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• CCS-direktivet från 2009 reglerar avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid. Miljöbalken täcker stora delar av direktivet.

• Avskild, transporterad och geologiskt lagrad koldioxid enligt CCS-
direktivet är undantaget från EU:s avfallslagstiftning.

• EU:s handelssystem stödjer att avskild koldioxid vid en anläggning för 
transport till lagringsplats kan subtraheras från anläggningens utsläpp. 
FN:s klimatpanel har förtydligat att bio-CCS kan och bör bokföras som ett 
negativt utsläpp.

• Europeiska kommissionen har klargjort att de tolkar EU:s handelsdirektiv 
som att skepps- och lastbilstransport av koldioxid är att betrakta som 
likställd med rörtransport och därmed tillåtet under existerande 
regelverk.

Lagar och regelverk för möjliggörande av bio-CCS i Sverige



• Londonprotokollet förbjuder dumpning av avfall i havet, men geologisk 
lagring av koldioxid (under havsbotten) medges sedan 2006 via ett 
tillägg. 

• Londonprotokollet tillåter sedan 2009 transport av koldioxid för lagring i 
annan stat via ytterligare ett tillägg. Detta tillägg har dock inte trätt i 
kraft.

• Londonprotokollets kontraktsparter har antagit en resolution som tillåter 
export av koldioxid i syfte att lagras under havsbotten.

• EU:s regler för statligt stöd till utveckling av CCS-teknik och EU:s 
taxonomi ska underlätta hållbara investeringar.

Lagar och regelverk för möjliggörande av bio-CCS i Sverige



• CCS-direktivet skiljer inte på fossil och biogen koldioxid, dvs koldioxid-
molekylernas ursprung. Läckage och utsläpp definieras olika av CCS-direktivet 
och handelsdirektivet. Läckage av biogen koldioxid kan därför kräva 
kompensation genom överlåtande av utsläppsrätter inom EU:s system för 
utsläppshandel vilket i sin tur kan försvåra och fördyra bio-CCS.

• EU:s handelssystem för utsläpp medger inte att avskild biogen koldioxid vid en 
anläggning bokförs som ett negativt utsläpp, dvs kan ej subtraheras från 
anläggningens fossila utsläpp och därmed frigöra utsläppsrätter. 

• Tillägget i Londonprotokollet kring transport av koldioxid för lagring i annan stat 
har ännu inte trätt i kraft, men kan från 2019 tillämpas provisoriskt med krav på 
bilateralt avtal mellan berörda stater. Energimyndigheten har fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram bilateralt avtal.

Lag- och regelmässiga utmaningar för bio-CCS i Sverige



• Hållbarhetskraven på biomassa kommer att skärpas inom EU, vilket möjligen 
kan påverka konkurrenskraften för bioenergi och därmed förutsättningarna för 
bio-CCS.

• Konventionen om biologisk mångfald (UNCBD) tillåter inte klimatrelaterad 
geoengineering som kan påverka biologisk mångfald. Infångning och lagring av 
koldioxid från fossila bränslen undantas uttryckligen från moratoriet, men inte 
bio-CCS, vilket därmed kan utgöra ett hinder för svensk bio-CCS. 

• Korta tidshorisonter gällande EU:s regler för statligt stöd kan påverka fortsatta 
investeringar för bio-CCS.
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Tack för uppmärksamheten!


