
Minskade metanutsläpp 
i energisektorn 
Ny EU-lagstiftning för olje-, gas- och kolsektorerna
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Bakgrund
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Den gröna given 
(2019)

Meddelande om 
EU:s metanstrategi 

(2020)

Förslag till förordning 
om minskade 
metanutsläpp i 

energisektorn (2021)



Vad innebär förslaget?  
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Syftet med kommissionens förslag är att minska
metanutsläppen från fossila energikällor som
produceras eller konsumeras i EU

Kommissionen föreslår regler för mätning, 
rapportering och åtgärder för att minska
metanutsläpp i olje-, gas- och kolsektorerna.



Olja och gas 
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Krav på operatörer att mäta och kvantifiera sina utsläpp samt genomföra undersökningar för att
upptäcka och reparera metanläckor i sin verksamhet

Behörig myndighet - inspektioner, utsläppsmätningar och platskontroller

Operatörer återkommande rapporter samt läckage- och reparationsprogram till behörig
myndighet – granskad av en oberoende kontrollant (europeiska standarder)

Krav på operatörer att inom en viss tidsfrist vidta åtgärder – ex. läckage över [500 ppm 5 dagar, 
total reparation 30 dagar] även förbud mot ventilering och fackling 

IMEO – verifieringsroll på europeisk nivå



Kol 
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Krav att mäta metanutsläpp från kolgruvor under och ovan jord som
är i drift, stängda eller övergivna

Krav på operatörer att verifiera, kontrollera och rapportera in sin data 
till den behöriga myndigheten

Förbud mot ventilering och fackling i stängda- och övergivna
kolgruvor från den 1 januari 2025 

Inventering och åtgärdsplan på MS-nivå för att återställa och 
permanent ”stoppa igen” inaktiva gruvor som släpper ut metan



Internationell dimension 
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Krav på importörer att inhämta 
metanutsläpp från tredje länder 

Ett globalt övervakningsverktyg för 
metanutsläpp 



Implementering 
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Behörig myndighet 

Oberoende kontrollant 

International Methane Emissions Observatory

Den faktiska utformningen är en senare fråga 



Sveriges ståndpunkter 
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Välkomnar kommissionens förslag om mätning, rapportering och åtgärder

Kontroll och verifiering är central 

Kostnadseffektivitet och administrativ börda 

Teknisk utveckling viktigt

Proportionella tidsfrister bör möjliggöra utsläppsminskningar



Vad händer nu? 

Infrastrukturdepartementet 9

Förhandlingar pågår i ministerrådet 

Eventuellt rådets allmänna inriktning ht-22 

Eventuellt trepartsförhandlingar under det svenska 
ordförandeskapet vt-23



Kontakt 

•Mia Abramsson 
(mia.abramsson@regeringskansliet.se)

•August Pettersson 
(august.pettersson@regeringskansliet.se) 
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