts för stamtillväxten på gran, tall och lövträd samt för 

skördeutbytet för matpotatis, potatis för stärkelse, vall, vete och övriga sädesslag. Nuvarande 

effekt på skogstillväxt och jordbruksproduktion jämförs med ett scenario i avsaknad av 

ozonbelastning samt med ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet 

Frisk Luft inte överskrids. Resultatet är baserat på uppskattningar om hur produktionen 

förändras i olika scenarion. Den totala kostnaden för ozonets inverkan på skogstillväxt och 

skördar uppskattas till 913 Mkr/år vid nuvarande ozonbelastning, varav effekter på 

skogstillväxten värderas till 733 Mkr/år och skördeförluster till 180 Mkr/år. En länkning 

finns dock inte mellan ozonskador och bidragen till detta från specifika typer av luftutsläpp. 

Söderqvist et al. (2017) menar att en sådan effektkedja bör kunna tas fram. 

6.2.6 Sammanställning av nyttor för respektive åtgärdspaket 

I avsnitten ovan har miljöeffekter, hälsoeffekter samt direkta ekonomiska effekter av 

minskade utsläpp av NOx och NH3 presenterats, sammantaget för de bägge typerna av 

utsläpp. Alla effekter kan dock inte härröras till både NOx och NH3. Tabell 46 redovisar 

respektive kemisk förenings påverkan översiktligt. 
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Kemisk förening Påverkan Utsträckning 

Kväveoxider (NOx)  

-Irriterar luftvägarna och slemhinnor 

-Övergödning 

-Bildning av marknära ozon och salpetersyra 

Lokal. Regional 

Ozon (O3) 

-Påverkar andningsorgan och försämrar hälsan 

-Skadar grödor och skog 

-Biologisk mångfald 

-Växthusgas 

Lokal, Regional, Global 

Salpetersyra (HNO3) 

-Sur nederbörd 

  (-biologisk mångfald) 

-Korrosion 

Lokal, Regional 

Ammoniak (NH3) 
-Bildar sekundära partiklar, lustgas och 

ammoniumjoner 
Regional 

Sekundära 

luftpartiklar (PM)  

-Hjärt-/kärlsjukdomar 

-Försämrad lungutveckling hos barn 
Regional 

Lustgas (N2O) 
-Växthusgas  

(298 CO2-eq) 
Global 

Ammoniumnitrat 

(NH4NO3) 

-Försurning 

-Övergödning 

-Biologisk mångfald 

-Nitrat i grundvattnet 

Lokal, Regional 

Lokal, Regional 

Lokal 

Lokal 

 

Tabell 47 redovisar positiva synergieffekter av åtgärdspaketen. Flera av åtgärderna bidrar till 

minskade utsläpp av andra luftföroreningar, inklusive växthusgaser. Vidare kan 

hastighetssänkningar leda till ökad trafiksäkerhet, och åtgärder inom jordbruket kan bidra 

till minskad lukt förknippad med gödselhantering. 

I Tabell 48 redovisas de sammanställda nyttorna för åtgärdspaketen. Vissa av nyttorna är 

kopplade till NOx respektive NH3 enskilt, medan flera av nyttoposterna gäller både NOx och 

NH3. Tabellen inkluderar även de positiva synergieffekter som identifierats. För respektive 

nyttopost finns en indikation kring möjlig storleksordning på det årliga ekonomiska värdet. 

Vidare indikeras vilken grupp i samhället som nyttan tillfaller, och om nyttan är lokal (nära 

utsläppskällan), regional (en utsläppsminskning kan leda till nyttor i andra delar av landet 

eller i andra länder), eller global till sin karaktär. 
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Tabell 47. Positiva synergieffekter av åtgärder för att minska utsläppen av NOx respektive 

NH3. 

 Åtgärd Positiva synergieffekter Nytta tillfaller 

Åtgärder NOx 

Minskat trafikarbete 
Partiklar och 
växthusgaser 

Allmänheten 

Föryngring personbilar 
Partiklar och 
växthusgaser, samt 
bränsleanvändning 

Bilägare/biltrafikanter, 
allmänheten 

Ökad andel elfordon 
Partiklar och 
växthusgaser 

Allmänheten 

Ökad andel elhybrider 
lastbilar (50%) 

Bränsleförbrukning, 
partiklar och 
växthusgaser 

Transportindustri, 
allmänheten 

Reducerad hastighet 
personbilar  

Ökad trafiksäkerhet, 
bränsleanvändning, 
partiklar och 
växthusgaser 

Bilägare/biltrafikanter, 
allmänheten 

Optimerad 
förbränningsteknik genom 
ombyggnad av äldre 
sodapannor 

- - 

Optimerad förbränning 
medelstora anläggningar (1-
50 MW) 

- - 

Rökgasrening med SNCR 
stora 
förbränningsanläggningar 

- - 

Tvåstegs skrubbersystem 
med klordioxid i sodapannor 

- - 

Åtgärder NH3 

Nedbrukning samma dag  - - 

Tak för täckning av 
urinbehållare  

Växthusgaser, lukt, 
lagringskapacitet 

Allmänheten/jordbruksse
ktorn 

Bandspridning av flytgödsel  Lukt Allmänheten 

Nedbrukning inom 4 timmar - - 

Råprotein i foder - - 
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Tabell 48. Sammanställning av nyttor. 

 Nyttopost Ekonomiskt 

värde 

Nytta tillfaller Geografisk 

utsträckning 

Åtgärdspaket 

NOx 

Ökad trafiksäkerhet + Allmänhet Lokal 

Minskad 

bränsleanvändning 

+ Bilägare Lokal 

Ökad produktion i jord- 

och skogsbruk 

+ Jord- och 

skogsbruksindustri 

Lokal, Regional 

Kostnadsbesparing för 

byggnadsvård 

+ Fastighetsägare/ 

förvaltare 

Lokal, Regional 

Ökat bevarande av 

kulturminnen 

+ Allmänhet Lokal, Regional 

Åtgärdspaket 

NH3 

Ökad lagringskapacitet 

av gödsel 

(+) Jordbruks-

industrin 

Lokal 

Minskad lukt från 

gödselhantering 

+ Allmänhet Lokal 

Nyttoposter 

som är 

gemensamma 

för åtgärds-

paketen 

Minskad försurning ++ Allmänhet Lokal, Regional 

Minskad övergödning ++ Allmänhet Lokal, Regional 

Minskad 

klimatpåverkan 

++ Allmänhet Global 

Minskad påverkan på 

biologisk mångfald 

++ Allmänhet Lokal, Regional 

Minskade 

luftvägssjukdomar 

+++ Allmänhet Lokal, Regional 

Minskade hjärt- och 

kärlsjukdomar 

Minskad mortalitet 

(+) mycket små nyttor (upp till miljontals kronor) 

+ små nyttor (upp till tiotals miljoner kronor) 

++ medelstora nyttor (upp till hundratals miljoner kronor) 

+++ stora nyttor (upp till miljardtals kronor) 
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6.3 Slutsatser och diskussion konsekvensanalys 

Konsekvenserna i termer av kostnader och nyttor av att genomföra åtgärder som minskar de 

årliga utsläppen av NOx och NH3 med 13 kton respektive 2 kton har här studerats. 

Beträffande kostnader kan konstateras att åtgärdskostnaderna sammanlagt uppgår till ca 1,5 

miljarder kronor per år, varav kostnaderna för reduktioner av NOx-utsläpp är den största 

andelen. Kostnader uppstår i massaindustrin, i el- och fjärrvärmesektorn och övrig industri 

där förbränningsprocesser är ett produktionsmedel, för bilägare, i transportindustrin, och i 

jordbruksindustrin. 

Dessa kostnadsbärare är de som primärt bär åtgärdskostnaderna. Hur fördelningen av 

kostnader mellan samhällets aktörer i slutänden ser ut beror på ett antal faktorer. För det 

första kan ökade kostnader i industrin vältras över till konsumenter, eller till tidigare led i 

produktionskedjan. Hur förutsättningarna denna övervältring av kostnader ser ut beror på 

marknadsstruktur och på priselasticiteter. Sådana övervältringseffekter kan studeras med 

hjälp av kvantitativa modeller, inklusive allmän-jämviktsanalys, men en sådan studie har inte 

rymts i detta uppdrag.  

Vidare styrs kostnadsfördelningen på ett betydande sätt av vilka styrmedel som används. 

Baserat på styrmedelsmixen som föreslås i denna rapport kan konstateras att minskningar av 

industrins NOx-utsläpp drivs fram genom breddningar och eventuellt höjningar av NOx-

avgiften. Detta innebär att åtgärdskostnader betalas av industrin, men att 

avgiftsinbetalningarna också återförs till sektorn. Nettoutfallet för sektorn är därmed noll i 

teorin, men en betydande omfördelning kan ske mellan företagen i sektorn. För åtgärder som 

minskar NH3-utsläpp kan statsfinansiella utgifter förväntas i och med att åtgärderna drivs 

fram av breddningar eller höjningar av miljöersättningar till lantbrukare. Detta skulle 

innebära att allmänheten (skattebetalare) är de verkliga kostnadsbärarna, snarare än 

lantbruket. 

På nyttosidan finns tre huvudkategorier av nyttor, som alla uppstår till följd av att 

skadekostnader kan undvikas när utsläppsnivåerna minskar: Miljönyttor, hälsonyttor och 

direkta ekonomiska nyttor. Dessa nyttor är generellt svåra att skatta monetärt, men det finns 

indikationer på att en del av nyttoposterna motsvarar värden om upp till hundratals miljoner 

(t.ex. försurning, övergödning, biologisk mångfald) eller miljardtals kronor (hälsoeffekter). 

Miljönyttorna består av minskad försurning, minskad övergödning, minskad klimatpåverkan, 

och minskad påverkan på biologisk mångfald. Hälsoeffekterna består av minskade 

luftvägssjukdomar, minskade hjärt- och kärlsjukdomar, och minskad mortalitet. Direkta 

ekonomiska effekter består av undvikna skador på tillväxt och skördar i jord- och skogsbruk, 

minskade kostnader för förvaltning av fastigheter (undvikna materiella skador), samt 

minskade förluster av kulturvärden (som uppstår till följd av t.ex. korrosion). 

Nyttorna uppstår både lokalt, regionalt (inklusive internationellt), och globalt. Det är svårt 

att säga vilken andel av nyttorna som uppstår i Sverige och vilken andel som uppstår i andra 

länder. Dock bygger policyn kring utsläppsminskningar på internationella överenskommelser 

och en avgränsning av analysen till enbart nyttor som uppstår i Sverige vore fel väg att gå. 
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Om även våra grannländer resonerade på det viset skulle beslut bli suboptimala för EU som 

helhet, eftersom ett övergripande mönster när det gäller minskningar av luftburna utsläpp är 

att kostnader bärs av det land där åtgärder görs och nyttan tillfaller flera länder. 

Vikten av internationella avtal är också särskilt betydande när det gäller hur balansen mellan 

kostnader och nyttor ska användas som beslutsunderlag. Från ett ekonomiskt perspektiv bör 

åtgärder genomföras om nyttan överstiger kostnaderna. Vår analys visar inte om detta är 

fallet, vilket beror på att effektkedjorna från utsläpp till miljö- och hälsoeffekter och direkta 

ekonomiska effekter är svåra att förutsäga. Vi kan endast konstatera att det på nyttosidan 

finns indikationer om mycket stora värden, men det går inte i nuläget att säga om dessa är 

större än kostnaderna. I detta fall finns dock tydliga politiskt satta mål, vilket innebär att 

andra beslutskriterier än den samhällsekonomiska balansen bör komma i första hand. 
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BILAGA A 

Tabell 49. Beräkning av total reduktionspotential för sulfatmassaproduktion i sodapannor 

(egen bearbetning, antaganden i kursiv stil baseras på övriga data). 

Pappersbruk Utsläpp 2016 
(kg/ton massa) 

Utsläpp  
(kg Nox) 

Producerad 
massa (ton) 

Möjlig nivå 
(kg/ton) 

Reduktion 
(kg) 

Obbola 0,73  173 000  126 290 0,28 56 831 

Mönsterås 0,78  551 292  430 008 0,28  215 004 

Gruvön 0,8  450 000  360 000 0,28  187 200 

Kappa 0,8  639 856  511 885 0,28  266 180 

Skoghall 0,83  290 000  240 700 0,28  132 385 

Bäckhammar 0,85  182 565  155 180 0,28 88 453 

Munksund 0,9 Se Obbola    

Skärblacka 0,9  400 000  360 000 0,28  223 200 

Korsnäsverket 0,92  294 100  270 572 0,28  173 166 

Iggesund 0,97  313 679  304 269 0,28  209 945 

Aspa 0,97  378 619  367 260 0,28  253 409 

Karlsborg 1,08  332 770  359 392 0,28  287 513 

Husum 1,09  712 000  776 080 0,28  628 625 

Billingsfors 1,09 70 171 76 486 0,28 61 954 

Frövi 1,15 Se Korsnäs    

Värö 1,16  477 608  554 025 0,28  487 542 

Skutskär 1,21  539 000  652 190 0,28  606 537 

Vallvik 1,23  258 400  317 832 0,28  301 940 

Östrand 1,25  482 723  603 404 0,28  585 302 

Dynäs 1,25  275 050  343 813 0,28  333 498 

Mörrum 1,4  354 760  496 664 0,28  556 264 

Nymölla 0,73  517 000  377 410 0,28  169 835 

Vallvik 0,73  258 400  188 632 0,28 84 884 

Medel 0,99 378 619 374 861 0,28 281 413 

Total  7 950 993 7 872 091  5 909 667 
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BILAGA B 

 

 Synergieffekter vid rening med olika tekniker inom sjöfart (Källa: Trafikverket, 2016) 
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BILAGA C 

 Biprodukter från reduktion samt oönskad oxidation vid rening med SCR/SNCR 
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BILAGA D 

 

Tabell 50. Antal fordon och utsläpp år 2030 i prognos-2017 och prognos med elfordon samt 

åtgärderna ”föryngring personbilar” och ”fler elfordon”. 

 Prognos-2017 Föryngring 
Prognos med 
elfordon 

Fler elfordon 

Antal Euro 6   4 891 665 88,4% 5 136 249 92,8% 4 537 503 82,0% 3 761 666 68,0% 

- Bensin Euro 6 2 439 958 44,1% 2 561 956 46,3% 2 412 289 43,6% 2 279 958 41,2% 

- Diesel Euro 6 287 095 5,2% 301 450 5,4% 287 095 4,7% 287 095 5,2% 

- Diesel Euro 6d 2 164 612 39,1% 2 272 843 41,1% 1 838 119 39,1% 1 194 612 21,6% 

Antal elfordon 0 0,0% 0 0,0% 354 162 6,4% 1 130 000 20,4% 

- El-/laddhybrider 0 0,0% 0 0,0% 326 493 5,9% 970 000 17,5% 

- Elbilar 0 0,0% 0 0,0% 27 669 0,5% 160 000 2,9% 

Antal Euro 6 samt 
elfordon 

4 891 665 88,4% 5 136 2491) 92,8% 4 891 665 88,4% 4 891 666 88,4% 

Äldre modeller 642 113 11,6% 397 529 7,2% 642 113 11,6% 642 112 11,6% 

Fordon totalt  5 533 778 5 533 778 5 533 778 5 533 778 

Utsläpp totalt  8,1 7,6 8,0 7,6 

 

1) Med föryngringsåtgärderna är antalet Euro 6 samt elfordon 5 % fler än i prognoserna (5 136 249 / 4 891 665 = 1,05). 
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