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Energimyndigheten har givits möjlighet att ge en kommentar till rapporten Vi 

konsumerar de kompenserar – En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter 

författad av Maria Cosnier. 

 

Energimyndigheten har hittills tecknat avtal om 56 enskilda projekt och fler är för 

närvarande under förhandling. Myndigheten medverkar också i 7 CDM- och JI-

fonder. Sammanlagt ingår drygt 120 fondprojekt vid multilaterala 

utvecklingsbanker; Världsbanken, Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB) och 

Europeiska Banken för Återuppbyggnad och Utveckling (EBRD) samt det 

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) som ägs av de fem nordiska 

länderna.  Granskningen och författarens intervjuer har dock endast berört ett (1) 

enskilt projekt (Rampur) vid en av Världsbankens fonder. I övrigt har intervjuer 

berört CDM:s internationella regelverk. Vi ställer oss därför frågande till det 

anspråk på en bredare granskning som görs i rapporten. Energimyndigheten har 

tidigare påpekat att rapporten i flera avseenden inte uppfyllt kraven på ett 

vetenskapligt förhållningssätt och noggrann källkritik som presenterats på 

Swedwatchs hemsida.  Swedwatch har då meddelat att man inte längre ställer det 

kravet på sina rapporter och avser att ta bort denna text från hemsidan. ”Policy för 

Swedwatchs arbete” har sedan reviderats 22 oktober 2012.  

 

När det gäller Rampur-projektet som är huvudfokus för rapporten så hänvisar vi 

till Utrikesdepartementet, som svarar för det svenska ägarinflytandet i 

Världsbanken, projektets huvudlångivare.  

 

Rampur-projektet ingår i ett mer omfattande vattenkraftsutbyggnadsprojekt i 

floden Satluj i Indien som pågått sedan 1989 med stöd från Världsbanken. Totalt 

kommer Världsbanken (IBRD) att bidra med lån på ca 11 miljarder kronor, under 

tre etapper. Med en svensk ägarandel i IBRD på 0,9 % kommer Sveriges andel av 

lånen således att uppgå till ca 99 miljoner kronor. Om man inte räknar in den 

planerade tredje etappen uppgår den svenska andelen till ca 58 miljoner kronor 

som redan gjorts tillgängliga för projektägaren. Lånet till Rampur-etappen, som 

pågått sedan 2007, omfattar ca 2,9 miljarder kronor och den svenska låneandelen 

(motsvarande 0,9 %) för Rampur uppgår därmed till ca 26 miljoner kronor. Det är 

Utrikesdepartementet som är ansvarig myndighet för Sveriges inflytande i 

Världsbanken. Sveriges andel i CDM-komponenten för Rampur omfattar cirka 25 

miljoner kronor, men inga pengar har betalats ut ännu.  Projektet har granskats 

och godkänts av CDM-styrelsen vid FN. 
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Utbyggnaden av floden Satluj har pågått under drygt två decennier med stöd av 

bistånds- och utvecklingsmedel. Swedwatch har tydligen inga invändningar mot 

projekten när stöd ges med utvecklings- och biståndsmedel utan först när det finns 

en CDM-komponent i projektet i Rampur. Swedwatch har i telefon bekräftat att 

rapportens beställare, Diakonia och Svenska Kyrkan, har ideologiska 

invändningar mot att man utnyttjar marknadsbaserade ansatser för att genomföra 

åtgärder mot klimatförändringar.  Det verkar således vara politiska aspekter 

snarare än humanitära aspekter eller miljöperspektiv som varit vägledande för 

rapportens utformning.  I själva verket är det så att en CDM-komponent i ett 

projekt innebär att transparensen ökar, projektet granskas noggrannare och det ges 

ytterligare möjlighet att ställa krav och göra förbättringar i projekten.   

 

Indien är ett land med ett enormt behov av ytterligare el eller andra energitjänster 

för att kunna utvecklas och för att fler människor att ta sig ur fattigdom. Bakom 

utbyggnaden av vattenkraft i floden Satluj, till vilken Rampur-projektet är 

lokaliserat, ligger en strävan att säkra energitillgången i landet, att utrota 

fattigdom och bidra till en hållbar utveckling genom minskade utsläpp av 

växthusgaser. Indiens strategi för att nå dessa mål inkluderar vattenkraft. CDM 

bidrar i detta sammanhang med att hjälpa Indien att bygga ut energisystemet 

baserat på förnybara energiresurser. 

 

Vi vill också nämna att Energimyndighetens CDM-verksamhet nyligen granskats 

av Riksdagen. Vi rekommenderar intresserade att ta del av Miljö- och 

jordbruksutskottets betänkande i ärendet. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Utgiftsomrade-20-Allman-miljo-

_GZ01MJU1/?html=true) 

 

 

 

Kontakt: 

Ola Westberg, pressekreterare 016-544 20 36 

Kenneth Möllersten, projektledare, 016-544 20 94 
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