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Indledning
Der er fremsat en række variationer af forslag til individuelle CO2-kvotesystemer. Det notat vil
prøve at klargøre, hvad der menes. For overblikkets skyld er fremstillingen delt op i to sektioner;
henholdsvis de ”internationale systemer”, og de ”nationale systemer” (som også vil kunne anvendes
tvær-nationalt).
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Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark, og udgiver tidsskriftet Global Økologi

Individuelle CO2-kvoter, del 1: Nationale systemer
Indledning
Nedenstående liste viser de forskellige variationer af et nationalt system:
- Tradable Energy Quotas (TEQs)
- Domestic Tradable Quotas (DTQs)
- Personal Carbon Allowances (PCAs)
- Tradable Personal Pollution Allowances
- Rate all products and services (RAPS)
- Ayres Scheme
- Sky Trust
TEQs, DTQs og PCAs er de mest omtalte varianter, og de kendes alle under navnet PCT (Personal
Carbon Trading). Det er primært PCT-systemerne der i øjeblikket undersøges af regeringen i
England – det eneste land hvor idéen om individuelle CO2-kvoter er blevet til mere end blot
diskussion – og derfor er det PCT-systemerne jeg vil fokusere på. Generelt om disse systemer kan
siges at de primært er nationale, da det vil være den enkelte nation som budgetterer rationerne og
tilvejebringer kvotemarkedet. En uafhængig institution vil stå for allokering af rationerne, gennem
eksisterende personregistre, samt for håndhævning af systemet. Borgerne vil få foræret en lige
mængde rationer. Rationerne vil i praksis fungere som en separat møntfod og vil, gennem det
almindelige banksystem, blive opbevaret i elektroniske bank-kontoer til hvilken borgerne får
udleveret et CO2-kort (pin- eller chip-kort). Borgerne kan vælge enten at anvende kortet hver gang
de foretager køb som har indflydelse på udledningen af CO2, eller at sælge deres rationer på forhånd
og derefter betale ekstra på deres regninger (turister vil også skulle betale ekstra på regningerne).
Hvilke køb der bør omfattes af systemet varierer dog fra forslag til forslag, og der er uenighed
omkring hvorvidt børn også skal tildeles rationer. Handel med rationer indgår som et hovedelement
i alle PCT-systemerne. De borgere som bruger mere end deres ration vil kunne købe på
kvotemarkedet, hvor de som har tilovers kan sælge det. Ingen af de ovenfor listede systemer
eksisterer dog udenfor tegnebrættet og der er praktiske problemer behæftet ved dem alle.

System-varianterne
Tradable Energy Quotas (TEQs)
TEQs er foreslået af forfatteren David Fleming i 1996, og beskrevet i bogen ”Energy and the
common purpose” fra 2006. Systemet i dette forslag omfatter alle sektorer i det pågældende land,
dvs. både individuelle borgere og organisationer inkl. regeringen. De 40 procent af rationerne som
tilfalder de individuelle borgere, foræres ligeligt til alle voksne borgere. De resterende 60 procent
udbydes ugentligt til auktion. Størrelsen af budgettet baseres på det nationale loft, men bestemmes
af en uafhængig ”energy policy committee” og nedjusteres ugentligt. Systemet omfatter den
elektricitet, gas, kul og olie der anvendes i husholdningen, samt personligt forbrug af ”road fuels”.
Det er disse poster som menes at høre hjemme under personligt forbrug – hvorimod eksempelvis
CO2-udledningen fra fremstilling af mad eller fra flytransport hører inde under industriens forbrug.
Se yderligere:
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http://www.teqs.net/
http://www.teqs.net/book/teqs.pdf

Domestic Tradable Quotas (DTQs)
DTQs er en teknisk videreudvikling af David Flemings ovenstående forslag, udarbejdet af den
engelske tænketank: Tyndall Centre for Climate Change Research – først og fremmest af Richard
Starkey og Kevin Anderson. Dette system omfatter også både individuelle borgere og
organisationer. Det nationale reduktions-mål for 2050 fastsættes, og derefter bliver det årlige budget
udregnet – med færre rationer per år. De individuelle rationer (40 %) foræres ligeligt til alle borgere
over 18 år, og resten af kvoterne bliver auktioneret væk til organisationer. Dette system inddrager
også flytransport, i modsætning til TEQ-systemet. Centralt for DTQ-systemet er idéen om et CO2kort, der ifølge Tyndall Centre er teknologisk gennemførligt, da det kan blive opbygget omkring
etablerede kreditkort-teknologier. CO2-kortene vil være forbundet til en national database – hvilket
vil muliggøre handel med overskydende rationer. Overskydende rationer kan dog også muligvis
gemmes til fremtidigt forbrug, gives bort eller tages ud af omløb.

Figur 1: Diagram over DTQ-systemet (Billede fra:
http://www.tyndall.ac.uk/research/theme2/final_reports/t3_22.pdf)
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Se yderligere:
Tyndall Centre/Richard Starkey & Kevin Anderson (December 2005): Domestic Tradable Quotas:
A Policy instrument for reducing greenhouse gas emissions from energy use.
http://www.tyndall.ac.uk/research/theme2/final_reports/t3_22.pdf
Tyndall Centre: Decarbonising the UK. Energy for a Climate Conscious Future.

Personal Carbon Allowances (PCAs)
Dette system er udviklet af Mayer Hillman fra Policy Studies Institute og Tina Fawcett fra ECI, og
beskrevet i bogen ”How to save the planet” fra 2004. I modsætning til de to ovenstående systemer,
omfatter dette kun udledningerne fra de individuelle borgere (50 %), hvilket forudsætter at resten af
landets udledninger dækkes af andre systemer. Rationerne foræres væk til alle borgere – hele
rationer til voksne, og halve rationer til børn. Budgettet baseres på det nationale udlednings-loft og
nedjusteres årligt. Systemet dækker alt energi-forbrug fra husholdninger (LPG, gas, olie, kul samt
den elektricitet der stammer fra fossile brændstoffer) og personlig transport (inklusiv flytransport og
offentlig transport).
Se yderligere:
http://www.bmj.com/cgi/content/full/332/7554/1387?ehom&ck=nck

Tradable Personal Pollution Allowances
Tradable Personal Pollution Allowances blev foreslået i 1995 af Kirk Barrett, som et middel til at
begrænse luftforureningen fra bilernes udstødning. Systemet vil dog kunne anvendes på enhver
form for forurening, inklusiv CO2. Systemet minder meget om de tre ovenstående, i og med at hver
borger i landet vil blive tildelt en lige mængde forurenings-rationer, som gradvist falder gennem
årene. Ligesom der vil kunne handles med rationerne på et åbent marked. Men rationerne er
omkostnings-baserede i stedet for mængde-baserede. Den økonomiske omkostning ved forurening
pr. pund udregnes, og hver borger har så rettigheden til at forurene for eksempelvis $250 årligt.
Se yderligere:
Kirk Barrett (November 1995): Personal Pollution Allowance Proposal: An Open Letter to
Massachusetts Gov. William Weld. http://pages.csam.montclair.edu/~barrettki/personal-pollutionallowances/Personal%20Pollution%20Allowance%20-%20open%20letter%20to%20Mass.%20Gov%20Weld,%20nov%201995.htm

Rate all products and services (RAPS)
I dette system vil samtlige engelske udledningsrationer i det nationale CO2-budget blive foræret
ligeligt til befolkningen, og så vil der blive trukket point fra rationerne når befolkningen køber varer
og ydelser. Det vil i praksis betyde, at samtlige varer og tjenesteydelser skal CO2-takseres.

Ayres Scheme
Ligesom i ovenstående system vil samtlige rationer i det nationale budget blive uddelt til
befolkningen, hvorefter virksomhederne skal købe rationerne af den individuelle borger. Selvom det
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er befolkningen som får tildelt rationerne, vil det således være virksomhederne der skal mindske
udlednings-mængden.

Sky Trust/Cap and Recycle
Dette system er opfundet af Peter Barnes og beskrevet i bogen ”Who Owns The Sky”. I
modsætning til de andre systemer, er det udbyderne af fossilt brændstof som tildeles rationerne. Der
er således ikke tale om individuelle udlednings-kvoter, men Sky Trust-systemet henføres ofte i
samme gruppe som de andre systemer (sandsynligvis fordi man mener det til en vis grad vil kunne
opnå samme resultat). Det nationale udlednings-loft skal være nedsat med 80 procent inden 2050,
eller 40 procent inden 2030. Det årlige budget bestemmes derefter, hvilket cirka vil betyde en årlig
reduktion på 2 procent. Regeringen opretter en uafhængig fond (”The Sky Trust” – der har samme
struktur som en centralbank) som sørger for at auktionere rationerne væk, bestyre pengene og dele
dividenden ud til befolkningen på en årlig basis. Da dividenden bliver delt ligeligt ud til
befolkningen, vil borgerne have et incitament til at nedsætte energi-forbruget i form af en årlig
kontant gevinst. Som en del af systemet, vil der blive oprettet en overgangs-fond som skal hjælpe
de mennesker der bliver hårdest ramt af systemet (eksempelvis på grund af arbejdsløshed i
industrier som producerer fossilt brændstof). I de første ti år, vil en portion af dividenderne fra Sky
Trust blive overført til overgangs-fonden – første år 25 procent, derefter faldende med 2,5 procent
årligt.
Se yderligere:
Wikipedia (August 2007): The Sky Trust. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sky_Trust
Gristmill (September 2007): Sky Trust explained.
http://gristmill.grist.org/story/2007/9/13/14351/4461

England
PCT-systemerne undersøges i øjeblikket i England som én ud af flere muligheder for at nedbringe
det stigende udslip fra private personer (40-50 % af Englands samlede udslip). Blandt de engelske
aktører skelnes dog sjældent mellem de forskellige systemer, og DTQ, TEQ samt PCA anvendes
løst til at beskrive det samme system. I det følgende vil jeg derfor beskrive de tre systemer under ét
som PCT. PCT støttes af flere politikere fra både ”Green Party” og ”Labour Party”. Daværende
miljøminister, David Miliband, udtalte sig offentligt om idéen i en tale i juli 2006 – ”The Great
Stink”, der fik en del presse. I labour-regeringens ”Energy Review 2006” blev det fastslået at PCT
ville blive underkastet et 1-årigt gennemførligheds-studie hos fire departementer, henholdsvis
miljøministeriet (Defra), DCLG, DTI og HM Treasury. Såfremt et sådant indledende studie fandt
systemet muligt, ville det senere blive fremlagt til offentlig debat. I den forbindelse hyrede
miljøministeriet Centre for Sustainable Energy til at lave en ”Rough Guide to Individual Carbon
Trading”. Og Royal Society of Arts (RSA) påtog sig et treårigt projekt, med det formål at undersøge
folkelig opbakning og praktisk gennemførlighed. I regeringens ”Energy White Paper 2007”, året
efter, var det klart at forundersøgelsen ikke havde været tilstrækkelig – der blev opremset en række
usikkerheder, heriblandt politisk, teknisk og praktisk realiserbarhed, økonomisk omkostning samt
relativ effektivitet (i forhold til andre politikker). Regeringen har derfor igangsat en mere detaljeret
undersøgelse. En del ikke-statslige aktører i England arbejder ligeledes videre med projektet,
heriblandt Tyndall Centre, UK Energy Research Centre (UKERC) og Environmental Change
Institute (ECI) på Oxford Universitet.
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Regeringen ønsker at udvide EU-ETS til også at omfatte andre sektorer og gasser, og det er i denne
sammenhæng et kvotehandelssystem for individuel udledning skal ses. Det er uvist om det i praksis
vil betyde en reel inklusion i EU-ETS, eller om det blot betyder at PCT kommer til at
komplementere EU-ETS (og sektor-reduktions-aftaler som ex. CRC), således at både virksomheder,
den offentlige sektor og privatpersoner omfattes af kvotehandel og/eller reduktionsmål - for at
hjælpe med at opnå det nationale reduktionsmål. Reduktionsmålet for hele Storbritannien – 60
procent inden 2050, ifølge Draft Climate Change Bill – vil således kunne deles op og budgetteres til
hver ”sektor”. Budgettet for den individuelle udledning af drivhusgasser vil blive nedjusteret på
enten en årlig eller femårlig basis, og kvotemarkedet vil blive administreret af centralbanken.
Systemet vil sandsynligvis omfatte husholdningernes energiforbrug, samt det personlige
transportforbrug. El, gas, benzin og flytransport er nemlig de fire største kilder til personlig
udledning af drivhusgasser i England, og samtidig vil de områder være lettest administrativt at sætte
ind overfor. Rationerne til dækning af husholdningernes energi-forbrug vil blive hævet direkte fra
CO2-kontoen af kraftværkerne, og på regningen vil det fremgå hvor stor en ration der bliver hævet
fra CO2-kontoen for at dække købet af el og gas. På samme vis vil det fremgå af kvitteringerne fra
tankstationer og flyselskaber hvor stor en ration der bliver trukket fra CO2-kontoen, ved brug af
CO2-kortet, for at dække køb af benzin og flyrejser. Udledningen fra offentlig transport holdes
udenfor, da den kun udgør en lille del af de samlede udledninger fra personlig transport. Det vil
også skabe incitament til brug af de offentlige transportmidler, samt mindske den administrative
byrde ved systemet. Dele af den britiske detailhandel arbejder i øjeblikket sammen med regeringen
om at udarbejde en national standard for CO2-mærkning af varer, og hvis dette bliver realiseret vil
detail-indkøb muligvis også kunne inkluderes i PCT.
En tidshorisont for implementeringen af PCT er der ikke enighed om, men det vil sandsynligvis
være muligt at implementere systemet på relativ kort sigt (2010-2013) hvis CO2-kortet kan
integreres i et generelt id-kort. Netop den løsning vil dog være svær at få indført i England, hvor
statslig overvågning af borgerne er et meget ømt punkt. Generelt er der modstand imod systemet, da
det ville indebære, at personlige oplysninger som på nuværende tidspunkt er beskyttet af retslige
restriktioner ville blive offentligt tilgængelige. Hvis den nuværende Draft Climate Change Bill
bliver vedtaget i parlamentet, vil regeringen have beføjelserne til at introducere et individuelt CO2kvotesystem uden forberedende lovgivning. Det står dog klart, at et PCT-system ikke vil kunne stå
alene, men må ledsages af komplementerende lovforslag. Det kan ikke nytte noget at rationere de
personlige udledninger, hvis ikke reduktions-muligheder er tilgængelige for den enkelte borger. Det
vil både betyde et behov for massive investeringer i offentlig transport og vedvarende energiteknologi, samt udligningsordninger (ex. indkomst-udligning, da de fattige ikke har råd til
efterisolering, nye brændstof-effektive biler o.l.). Før eventuel implementering af systemet vil der
ikke blive gennemført nogen offentlig pilotundersøgelse, da man ikke mener en sådan vil kunne
give et fyldestgørende billede. Der er dog foreninger og organisationer som individuelt har påtaget
sig pilotprojekter – blandt andet ”Carbon Rationing Action Groups” (CRAGs).
Se yderligere:
Department of Trade and Industry (Februar 2003): Energy White Paper. Our energy future –
creating a low carbon economy.
Department of Trade and Industry (Juli 2006): Energy Review Report 2006 - The Energy Challenge
(Kap. 2, afsnit 2.84).
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Department of Trade and Industry (Maj 2007): A White Paper on Energy. Meeting The Energy
Challenge (Kap. 2, box 2.4).
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Marts 2007): Draft Climate Change Bill.
Consultation Document.
Centre for Sustainable Energy/Department for Environment, Food and Rural Affairs (November
2006): A Rough Guide to Individual Carbon Trading. The ideas, the issues and the next steps.
David Miliband (19. juli 2006): The great stink: towards an environmental contract. Speech at the
Audit Commission annual lecture. http://www.defra.gov.uk/corporate/ministers/speeches/davidmiliband/dm060719.htm
Carbon Rationing Action Groups: About CRAGs. http://www.carbonrationing.org.uk/wiki/aboutcrags?

CO2-mærkning af varer
Den primære drivkraft på det britiske marked, med hensyn til CO2-mærkning, er det private firma
Carbon Trust. Carbon Trust blev oprettet af regeringen med henblik på at udarbejde CO2-svage
forretnings-teknologier. Som én af metoderne til dette, oprettede Carbon trust et samarbejde med
enkelte virksomheder om at bestemme CO2-fodaftrykket på nogle af virksomhedernes produkter.
De medvirkende virksomheder valgte forskellige fremgangsmetoder til at offentliggøre CO2fodaftrykket. Walkers valgte, som den eneste, at trykke informationerne på selve varen. Gennem
casestudierne har CarbonTrust udviklet en metodologi til måling af varers CO2-fodaftryk, der i høj
grad bygger på eksisterende LCA-teknikker. I den forbindelse har Carbon Trust udviklet et såkaldt
”carbon reduction label” (herefter benævnt som Carbon Trust-mærket). Carbon Trust- mærket, som
indtil videre kun eksisterer på Walkers chips, angiver hvor mange gram CO2 produktet udleder i
hele livscyklussen – fra dyrkningen af kartoflerne til bortskaffelsen af emballagen. Mærket er
samtidig en garant for at virksomheden nedsætter sit CO2-forbrug, på grund af den såkaldte ”reduce
it or lose it”-klausul. Hvis en virksomhed ønsker at deltage i ordningen, forpligter den sig nemlig
samtidig til at fastsætte et selvvalgt toårigt CO2-reduktions-mål, og såfremt målsætningen ikke
overholdes, mister virksomheden rettigheden til fortsat anvendelse af Carbon Trust-mærket. Carbon
Trusts standard for CO2-mærkning bliver udviklet sammen med Miljøministeriet og BSI British
Standards, med henblik på at skabe et nationalt CO2-mærke (sandsynligvis som en frivillig
mærkningsordning). Indtil slutningen af 2008 er projektet underkastet en teknisk rådgivningsfase
hvor repræsentanter fra virksomheder, forskningsmiljøer, regeringen samt miljø- og forbrugerorganisationer kan kommentere standarden. Der vil blive lanceret endnu en pilot-fase, med
yderligere syv firmaer.
Der eksisterer en CO2-mærkningsordning som er nået længere i udviklingen - helt uafhængigt af
Carbon Trust. Den amerikansk ejede virksomhed Timberland har siden midten af 2006 forsynet
virksomhedens fodtøj med et mærke kaldet ”Vores fodaftryk”. Mærket viser blandt andet
energiforbruget i fremstillingen af skoene samt hvilken procentdel der stammer fra vedvarende
energi. Energiforbruget udregnes ved at sammenlægge det årlige kilowatt-forbrug fra alle
fabrikkerne (vægtet i forhold til den enkelte fabriks procentmæssige del af Timberlands produktion)
og dividere med antal fremstillede par sko samme år. Dermed opnås det gennemsnitlige
kilowattforbrug pr. par sko, og mærket bærer således mere præg af at være en opgørelse af
Timberlands energieffektivitet end en vurdering af det enkelte produkt. Fra februar 2007 blev fem
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af Timberlands fodtøjs-modeller yderligere udstyret med et ”Grønt indeks-mærkat”, der viser det
enkelte produkts miljø-påvirkning i forhold til: 1. klima (drivhusgas-udledninger), 2. kemikalier
(brug af risikable kemikalier som PVC) og 3. materiale-anvendelse (mængde organisk, fornyelig
eller genanvendt materiale). Produktet indekseres på en skala fra 0 til 10, både enkeltvist på hvert af
de tre områder samt i en samlet vurdering. Jo lavere indekstallet er, jo mindre skadelig
miljøpåvirkning fra produktet. I forhold til klima, betyder en indeksering på 0 at under 5,5pund (ca.
2497gram) drivhusgasser er blevet udledt i forbindelse med produktet, hvorimod en indeksering på
10 betyder en udledning af 220pund (ca. 99880gram) eller mere. Det er Timberlands målsætning at
alt firmaets tøj og fodtøj skal være mærket med både ”Vores fodaftryk-mærket” og ”Grønt indeksmærket” inden udgangen af 2009. Kritikken af Timberlands grønne indeksering er at den enkelte
forbruger mangler et sammenlignings-grundlag, i forhold til produkter i andre virksomheder.
Timberland er klar over problemet og arbejder på at etablere et samarbejde med firmaer som Nike
og The North Face.
Englands største detailkæde, Tesco, opnåede stor opmærksomhed da virksomheden i januar 2007
annoncerede at den ville indføre CO2-mærkning på samtlige 70.000 produkter. Der er dog ikke
fastsat nogen tidshorisont på storskala projektet, da Tesco understreger vigtigheden af at CO2mærket skal være universelt, dvs. generelt anerkendt af erhvervslivet – på linie med nuværende
ernærings-mærkater. Indtil videre er det blevet underkastet et forsknings-forløb, i samarbejde med
ECI på Oxford Universitet og med Manchester Universitet hvor der vil blive oprettet et bæredygtigt
forbrugs-institut. Det forlyder dog også at Tesco støtter den standard Carbon Trust har udviklet, og
vil indgå i et samarbejde med Carbon Trust om 30 af Tescos produkter. Det virker derfor
sandsynligt at Tesco med tiden vil komme til at indgå i Carbon Trust-mærkningsordningen. I
mellemtiden har Tesco foretaget nogle midlertidige løsninger, heriblandt energieffektivitetsmærkning på elektriske produkter og luft-fragt-mærkning på produkter der er blevet fragtet via fly.
Grunden til at lige netop Tescos initiativ på dette område er interessant, er at regeringens
gennemførligheds-undersøgelse af individuelle CO2-kvoter, til en vis grad bygger på Tescos
loyalitetskort. Et loyalitetskort fungerer primært således at jo flere varer kortholderen køber hos
forretningen der har udstedt kortet, jo flere bonus-point optjenes. Hos Tesco optjener kortholderen
ét point (der ca. svarer til en penny), pr. £ der bruges i Tescos forretninger. Kortholderen kan se en
opgørelse over indkøb og bonus på Internettet, og hvert kvartal sendes en kvittering på den optjente
bonus ud til kortholderen. Et sådant loyalitetskort viser at det teknologisk vil være muligt at indføre
et CO2-kort, der kan indsamle og analysere store mængder data. Desuden viser loyalitetskortene at
den engelske borger godt, ved indkøb, kan håndtere anvendelsen af ét ekstra plastik-kort, ved siden
af det sædvanlige kreditkort. Tesco er nemlig ikke den eneste supermarkedskæde som fører
loyalitetskort - det skønnes at op mod 85 procent af alle engelske borgere har i det mindste ét
loyalitetskort. Hvis det lykkes at udarbejde en fælles standard for CO2-mærkning, kan man forestille
sig at CO2-kortet også ville skulle anvendes ved detail-indkøb. Ligesom ved et loyalitetskort, bare
med omvendt fortegn: I stedet for at optjene point, vil der i stedet blive trukket point, fra kundens
individuelle CO2-kvote, alt efter hvor meget CO2 de indkøbte produkter udleder gennem deres
livscyklus. Ligesom ved loyalitetskortene kan kortholderne få adgang til sin saldo via Internettet
samt eventuelt telefoner. Kortholderne kan også få kontoudskrifter der viser alle transaktioner på
deres CO2-konto, og der vil blive lavet en opgørelse på enten månedlig, kvartalsvis eller årlig basis.
Med nuværende teknologi vil det være muligt for kontoholderne at få adgang til deres saldo via
Internettet samt stationære og mobile telefoner (i realtid). Ydermere giver den nuværende teknologi
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muligheden for at kontoholdere kan få CO2-fortegnelse/kontoudskrift der viser alle transaktioner
der involverer bevægelsen af rationer ind og ud af deres CO2-kontoer.)
(Det vil være muligt for individer at få adgang til deres konto i realtid ved at anvende telefoner og
Internettet. For at kortet kan vide med sikkerhed hvor mange rettigheder der er i CO2-kontoen
bliver det nødt til at gå online/direkte tilkoblet hver gang det bruges (alle transaktioner med kortet
vil foregå online/direkte tilkoblet).)
Man kan også forstille sig at dataene fra et CO2-kort vil kunne bruges i andre sammenhænge, med
fortilfælde i partnerskabet mellem den britiske detail-kæde Sainsbury’s og forsikringsselskabet
PruHealth. PruHealth tilbyder, som eneste sygeforsikringsfirma i Storbritannien, belønninger - i
form af nedslag på præmien - til de police-holdere som lever sundt og dermed mindsker risikoen for
skadesanmeldelse. Forsikringsfirmaets tilbud er bygget op omkring et vitalitetsprogram, hvorunder
forskellige aktiviteter udløser vitalitets-point. Disse aktiviteter kan for eksempel være at købe frisk
frugt og grønt i Sainsburys supermarkeder, træne regelmæssigt i et motionscenter, købe
motionsudstyr gennem auktionssiden eBay, undergå forebyggende helbredsundersøgelser eller at
fuldføre et Allen Carr Easyway rygestopkursus. Under PruHealths vitalitetsprogram kan policeholderne optjene vitalitets-point når de køber frisk frugt og grønt hos Sainsbury’s, hvad enten det er
online eller i en af kædens 779 butikker i Storbritannien.
Dette er muligt ved hjælp af Sainsbury’s loyalitets-kort, hvorigennem kundernes indkøb bliver
registreret og opbevaret i en database. Ved at udlevere nummeret på sit loyalitetskort til PruHealth,
får forsikringsselskabet adgang til disse indkøbs-data. Ugentligt vil police-holderens indkøb blive
opgjort, hvormed 1 vitalitets-point tildeles per £2 personen har brugt på frisk frugt og grønt i løbet
af ugen – dog maksimum 10 point ugentligt og 250 point årligt. På samme vis optjenes 40 point ved
indkøb på minimum £5 af motionsudstyr gennem eBay (maks. 120 point årligt), og så videre. Ved
årets udgang opgøres antal point opsparet i løbet af året, hvilket så modvægtes i det følgende års
præmie - såfremt der ingen skadesanmeldelser har været. Har der ingen skadesanmeldelser været,
opnår police-holderen automatisk 25 procent rabat på det følgende års præmie. Men afhængig af
hvor mange vitalitets-point police-holderen har optjent i løbet af året, kan vedkommende skifte
vitalitets-status fra bronze til sølv, guld eller platin og dermed opnå helt op til 100 procents rabat.
Det oplyses dog ikke hvor mange point det kræves at opnå gratis sygeforsikring. Yderligere kan
PruHealths police-holdere opnå klækkelige rabatter på helbredsundersøgelser, rygestopkurser,
medlemskaber i motionscentre og ophold på kursteder. På forsikringsselskabets hjemmeside kan
den enkelte police-holder følge med i de optjente vitalitets-point og optjene ekstra ved blandt andet
at læse online vejledninger om stress og ernærings.

Se yderligere:
Carbon Trust (November 2006): Carbon footprints in the supply chain: the next step for business.
The Timberland Company: 2006 Corporate Social Responsibility Report (side 37)
The Timberland Company (December 2006): Timberland sets new standard for product
transparency and increases efforts to minimize environmental impact.
http://www.timberland.com/corp/index.jsp?eid=8500007242&page=pressrelease
The Guardian/Julia Finch & John Vidal (Januar 2007): You’ve checked the price and calorie count,
now here’s the carbon cost.
http://www.guardian.co.uk/business/2007/jan/19/ethicalbusiness.supermarkets
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The Guardian (Maj 2007): Carbon labels to help shoppers save planet.
http://www.guardian.co.uk/environment/2007/may/31/greenpolitics.retail
The Guardian/Alok Jha blog ( September 2007): Sustainable Living, sponsored by Tesco.
http://blogs.guardian.co.uk/ethicalliving/2007/09/sustainable_living_sponsored_b.html
Wikipedia (November 2007): Loyalty Program. http://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty_program
PruHealth (2008): Reduce your health insurance premiums with Vitality
http://www.pruhealth.co.uk/insurance/vitality/reduce_premiums
Prudential (September 2007): PruHealth partners with Sainsbury’s
http://www.prudential.co.uk/prudential-plc/media/newsreleases/archive2007/2007-09-03/
1888 PressRelease (Januar 2008): PruHealth Partners With Ebay First Online Partnership To
Reward Shoppers For Being Healthy
http://www.1888pressrelease.com/pruhealth-partners-with-ebay-first-online-partnership-to-rew-pr4e0b8hw43.html
HealthInsurance.co.uk (2008): PruHealth – Good Health For You and Your Finances
http://www.healthinsurance.co.uk/healthinsurers/PruHealth.html

Danmark
De fire store britiske detailhandlere; Tesco, Sainsburys, Asda og Summerfield stiller krav om CO2regnskab fra leverandørerne på fremstillingen af deres produkter – herunder også fra Arla, hvis
største marked er England (over 30 % af omsætningen). Som respons på dette arbejder Arla i
øjeblikket på at udvikle en klimastrategi for firmaet, som vil blive præsenteret for bestyrelsen i
december. Denne klimastrategi indebærer blandt andet en såkaldt CO2-mærkning (hvad gør Arla for
at nedbringe CO2-udledning) og en ”Food Miles”-mærkning (hvor mange kilometer er produktet
transporteret). Coop arbejder også på at fremme miljørigtige produkter, men dog ikke gennem CO2mærkning. Hos Coop mener de, at idéen er dødfødt, da det vil være umuligt at lave CO2-mærkning
for alle produkter. Et andet problem er at hvis leverandørerne selv står for at skulle udregne eget
CO2-regnskab - hvordan kan man så sikre sig at de ikke laver kreativ bogføring? Derfor er mange
skeptiske overfor Arlas tiltag. Ifølge Claus Illum fra Eco Consult vil CO2-mærkning af varer skulle
kræve et særligt kontor i miljøstyrelsen, der kan udregne CO2-udslippet i de enkelte produktionsled.
Men hér bliver det politisk tricky, da Venstre er modstander af statslig CO2-mærkning og mener at
virksomhederne må indføre mærkningen på frivillig basis, såfremt de har ønsker derom. Venstre er
også modstander af idéen om individuelle CO2-kvoter, da partiet ikke mener at man kan hente de
store CO2-besparelser hjem på det personlige forbrug. Ellers er der generelt en positiv indstilling til
individuelle CO2-kvoter blandt de danske partier. Helle Thorning Schmidt foreslog, i
interviewbogen ”Den Første”, at indføre individuelle CO2-kvoter som led i en grøn skattereform.
Både De Konservative, Radikale Venstre og Ny Alliance synes at det lyder som en god idé, men
påpeger at det vil skulle modsvares af skattelettelser andre steder.
Se yderligere:
Berlingske Tidende/Bent Højgård Sørensen (September 2007): Britiske klimakrav presser Arla.
http://www.business.dk/article/20070925/foedevarer/109251123/
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Politiken/Kristine Korsgaard (Juli 2007): Bøffer er store CO2-syndere.
http://politiken.dk/tjek/dagligliv/mad/article337915.ece
Landbrugsavisen/Søren Springborg (Juli 2007): Mærket møder kritik – og ros.
http://www.landbrugsavisen.dk/LandbrugsAvisen/2007/7/27/Maerket+moeder+kritik++og+ros.htm
Ingeniøren/Thomas Djursing (April 2007): Mælken skal have et CO2-mærke.
http://ing.dk/artikel/75905
Jyllandsposten/Dorte Ipsen Boddum & Anne Mette Svane (Oktober 2007): Thorning: CO2-kvoter
til alle danskere. http://jp.dk/indland/indland_politik/article1128055.ece

Individuelle CO2-kvoter, del 2: Internationale systemer
Indledning
Der er forskellige initiativer til at arbejde for, at der på sigt kommer en ligelig global fordeling af
udledningsrettigheder for drivhusgasser. Mest omtalt har været den tyske forbundskansler Angela
Merkels forslag fra sidste år. Vi vil her præsentere nogle systemer, der mere teknisk ville kunne
sikre en sådan ligelig fordeling.

System-varianterne
Contraction and Convergence (C&C)
C&C er udviklet af Aubrey Meyer fra “the Global Commons Institute” (GCI) i England, og
beskrevet i bogen ”Contraction and Convergence: The Global Solution to Climate Change” samt i
kortfilmen ”An Incontestable Truth”. C&C skal ses som en konkurrent til det nuværende system,
under Kyoto-protokollen, da det forudsætter et helt nyt rammeværk. ”Contraction”-delen
(formindskelse) af systemet går på at den globale udledning af drivhusgasser nedbringes årligt til et
“ufarligt” niveau er opnået. Der sættes et fast endemål (eks. 2100), baseret på 2-graders-målet
(maks. 450ppmv CO2 eq.) og derudfra bestemmes et ”full-term contraction budget”, som dog
løbende revurderes på en femårig basis. ”Convergence”-delen (konvergens) er en transitionsperiode
på cirka 25 år hvorunder størrelsen af de globale per capita udledninger udjævnes. I første omgang
bliver udlednings-rettighederne (Special Emissions Rights - SERs) tildelt ud fra nuværende
udlednings-niveauer. Men der sættes et fast mål for hvornår konvergensen skal være opnået. I
perioden op til konvergensåret, må indbyggerne i ulandene øge deres udledninger, hvorimod
indbyggerne i ilandene drastisk skal reducere deres. Kritikere mener derfor, at fremtidig
international regulering af drivhusgasser baseret på C&C kun vil betyde en yderligere
fremmedgørelse af USA. Aubrey Meyer mener dog at systemets fleksibilitetsmekanisme –
kvotehandel – vil gøre det lettere for ilandene at ”sluge kamelen”. Samtidig vil handlen skabe en
global økonomisk udligning, da ilandene vil komme til at betale ulandene for deres SERs. Og det
vil yderligere give ulandene incitament til at gøre deres udvikling fri for fossile brændsler - så de
kan blive ved med at sælge SERs til ilandene.
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Det er blevet foreslået at kombinere C&C med en monetær reform, således at SER-handlen kan
foregå med en ny international valuta (Emissions-Backed Currency Unit - EBCU), da handel med
dollars ellers ville give USA en permanent handelsfordel. SERs udstedes af en central udstedelsesautoritet, hvori bestyrelsesmedlemmerne vælges af de mest befolkede lande (ikke de rigeste). Denne
centrale autoritet tildeler årligt SERs og EBCU til én udvalgt demokratisk organisation i hvert land
(men den centrale autoritet har i sidste ende kontrollen over de nationale organisationer), samt
regulerer prisen efter udbud og efterspørgsel. Hvert land tildeles således en national udledningskvote, og hvorvidt det enkelte land vælger at uddele kvoten til indbyggerne eller ej, bestemmes af
nationale præferencer. Ulandene kan vælge at veksle en del af deres EBCU til hård valuta og
således betale deres gæld af. En eventuel C&C-protokol kunne træde i kraft når de deltagende lande
tilsammen repræsenterer halvdelen af verdens befolkning. Deltagende lande må så kun under
sjældne omstændigheder handle med de ikke-deltagende lande, da det ellers vil kunne underminere
hele systemet. Der vil være bødestraf til lande som ikke overholder deres forpligtelser under
protokollen. Lande som USA får en fordel af at deltage, såfremt ulandene vælger kun at handle i
EBCU – selvfølgelig forudsat at der ikke er mange lande udenfor traktaten USA kan handle med i
stedet. For at undgå en opportunistisk befolkningspolitik (tilskynde befolkningsvækst for at opnå
større national kvote), skal der sættes en grænse for hvornår der ikke tildeles flere rettigheder ved
befolkningstilvækst. Det foreslås at sætte ilands-grænsen ved 2000-befolkningsniveauet, og ulandsgrænsen ved befolkningsniveauet i konvergensåret.
Se yderligere:
http://www.gci.org.uk/
http://www.gci.org.uk/contconv/cc.html
http://www.feasta.org/documents/feastareview/meyer.htm
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL31449186
http://en.wikipedia.org/wiki/Contraction_and_convergence
Contraction and Convergence er en meget kendt idé som støttes af en lang række aktører – lige fra
The World Council of Churches til forsikrings-selskaber og politiske institutioner. Blandt de
politiske aktører er det, ikke overraskende, primært talsmænd fra ulande som ser fordelen i et C&Csystem, heriblandt navnlig Indien og The Africa Group of Nations. Men det er dog ikke alle ulande
som ønsker at udregne CO2 per capita. Kina, for eksempel, ønsker at udregne udledninger i forhold
til BNP-tilvækst. Blandt de ilande som støtter C&C kan primært fremhæves Tyskland og England.
Angela Merkels medieombruste forslag fra sidste år bygger på C&C. Det var en håndsrækning til
ulandene om at basere Kyotos efterfølger på et per capita rammeværk. Indenfor en sådan ramme
skal ilandenes udledninger reduceres og ulandenes udledninger må øges, indtil de konvergerer. På
sigt skal det globale udlednings-niveau være halveret i 2050, og dette er en politik som støttes af
den tyske regering. Regeringspartierne i Tyskland vedtog sidste år en resolution, der fastslog at det
tyske langsigtede mål var globalt at opnå ”equal per capita” udledninger på to ton.
I EU er der også opbakning til C&C-idéen. Europa-parlamentet vedtog i 2005 en resolution om
klimaforandringer (”Winning The Battle Against Global Climate Change”) hvori skitseres globale
konstitutionelle principper der bygger på C&C. Ifølge dette skulle der fastsættes et bindende globalt
udledningsloft, og udledningsrettighederne skulle distribueres ifølge Kyoto-protokollens
retningslinier. Men derefter skulle følge en progressiv konvergensperiode, som resulterede i ”equal
per capita” udlednings-rettigheder, indenfor en fastsat dato. Kommissionen har ligeledes udtrykt
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støtte for C&C, ud fra det syn at hvert menneske har samme grundlæggende rettighed til
udledningen af drivhusgasser. I Storbritannien er C&C støttet af langt de fleste MP’er og politiske
partier, men er dog ikke blevet til officiel regerings-politk. Mest markant af de britiske støtter er
Colin Challen, MP for Labour og formand for ”The All Party Parliamentary Group on Climate
Change”. Blandt andet fremlagde han et C&C-lovforslag i parlamentet i november 2005, hvilket er
første gang C&C, i politiske kredse, er blevet fremlagt som mere end blot en hensigtserklæring.
Se yderligere:
http://www.colinchallen.org.uk/record.jsp?ID=110&type=news
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-20050433&language=EN
http://www.guardian.co.uk/life/opinion/story/0,12981,1205166,00.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4994296.stm
http://information.dk/147400
http://www.bundesregierung.de/nn_6566/Content/EN/Reden/2007/09/2007-09-25-bk-unvollversammlung__en.html

Cap and Share (C&S)
Cap and Share er udviklet af den irske organisation ”The Foundation for the Economics of
Sustainability” (Feasta). Det er delvist en videreudvikling af C&C og har derfor mange ting tilfælles
med ovenstående idé. Den afgørende forskel er, at i et Cap and Share system bliver kvoterne delt
direkte ud til den voksne befolkning som en individuel rettighed, hvor i C&C-systemet bliver
kvoterne delt ud til nationale organisationer – og er blot udregnet per capita. I et Cap and Share
system bestemmes det overordnede loft for udledningen af forskere, i overensstemmelse med 2graders målet. På årlig basis deler verdens regeringer så kvote-certifikater ud til alle voksne
indbyggere i deres lande. Certifikaterne sælges af indbyggerne, gennem banker og posthuse, til
importører og producenter af olie, kul og gas. Cap and Share minder på den måde meget om Ayres
Scheme. Der vil blive holdt opsyn med, at producenternes udledninger modsvares af kvotecertifikater, og ”brugte” kvoter vil blive annulleret. I de første par år vil en konvergens-fond uddele
en vis portion af kvoterne til regeringer i de lande som har særlig svært ved reduktion eller
tilpasning. Disse regeringer vil kunne sælge deres kvoter og bruge pengene til ex. at bygge
dæmninger. Men i modsætning til C&C er der ikke nogen konvergens-periode – alle tildeles ”equal
per capita” kvoter fra starten af. Cap and Share kan fungere på både nationalt, regionalt og globalt
niveau. Ét af forslagene fra Feasta er faktisk at erstatte EU-ETS med Cap and Share. Men det
fremhæves, at eventuelle nationale eller regionale implementeringer af systemet, bør opfattes som
globale prototyper – sikkert med henblik på senere udbygning.
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Figur 2: Diagram over Cap and Share (Billede fra Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_Share)

Se yderligere:
http://www.capandshare.com/
http://www.capandshare.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_Share

Kyoto Chip
Kyoto Chip-systemet er udviklet af den europæiske tænketank “Velo Mondial”, og er som
udgangspunkt meget lig Tyndall Centres DTQ-system. Der er dog to store forskelle: Kyoto Chipsystemet er regionalt i fokus (EU) og omfatter kun personlig (bil-)transport (den eneste sektor hvor
udledningen stadig stiger). I modsætning til C&C og Cap and Share, er dette system ikke et nyt
rammeværk, men derimod et supplement til EU-ETS (og dermed Kyoto-protokollen). I praksis vil
systemet fungere således, at de nationale regeringer bestemmer det årlige tilladte udledningsniveau
for biler (målt i Megaton CO2), hvilket divideres med antal borgere over 16 år. Disse borgere får
uddelt såkaldte Kyoto Chip-kort, som anvendes ved indkøb af benzin på tank-stationerne. Ved
benzin-indkøb bliver købets tilsvarende CO2-kvote overført fra køberens (borgerens) konto, til
sælgerens (benzin-selskabets) konto. Hvis borgeren ønsker at sælge sine CO2-rationer, kan
rationerne overføres fra det personlige chip-kort til banken, og bankerne sørger for at tilvejebringe
et kvotemarked for den personlige handel med rationer. Borgeren kan vælge at betale CO2omkostningen på selve benzin-regningen – også selvom den personlige ration er opbrugt. Men
benzin-selskaberne kan kun sælge benzin svarende til en vis mængde CO2, hvilket bestemmes af
regeringen. Velo Mondial søger i øjeblikket økonomisk støtte til et gennemførlighedsstudie/pilotforsøg i en europæisk storby som Bruxelles, eller en ø (så bilisterne ikke kan køre et
andet sted hen og tanke op). Kyoto Chip-systemet har ikke fået meget opmærksomhed, men er dog
ikke foruden støtter. Sidste år foreslog daværende miljøminister i Storbritannien, David Miliband, at
EU inkluderede biler i EU-ETS ved at tildele CO2-kvoter til bilejere og tillade handel med kvoterne.
Se yderligere:
http://www.velomondial.net/page_display.asp?pid=29
http://velomondial.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
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http://www.environmentalleader.com/2007/03/08/uk-environmental-secretary-supports-carbonquotas-for-car-owners/

Environmental Space (miljømæssigt/økologisk råderum)
Idéen om det økologiske råderum er gammel og velkendt, men nyder i disse tider en renæssance.
Konceptet er oprindeligt udtænkt af den tyske tænketank Wuppertal Institute, og videreudviklet af
Friends of the Earth. Pointen bag Environmental Space er, kort fortalt, at der midt imellem det
menneskelige minimums-behov (gulvet) og forbrug op til naturens kapacitetsgrænse (loftet)
eksisterer et økologisk råderum, som hele jordens befolkning har lige stor ret til at få del i.

Figur 3: Det økologiske råderum (Billede fra: Friends Of the Earth Europe:
http://www.foeeurope.org/sustainability/foeapproach/espace/t-content-espace.htm)

Idéen om det økologiske råderum knytter sig til ressourceforbrug generelt, men vil også kunne
overføres til klima-problematikken. I den forbindelse kunne man tale om et fossilt brændselsråderum, eller et drivhusgas-råderum. Loftet defineres miljømæssigt, i overensstemmelse med
2graders-målet, og gulvet defineres socialt i forhold til fattigdomsgrænsen. Det mellemliggende
råderum kan enten opgøres på inputsiden: Tilladt per capita anvendelse af fossile brændsler. Eller
det kan opgøres på outputsiden: Tilladt per capita udledning af drivhusgasser. Råderummet vil kun
kunne defineres internationalt, da ét menneskes ressourceforbrug fordeler sig på mange forskellige
lande (vestlige forbrugsvarer som produceres på fabrikker i Asien osv.). Inden den endelige ligelige
fordeling af råderummet træder i kraft, vil der være en indfasningsperiode. Man fastsætter på
forhånd et referenceår, hvor indfasningsperioden ophører (eks. 2030), samt den endelige
målsætning for udledningen af drivhusgasser fastsættes (halvering af globale udledninger inden
2050 og ophør i 2100). I referenceåret fordeles råderummet til verdens nationer ud fra daværende
befolkningstal. Det vil således være landene som tildeles udlednings-rettigheder, og ikke
indbyggerne selv. Hvis befolkningstallet senere stiger, vil det blot betyde at det nationale råderum
per capita bliver tilsvarende mindre. Environmental Space minder i princippet om C&C, da der er
fokus på rettigheden til ”equal per capita” ressourceforbrug. Det betyder at, i indfasningsperioden
(= konvergensperioden), skal ilandene reducere forbruget mens ulandene modsat må øge forbruget.
Se yderligere:
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer
/1998/87-7909-200-4/html/kap01.htm

- 15 -

http://www.noah.dk/miljosk/raaderum.html
http://www.global-klima.org/Kap%2010/s10_2.html

Greenhouse Development Rights (GDR)
Greenhouse Development Rights er udviklet af den amerikanske tænketank ”EcoEquity”, i
samarbejde med den amerikanske afdeling af ”Stockholm Environment Institute” (SEI-US), og
støttet af “The Heinrich Böll Foundation” i Berlin samt ”Christian Aid” i Storbritannien. GDRrammeværket blev udarbejdet på grundlag af en utilfredshed med C&C. EcoEquity mener at C&C’s
fokus på ”equal per capita” udledningsrettigheder er uretfærdigt overfor ulandene. Dels fordi der
ikke bliver taget højde for varierende nationale omstændigheder, dels fordi per capita rettigheder
ikke vil være store nok til at imødekomme ulandenes behov for udvikling og
fattigdomsbekæmpelse. Ligesom i C&C er målet for GDR-systemet, at holde temperaturstigningen
under 2 grader. Det betyder at koncentrationerne skal toppe ved 425 ppm CO2/470 CO2 eq. I 2050
skal 1990-niveauet være reduceret med 80 procent. Men i stedet for at basere klimaforhandlingerne
på udlednings-rettigheder som mål, mener EcoEquity de bør baseres på “greenhouse development
rights” (GDRs) - som midlet til at sikre alle mennesker en vis levestandard ($9000 per capita). Det
er altså ikke lande som sikres rettigheden til økonomisk vækst, men derimod landenes indbyggere,
der sikres retten til at leve et globalt middelklasse-liv.
I hvilket vægtet forhold udlednings-rationerne skal tildeles, udregnes ved hjælp af ”national
Responsibility and Capacity Indicators” (RCI). Capacity (kapacitet) henviser til hvor mange af
landets indbyggere der henholdsvis lever over og under $9000-grænsen. Responsibility (ansvar)
henviser til landets kumulative per capita udledninger siden 1990. Ifølge EcoEquity har USA 35 i
RCI, hvorimod Indien kun har 0,4. RCI-tallene omregnes til per capita kvoter ved:
1. Fastsættelse af det globale reduktions-behov ved at udregne forskellen mellem det globale
udlednings-scenarie og 2graders-scenariet.
2. Fastsættelse af hvert lands reduktions-forpligtelse ved at beregne den procentmæssige RCI ud af
det samlede reduktions-behov.
3. Fastsættelse af det nationale budget kan bestemmes ved at subtrahere den nationale reduktionsforpligtelse fra det nationale udlednings-scenarie.
4. Det nationale budget divideres derefter med befolkningstallet for at finde per capita udledningsrettigheder i de forskellige lande. Hver indbygger i Indien tildeles således samme størrelse kvote, og
ligeledes gør hver indbygger i USA. Men amerikanernes kvoter er mindre end indernes, fordi USA
både har større historisk ansvar for klimaforandringerne samt en større økonomisk kapacitet til at
kunne gennemføre drivhusgas-reduktioner. Dette system arbejder således med et per capita
rammeværk, men ikke ”equal per capita” ligesom de andre systemer.
Se yderligere:
http://www.ecoequity.org/
http://www.ecoequity.org/docs/TheGDRsFramework_highres.pdf
http://www.capandshare.org/wiki/index.php?title=Cap_and_Share_and_Eco-equity
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