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Sammanfattning
Det råder idag ingen tvekan om att människan har bidragit till  ett förändrat 
klimat genom användning av fossila bränslen. Detta måste inom den snaraste 
framtiden  förändras.  Europas  ledare  uttrycker  en  oro  för  att  förnybara 
energikällor inte utnyttjas i så stor grad som det finns möjlighet till. Direktivet 
2001/77/EG  om främjande av el  producerad från förnybara energikällor på 
den  inre  marknaden  för  el antogs  2001  för  att  uppmuntra  utvecklingen  av 
energi med ursprung från förnybara energikällor, vilket anses vara ett steg på 
vägen till uppfyllelse av unionens mål, att 12 % av bruttoenergianvändningen 
skall komma från förnybara energikällor år 2010. 

Syftet  med uppsatsen  är  att  belysa  EU:s  gemensamma lagstiftning gällande 
förnybar energi med avseende på måluppfyllelse, juridisk kvalitet,  konflikter 
med EU:s övriga mål samt eventuella brister. Syftet uppnås genom en studie 
med  en  hermeneutisk  metod  där  tolkning  är  den  huvudsakliga  forsknings-
metoden. För att analysera om EU underbygger och stimulerar användningen 
av förnybar  energi  inom unionen använder jag  en metod som tillämpas vid 
revisioner.  Jag  har  analyserat  ett  empiriskt  material  och  dragit  allmänna 
generella slutsatser utifrån en induktiv metod.

Det  är  svårt  att  ställa  specifika  krav  på  lagstiftningen  i  de  olika 
medlemsländerna,  då  förutsättningarna  varierar  kraftigt  beroende på  externa 
faktorer och övrig lagstiftning. Rättskällor inom den Europeiska Unionen skall 
uppfylla ett stort antal kvaliteter för att vara en rationell legitim lagstiftning. 
Rättskällorna skall vara i linje med gemenskapens grundläggande mål, uppfylla 
den  aktuella  rättskällans  syfte,  inte  strida  mot  mänskliga  rättigheter  samt 
uppfylla krav på regelsystematisk koherens. 

Direktiv 2001/77/EG, som är en viljeförklaring om främjandet av el producerad 
från förnybara energikällor,  är  i  linje med unionens grundläggande mål  och 
strider  inte  mot  basala  mänskliga  rättigheter.  Det  långsiktiga  målet  med 
direktivet är att uppnå en hållbar utveckling, vilket i sin tur syftar till att ge 
nuvarande och kommande generationer en god livsmiljö, vilket hör till de sk. 
tredje  generationens  mänskliga  rättigheter.  Direktivet  uppvisar  dock  inte  en 
fullständig politisk rationalitet dvs. direktivet uppfyller inte det politiska syftet 
presenterat i ingressen. Direktivet antogs, som ett viktigt steg för att uppfylla 
unionens mål i Kyotoprotokollet. Det är dock tydligt att målen för 2010, som 
presenteras i direktivet (målen i Kyotoprotokollet), inte kommer att uppnås - 
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om inte användningen av förnybara energikällor ökar markant.

Nyckelord: Miljörätt, Europeiska Unionen, Energi 
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Abstract 
There's no doubt today that mankind has contributed to the changing climate by 
her use of fossil fuels. This must change in the nearby future. The European 
leaders  are  expressing concern that  renewable energy sources  are not  being 
used to their full potential. The 2001/77/EC Directive on Electricity Production 
from  Renewable  Energy  Sources was  accepted  in  2001  to  encourage  the 
development  of  energy  production  from  renewable  sources,  which  is 
considered a step towards the fulfillment of the goal of the Union, that 12% of 
the gross energy consumption should come from renewable energy sources by 
the year 2010.

The objective of this thesis is to illuminate the common legislation of the EU 
regarding  renewable  energy with  regard  to  goal  fulfillment,  judicial  quality, 
conflicts with other goals of the EU and other faults. The objective is reached 
by  a  hermeneutic  study in  which  interpretation  of  written  text  is  the  main 
method. To analyze whether the EU stimulates the usage of renewable energy 
within the union I have applied a method used in audits. I have analyzed an 
empirical material and drawn conclusions using an inductive method.

It  is difficult  to make specific demands on the legislation of member states 
because the circumstances vary heavily depending on external factors and other 
laws.  The laws of the European Union must conform to a large number of 
criteria to be considered rational and legitimate. They must be in line with the 
basic goals of the union, serve the purpose of the legislator, not violate any 
human rights and be coherent with other legislation.

Directive 2001/77/EC complies with the fundamental goals of the union. It also 
complies  fully  with  basic  human  rights,  particularly  the  right  to  a  good 
environment,  which  is  included  in  the  third  generation  human  rights.  The 
directive does not however meet all the political rationalities because it does not 
serve all intended political purposes. The directive was accepted as an important 
step for the union to reach the goals of the Kyoto protocol. It is, however, clear 
that the goals for the year 2010, as presented in the directive and the Kyoto 
protocol, will not be reached unless the use of renewable energy sources sees a 
drastic increase.

Keywords: Environmental law, European Union, Energy 
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Förord

Under det senaste seklet har den tekniska utvecklingen accelererat. På gott och 
ont. Många länder har gått från fattigdom till välstånd och medellivslängden 
ökar kontinuerligt. På många håll har livskvaliteten ökat på ett drastiskt och 
häpnadsväckande sätt. Ökningen av det materiella välståndet sker dock ofta på 
bekostnad av vår miljö - den miljö vi är så beroende av för att må bra och i en 
förlängning för att vi ska kunna fortleva.

Förbränningsmotorn och elektriciten har revolutionerat vår tillvaro. Exempel på 
detta är arbete, gjort resandet till ett nöje samt gett ljus och värme. I dagens 
informationssamhälle  är  tillgången  på  energi  helt  avgörande  för  att  vårt 
samhälle överhuvudtaget ska kunna fungera. Vi kommer i framtiden, det är jag 
helt övertygad om, effektivt kunna omvandla sol,  vind och vatten till  energi 
som är “god”. Bara vi vill och avsätter tillräckligt med resurser.

Deadline  är  nu  eller  allra  senast  om  åtta  år.  Till  dess  måste  utsläpp  av 
växthusgaser minska. Annars missar vi chansen att hejda världens uppvärmning 
med  två  grader  celsius.  Det  är  FN:s  klimatpanel  IPCC:s  slutsats.  En sådan 
ökning skulle  innebära att  miljarder människor kan tvingas fly på grund av 
torka eller översvämningar. Det borde göra att de av världens ledare, som ännu 
inte kommit till insikt, kommer till  ett snabbt uppvaknande och enas om en 
gemensam lagstiftning, regler samt ett förhållningssätt som är gränslöst. 

För  att  möta  det  växande energibehovet  och samtidigt  minska utsläppen av 
växthusgaser måste vi forcera en teknisk utveckling, som innebär en väsentligt 
minskad  miljöbelastning,  med  alla  till  buds  stående  medel.  Ökad  kunskap, 
skatter, böter - bidrag. En offensiv lagstiftning och regelverk tror jag blir en 
starkt drivande faktor. 

Det  är  med  utgångspunkt  från  min  övertygelse  att  förnybara  bränslen  är 
framtidens främsta energikälla och att lagstiftningen är det viktigaste verktyget 
för att stoppa miljöförstöringen, som jag valt ämnet för min uppsats. Mitt djupa 
engagemang för frågan är kanske i första hand relaterat till oron för mina barn 
– födda, väntade och ännu ofödda.

För att genomföra arbetet med min magisteruppsats har jag fått hjälp av många 
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olika personer och jag är oerhört tacksam mot dem alla. Min familj  hamnar 
förstås  överst  på  alla  tänkbara  listor.  Sedan är  det  de som stått  bakom och 
knuffat på när orken och självförtroendet varit lågt. Främst i raden kommer Åsa 
Romson och Jim Nilsson som varit  mina mycket  uppmuntrande handledare 
samt kursledningen på magisterkursen Miljö- och Hållbart företagande läsåret 
2007.

Jag är dessa personer evigt tacksam.

TACK!

Anna Hesselgren
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En kvalitetsanalys av EU:s direktiv om förnybar energi 

 1 INLEDNING
Den ökade energianvändningen bidrar, genom utsläpp av bland annat koldioxid, till 
en förstärkt växthuseffekt. Samtidigt är tillgången på energi en viktig faktor för vårt 
samhälle då energi är nyckeln till nuvarande och framtida välfärd. Hur hanterar den 
Europeiska Unionen användningen av förnybar energi i sin lagstiftning för att uppnå 
en ökad grad av hållbarhet i samhället? 

 1.1 Bakgrund
Fokuseringen på miljöfrågor har på kort tid ökat betydligt inom EU liksom i 
många  andra  delar  av  världen.  Detta  beror  på  en  växande  oro  för 
klimatförändringar, allmän oro för miljökonsekvenser samt en osäker tillgång 
på  fossila  energikällor.  (Mahmoudi,  2002,  Letell  2006,  Brandt  & Gröndahl 
2000) Det klimat, som vi är vana vid, kan enligt forskningsresultat förändras i 
en snabbare takt än vad vi tidigare kunnat föreställa oss. Enligt Lohman (2006), 
i  boken  Carbon  trading,  kommer  resultatet  av  dessa  klimatförändringar 
troligtvis att starkt bidra till förändrade klimatförhållanden med en ökning av 
översvämningar  och  stormar,  störning  av  ekosystem  samt  höjda 
havsvattennivåer. Detta kommer att hota miljontals människors liv och livsrum 
runt om i världen.

Klimatförändring,  eller  förstärkt  växthuseffekt,  orsakas  av  en  ökning  av 
växthusgaser  i  atmosfären.  De  gaser  som  har  förmågan  att  absorbera 
värmestrålning  från  jorden  och  därmed  är  en  del  av  orsaken  till  global 
uppvärmning är vattenånga, koldioxid, metan, ozon, dikväveoxid samt CFC-
föreningar (kol-, klorfluorföreningar). Uppvärmningen av atmosfären relaterad 
till mänskliga aktiviteter beror till stor del på förbränning av fossila ämnen som 
exempelvis olja, kol och gas och beräknas svara för cirka 55% av den befarade 
temperaturökningen. Fossilt kol tas upp ur marken och förbränns, vilket gör att 
bl.a.  koldioxid  frisätts  i  atmosfären.  En viss  del  av  koldioxiden tas  upp av 
växter men en stor del lagras i atmosfären och hindrar jordens återstrålning av 
värme till rymden vilket innebär en uppvärmning av jorden och gör klimatet på 
sikt instabilt. (Brandt & Gröndahl 2000, IPCC 2001, Smith & Holdren. 2000, 
Boyle 1996, Abassi & Abassi 2000)

Den Europeiska Unionen har tagit ett antal initiativ vad gäller problematiken 
kring klimatförändringar sedan 1991, då gemenskapen tog sina första steg för 
att begränsa utsläpp av koldioxid och öka energieffektiviteten. Sedan dess har 
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EU skrivit  på ett  antal  överenskommelser.  En av dessa är Kyotoprotokollet, 
som   har  som primärt  mål  att  medlemsländerna  skall  minska  utsläppet  av 
växthusgaser med 8 %, dvs. att komma under 1990 års nivåer fram till 2012. 
För  att  leva  upp  till  Kyotoprotokollet  och  andra  överenskommelser  samt 
fastställda  mål  krävs  att  en  rad  åtgärder  vidtas,  exempelvis  energi-
effektiviseringar,  ökad  användning  av  förnybar  energi  samt  en  vidare 
utveckling av gemensamma stödsystem. (http://ec.europa.eu 2007-09-01)

 1.1.1  Gemensam målbild för användningen av 
förnybar energi
Den  Europeiska  Unionen  har  ratificerat  Kyotoprotokollet  och  är  därmed 
bundna till de målsättningar som där presenteras. För att nå upp till dessa mål 
har  unionen  antagit  ett  antal  direktiv  med  syfte  att  ge  medlemsstaterna 
bindande åtaganden för måluppfyllnad. I direktivet 2001/77/EG om främjande  
av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el  
uttrycks en oro för att förnybara energikällor inte utnyttjas i så stor grad som 
det finns möjlighet till. I direktivet uttrycks ett behov av ett rättsligt ramverk 
för marknaden för förnybara energikällor. (2001/77/EG)

Användningen  av  förnybar  energi  anses  vara  ett  prioriterat  område  då  en 
ökning av andelen förnybar energi bidrar till en hållbar utveckling. Dessutom 
anses en ökad användning av förnybar energi vara en väg till att uppfylla målen 
presenterade i  Kyotoprotokollet  samt  bidra  till  en ökad försörjningstrygghet 
och kan ha en positiv effekt på den sociala och ekonomiska sammanhållningen. 
Europaparlamentet betonade i sin resolution om el från förnybara energikällor 
att det är viktigt att medlemsstaterna även antar bindande mål som är förenliga 
med nationella och gemensamma åtaganden i enlighet med Kyotoavtalet. De 
stater  som ratificerat  Kyotoprotokollet  har  nationella  individuellt  anpassade 
mål för energianvändningen. Det gemensamma vägledande målet är att 12 % 
av bruttoenergianvändningen år 2010 ska komma från förnybara energikällor. 
(2001/77/EG)

 1.1.2  Direktiv 2001/77/EG 
Den 20 november 1996 publicerades en grönbok för förnybar energi av EU- 
kommissionen. Grönböcker publiceras ofta för att skapa nya idéer för vidare 
diskussion inom ett specifikt område där åtgärder anses nödvändiga. Efter att 
grönboken  remitterats  till  de  olika  medlemsländerna  publicerades  en  vitbok 
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med  samma  namn  1997.  En  vitbok  presenterar  mer  detaljerade  förslag.  I 
vitboken för förnybar energi presenterades förslaget att ett direktiv skulle antas 
1998  och  att  detta  skulle  bli  ett  steg  i  utvecklingen  av  den  europeiska 
lagstiftningen  som  rör  miljöfrågor.  Ett  förslag  på  direktiv  presenterades  år 
2000. Förseningar av förslaget berodde på att  frågan om elmarknaden inom 
unionen är mycket kontroversiell. Den version av direktivet som senare antogs 
godkändes av parlamentet den 4 juli 2001 och av kommissionen den 24 juli 
2001. Direktivet 2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara  
energikällor på den inre marknaden för el trädde sedan i kraft i oktober 2001. 
(Rowlands 2005)

Direktiv  2001/77/EG  om  främjande  av  el  producerad  från  förnybara 
energikällor på den inre marknaden för el var den första rättsakt som antogs av 
rådet och Europaparlamentet med den förnybara energins utveckling som syfte. 
(Rowlands 2005) Bakgrunden till direktivet är att det för gemenskapen krävdes 
ett  rättsligt  ramverk  för  den  förnybara  energin  på  den  inre  elmarknaden. 
Direktivet antogs med beaktande av artikel 175 i fördraget. Direktivets syfte 
uttrycks i art 1.

Syftet med detta direktiv är att främja en ökning av de förnybara energikällornas 
bidrag till elproduktionen på den inre marknaden för el och att skapa en grund för 
ett framtida rättsligt ramverk på gemenskapsnivå för detta. 

Direktivet  uttrycker  att  alla  medlemsstater  måste  ställa  upp  nationella 
vägledande mål för användningen av el producerad från förnybara källor. De 
nationella  vägledande  målen  bör  vara  i  linje  med  gemenskapens  åtaganden 
gällande klimatförändringar. Stödet för de förnybara energikällorna bör även 
vara  i  linje  med  unionens  övriga  mål.  För  att  uppfylla  direktivet  har 
medlemsstaterna olika stödmekanismer. Några som kan nämnas är bland annat 
gröna  certifikat,  skattebefrielser  och  system  med  direkt  prisstöd.  Innan  ett 
fungerande rättsligt ramverk har utvecklats inom gemenskapen är det viktigt att 
dessa stödmekanismer fungerar väl. Ett viktigt medel för att uppnå direktivets 
mål är att garantera att dessa mekanismer verkligen fungerar. Detta inte minst 
för att bibehålla investerarnas förtroende. (2001/77/EG, Rowlands 2005)

 1.2  Problemformulering
Utsläppen till atmosfären från ett ekonomiskt starkt växande Europa bidrar till 
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en  ökad  växthuseffekt.  En  viktig  del  i  begränsningen  av  den  globala 
uppvärmningen  är  att  öka  användningen  av  förnybar  energi  inom EU.  Hur 
främjar och stimulerar den Europeiska Unionen en framtida ökad användning 
av förnybar energi?

För  att  vägleda  medlemsländerna  i  den  nya  förstärkta  satsningen  på 
användningen  av  förnybar  energi  och  presentera  en  målbild,  har 
Europakommissionen  utarbetat  ett  antal  direktiv.  Dessa  redovisar  de 
övergripande  mål  som  EU  skall  arbeta  mot  vad  gäller  begränsningen  av 
växthuseffekten. 

 1.3  Syfte
Syftet  med uppsatsen  är  att  belysa  EU:s  gemensamma lagstiftning gällande 
förnybar energi med avseende på måluppfyllelse, juridisk kvalitet,  konflikter 
med EU:s övriga mål samt eventuella brister. Studien baseras på målsättningar 
som presenteras i Kyotoprotokollet samt direktivet 2001/77/EG om främjande 
av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el. 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågor att vara vägledande 
i uppsatsen. 

● Strider direktivet mot Europeiska Unionens grundläggande mål?

● Är direktivet i linje med basala mänskliga rättigheter?

● Kommer målen i Kyotoprotokollet kunna uppnås med direktivet som 
grund?

● Finns det några brister i direktivet?

 1.4  Avgränsningar
Denna  uppsats  omfattar  endast  direktivet  2001/77/EG  om  främjande  av  el  
producerad från förnybara energikällor. Jag kommer inte att behandla andra 
rättskällor,  varken  nationella  eller  internationella,  om  globala 
klimatförändringar. Den juridiska kvaliteten analyseras genom att belysa hur 
direktivet  stödjer  unionens  beslut,  underlättar  konfliktlösning  och  försvarar 
mänskliga rättigheter. En analys görs även av regelsystematisk koherens och 
samt hur policyskapande direktivet är. 
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 1.5  Disposition
Detta  kapitel  inleds  med  en  bakgrund  och  därefter  presenteras  uppsatsens 
problemformulering, syfte och avgränsningar. Kapitlet ger läsaren en inblick 
och ökar förståelsen för ämnet. I  nästföljande kapitel, kapitel två, presenterar 
jag min referensram med tidigare erfarenheter med en presentation av tidigare 
studier  på  området.  Dessutom  sätts  läsaren  in  i  det  metodologiska 
tillvägagångssättet som ligger till grund för undersökningen. Därefter, i kapitel 
tre, redovisas det teoretiska ramverket som belyser den teoretiska bakgrunden 
till uppsatsens syfte. Där ges läsaren en inblick i b.la. den Europeiska Unionens 
jurisdiktion samt rättskällornas kvalitetskrav. Med utgångspunkt från det tredje 
kapitlets  teoretiska  ramverk  redovisas  i  det  fjärde  kapitlet  studiens  resultat 
integrerat med en analys av uppsatsens syfte. I det fjärde kapitlet presenteras de 
kriterier  som  står  till  grund  för  resultatet  och  en  analys  av  direktivets 
samstämmighet  med  dessa  kriterier.  Kapitel  fem  i  uppsatsen  består  av  en 
diskussion kring  ämnet  samt  kritik  av  den egna studien.  Därefter  redovisas 
uppsatsens slutsatser i kapitel sex.
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 2  METOD 
Mitt engagemang för miljörätt inspirerade mig till att skriva om EG- rättsliga frågor. 
Tidigare kunskaper och erfarenheter har speglat resultatet i denna uppsats och för 
att  uppfylla  syftet  på  ett  oberoende  sätt  har  det  varit  avgörande  med  ett 
ändamålsenligt metodologiskt tillvägagångssätt. 

 2.1  Min referensram
Denna  magisteruppsats  skrivs  inom  ramen  för  magisterkursen  Miljö  och 
hållbart  företagande vid  Stockholms  universitet.  Mina  tidigare  studier  har 
resulterat i en kandidatexamen i Miljövetenskap. Inom ramen för mina studier 
har jag läst kurser inom miljö, ekonomi och juridik då jag finner det viktigt att 
hålla ett tvärvetenskapligt synsätt i miljöfrågor. Följande uppsats är avsedd att 
läsas av mina kurskamrater samt övriga intresserade av problematiken bakom 
klimatförändringar  och  lagstiftning.  Rättskällor  studeras  ofta  med  en 
rättsdogmatisk metod vilket skiljer denna uppsats från många andra studier på 
området. Ian Rowlands genomförde dock en studie år 2005 - "The European 
directive  on  renewable  electricity:  conflicts  and  compromises"  -  vilken 
analyserar lagstiftning på det  förnybara energiområdet.  Tidigare studier  med 
uppsatsens syfte har mig veteligen inte genomförts.

 2.2  Val av uppsatsämne
Uppslaget till studien föddes genom mitt stora intresse för de legala aspekterna 
av miljöfrågor.  Jag är  mycket  intresserad av lagstiftning som styrmedel  och 
ville närmare undersöka den lagstiftande processen. Valet att skriva om EU:s 
legala och politiska bakgrund till klimatförändringar – väl medveten om den 
stora omfattningen - bottnar framför allt i ett intresse för EU:s miljörätt samt 
den senaste tidens ökande samhällsengagemang för dessa frågor. 

 2.3  Vetenskapligt synsätt
I  denna  uppsats  kommer  det  vetenskapliga  synsättet  att  domineras  av  ett 
hermeneutiskt synsätt då jag tolkar ett empiriskt material. Jag kommer att tolka 
de texter som ligger till grund för uppsatsen och utifrån dessa försöka uppnå 
syftet. En viktig beståndsdel i det hermeneutiska synsättet är att inte söka någon 
absolut  sanning  då  denna  i  hermeneutiken  inte  existerar.  Min  forskning 
kommer inte att leda till några absoluta sanningar utan snarare att utifrån den 
valda bakgrundslitteraturen tolka och reflektera kring det valda syftet.  Inom 
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hermeneutiken  är  begrepp  som  förförståelse  och  fördomar  centrala.  Dessa 
begrepp  innebär  att  kunskaper  och  den  bakgrund  som  tolkaren  redan  har 
påverkar tolkningen av fenomenet. Jag förstår att mina tidigare erfarenheter och 
kunskaper kommer att påverka resultatet och slutsatserna i denna uppsats men i 
och med att jag fört upp detta till en medvetandenivå är det lättare att bibehålla 
objektiviteten i forskningen. (Alvesson & Sköldberg 1994, Ejvegård 2000)

För  att  bedöma  om  lagstiftningens  kvalitet  använder  jag  en  metod  som 
tillämpas  vid  revisioner.  Följande  uppsats  är  en  produkt  av  en  s.k. 
skrivbordsrevision,  dvs  jag  har  enbart  genomfört  en  litteraturstudie  utan 
intervjuer  eller  annan  informationsinsamling.  En  revision  är:  “Systematiskt,  
oberoende och dokumenterat förfarande för att insamla revisionsbelägg och 
utvärdera  dessa  objektivt  för  att  avgöra  i  vilken  utsträckning  
revisionskriterierna  är  uppfyllda.” (Almgren  &  Brorson  2003  sid.  30) 
Metodiken bakom hur en revision genomförs består av tre steg: insamling av 
information,  utvärdering  av  denna  information  samt  en  formulering  av 
slutsatser. (Almgren & Brorson 2003) 

 2.4 Framtagande av revisionskriterier
En lag skall  uppvisa ett  stort  antal  egenskaper för att  betraktas som en god 
lagstiftning. Dessa egenskaper är ofta motstridiga. Vad som är en god rationell 
lagstiftning  varierar  beroende  på  område  och  syfte  med  lagstiftningen.  Det 
finns även olika politiska åsikter om hur en lag bör fungera vilket tydligt visas i 
en  del  av  de  EG-rättsliga  lagstiftningsprodukterna.  Att  lagstifta  inom 
miljöområdet,  som är  en  kontroversiell  och  värdeladdad  fråga,  kan  särskilt 
skapa stora problem i utformningen av rationell lagstiftning. (Wahlgren 2007, 
Wong 2003)

För  att  utvärdera  kvaliteten  hos  EU:s  gemensamma lagstiftning  beträffande 
förnybar energi och huruvida denna innebär några konflikter med EU:s övriga 
mål  tillämpas  en  hermeneutisk  metod  där  lagen  analyseras  utifrån  ett  antal 
revisionskriterier. Dessa kriterier är utvalda genom att utifrån tabell 1 välja ut 
de  egenskaper  hos  en  lagstiftningsprodukt  som jag  anser  belyser  konflikter 
inom unionen. Wong (2003) redovisar i sin artikel ett antal kvalitetskriterier 
som rättskällorna bör ha. Dessa kvalitetskriterier ryms under de rubriker som 
Wahlgren (2007) använder i sin tabell över lagstiftningens rationalitet. Urvalet 
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av revisionskriterier presenteras i tabell 2.

 2.5  Alternativ metod 
En  alternativ  metod  kunde  vara  att  studera  problemet  inifrån  någon 
organisation. Detta valdes bort då få organisationer arbetar med den här typen 
av frågor i Sverige. Jag är dessutom mycket mån om att studien skall behålla 
objektivitet samt vara opartisk. Valet att  arbeta efter en hermeneutisk metod 
istället  för  att  använda  mig  av  den  vanligt  förekommande  metoden  inom 
juridiken, rättsdogmatiskt metod, beror på att svar till frågeställningen som står 
till  grund för uppsatsen inte kan uppnås på ett tillfredställande sätt med den 
rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatiken har till huvuduppgift att tolka och 
systematisera gällande rätt, såsom en domare i en domstol. Dessutom har jag 
tidigare studerat juridiska frågor i begränsad omfattning och anser därför att 
mina kunskaper inte räcker till för att kunna systematisera och tolka rättskällor 
efter den rättsdogmatiska metoden. (Peczenik 1995)

 2.6  Arbetsgång
Min forskning utgår från ett hermeneutiskt synsätt och min arbetsgång speglas 
av  mitt  metodval.  Nedan  i  illustration  1  beskriver  jag  min  forsknings 
arbetsgång och förklarar de olika momentens innehåll: 
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Formulering av frågeställning

I  denna  magisteruppsats  med  utförda  empirisk-hermeneutiska  studier  består 
frågeställningen i att fråga; Vad är det som visar sig och vad är innebörden i 
det? (Alvesson & Sköldberg 1994, Ejvegård 2000)

Undersökning av förförståelsens inverkan på forskningen

I  den hermeneutiska forskningen erkänner forskaren att  tidigare erfarenheter 
och personlighet påverkar forskningen och styr hur analysarbetet går till och 
vilka slutsatser man kommer fram till. Jag har reflekterat och informerat mina 
läsare om min förförståelse.(Alvesson & Sköldberg 1994,  Ejvegård 2000)

Datainsamling

Inledningsvis gjordes en bedömning av vilken form av data som krävdes för att 
besvara  frågeställningen  samt  en  sökning  för  att  finna  eventuell  tidigare 
forskning inom området. Litteraturen som ligger till grund för denna uppsats 
har  jag  hittat  i  sökdatabaser  och  e-tidskrifter  på  Stockholms 
Universitetsbibliotek (Academic Search Primer, Svensk Juristtidning, Refocus 
m.fl.) Jag har även följt upp litteraturhänvisningar i tidigare uppsatser samt i 
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artiklar och använt mig av information på officiella internetkällor. Lagtexter 
och förändringar i dessa har jag hittat på internetdatabasen Eurlex som är EU:s 
rättsdatabas. (Alvesson & Sköldberg 1994, Ejvegård 2000)

Inledande läsning

Inledningsvis gjorde jag en första genomläsning av materialet med syftet att få 
en förståelse för helheten av studien innan tolkningen. Under den inledande 
läsningen  reflekterade  jag  över  förförståelsens  inverkan  på  min  uppsats. 
(Alvesson & Sköldberg 1994, Ejvegård 2000)

Analys och tolkning 

Jag fortsatte efter den inledande läsningen att formulera en första preliminär 
tolkning  och  bedömning,  som  bas  för  det  fortsatta  arbetet.  Den  första 
tolkningen belystes sedan med det teoretiska ramverket som grund och skapade 
nya insikter. (Alvesson & Sköldberg 1994, Ejvegård 2000)

Tolkningsprövning

Den preliminära tolkningen kontrolleras mot angivna kriterier, som i uppsatsen 
presenteras i teorin, om vad som kännetecknar en ändamålsenlig lagstiftning. 
Inom hermeneutisk forskning är det viktigt att själv leta efter motargument och 
försöka upptäcka luckor i sin egen argumentation. Detta har jag gjort genom 
egen analys av mitt arbete samt tagit del av mina kurskamraters kritik. En hjälp 
i  tolkningsprövningen har  även varit  att  studera vad andra forskare  kommit 
fram till i tidigare studier. (Alvesson & Sköldberg 1994, Ejvegård 2000)

Huvudtolkning

Huvudtolkningen, som presenteras i min resultat- och analysdel av uppsatsen, 
försöker jag redovisa på ett sammanhållet och logiskt sätt samt förklara hur 
uppsatsen hänger ihop dvs. göra tydliga kopplingar mellan syfte, metod, teori 
och tolkning. Jag har i uppsatsen försökt lämna den berättande nivån och öka 
abstraktionsnivån på mina tolkningar. Detta hoppas jag även skall medföra att 
tillämpningen av mina resultat skall kunna gå utanför studiens direkta kontext. 
(Alvesson & Sköldberg 1994, Ejvegård 2000)
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 3  TEORETISKT RAMVERK
Det  finns  ett  antal  miljöpolitiska  styrmedel  som  kan  användas  för  att  på  ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå en ökning av användningen av förnybar energi. I detta 
avsnitt utreds den Europeiska Unionens jurisdiktion i miljö- och energifrågor samt 
vad som kännetecknar en lagstiftning med hög kvalitet. 

 3.1  Miljöpolitiska styrmedel
Att styra människors och företags beteende är sällan enkelt för beslutsfattare, så 
för att beslut skall bli effektiva används miljöpolitiska styrmedel (Brännlund & 
Kriström 1998).  I  bilaga  1  presenteras  de  styrmedel  som makthavare  inom 
unionen har. De olika styrmedlen bör uppfylla följande kriterier: 

Kostnadseffektiva – Ett styrmedel får inte kosta för mycket i förhållande till 
syftet. Att driva in en skatt bör alltså inte kosta mer än vad skatteintäkten ger 
(Aksell,  2003).  En  åtgärd  är  kostnadseffektiv  om  den  antingen  maximerar 
måluppfyllelsen till en bestämd kostnad eller minimerar kostnaden för ett givet 
mål.  Om  kostnaderna  består  av  myndighetsresurser  är  en  åtgärd 
kostnadseffektiv  då  den  uppnår  målen  till  lägsta  möjliga  kostnad  för 
myndigheten.  Om  kostnaderna  istället  består  av  samhälleliga  resurser  är 
åtgärden samhällsekonomiskt kostnadseffektiv då den uppnår målet till lägsta 
möjliga kostnad för samhället. (Johansson & Samakovlis 2007)

Mätbara – Man måste kunna mäta resultatet av en åtgärd för att se om den 
varit effektiv eller inte (Aksell 2003).

Respekterade, samordnade och kända av alla parter – Styrmedlen får inte 
strida mot viktiga principer i samhället. Det är viktigt att beslut och styrmedel 
är kända av alla som är berörda så att de kan genomdrivas effektivt. De olika 
styrmedlen bör dessutom stödja varandra och vara samordnade. (Aksell 2003)

Utformade  så  att  målkonflikter  undviks –  Olika  politiska  mål  bör  inte 
komma i konflikt med andra viktiga målsättningar för samhället (Aksell 2003).
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 3.2  Den Europeiska Unionens jurisdiktion
Från och med 1987 fick EEG i och med den sk. Europeiska enhetsakten rum i 
fördraget  om den  Europeiska  Gemenskapen.  Den  Europeiska  gemenskapen 
(EG) är den del av EU som ingår internationella överenskommelser. (Ebbesson, 
2003) EG-fördraget, samt fördrag som har till syfte att införa ändringar eller 
kompletteringar av detta, utgör primärrätten inom unionen och detta ligger till 
grund för sekundärrätten bestående av direktiv samt förordningar och beslut. 
(Nilsson 2003) EG:s miljölagstiftning består till stor del av direktiv vilket är 
rättsakter som syftar till att uppnå ett visst mål, hur detta görs är dock upp till 
medlemsstaterna att bestämma. Direktiven är dock ofta mycket begränsade i sin 
utformning  och  innebär  inte  sällan  att  medlemsstaterna  inte  kan  välja 
tillvägagångssätt för att uppnå direktivets målsättningar. För att säkerställa att 
medlemsstaterna uppfyller målen i direktivet finns ett antal rättsprinciper, se 
3.3. (Ebbesson 2003) 

EU kan beskrivas som ett hus som är uppbyggt av tre pelare. Den första pelaren 
(EG-pelaren) består enligt  EG-fördragets tredje del av gemenskapens politik 
dvs. frågor som rör den inre marknaden, de fyra friheterna samt miljöfrågor. 
Den andra pelaren består av gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och den 
tredje pelaren består av polisiärt och straffrättsligt arbete. Den första pelaren 
där  miljöfrågor  ingår,  är  den  enda  av  EU:s  institutioner  som  har  en  sk. 
normgivningskompetens  dvs.  rätt  att  stifta  lagar.  Det  är  alltså  endast  inom 
denna  pelare  som  medlemsländerna  har  övergivit  sin  suveränitet  och 
samarbetet  blir  överstatligt,  vilket  innebär  att  beslut  kan  träda  i  kraft  utan 
enhällighet. Beslut som fattas inom den andra och tredje pelaren kräver dock 
enhällighet  för  att  antas.  Den  Europeiska  Gemenskapen  skiljer  sig  därför 
betydligt  från andra internationella organisationer genom att  den har rätt  att 
anta  gällande  rättsakter  som gäller  för  medlemsländerna.  (Mahmoudi  2002) 
Miljöskyddet  inom  unionen  behandlas  i  artiklarna  174-176  i  fördraget. 
Gemenskapens miljöpolitik skall enligt Artikel 174 bidra till att bevara, skydda 
och förbättra miljön samt skydda människors hälsa. Dessutom uttrycks i artikel 
174 att naturresurser skall utnyttjas varsamt och rationellt samt att unionen ska 
vidta åtgärder för att lösa miljöproblem. Miljöarbetet inom unionen skall enligt 
art 175 syfta till att bevara en hög skyddsnivå för miljön och bygga på ett antal 
allmänna rättsprinciper, se 3.3. (Mahmoudi 2002)

Miljöskyddet  har  dock  vissa  begränsningar  inom  unionen,  exempelvis  får 
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åtgärder för att skydda miljön inte utgöra ett handelshinder. Fördraget medger 
dock  en  del  undantag  vad  gäller  förbudet  mot  handelshindrande  åtgärder. 
Undantagen gäller främst åtgärder som har till syfte att skydda människors och 
djurs liv och hälsa. (Ebbesson 2003) Medlemsländerna har dock enligt Jonas 
Ebbesson i boken Miljörätt stora möjligheter att sätta nationella miljömål med 
handelshindrande effekt om det saknas tillämplig lagstiftning inom unionen. 
Utgångspunkten  måste  dock  enligt  fördraget  vara  att  dessa  miljömål  är 
proportionella,  dvs.  att  de  inte  strider  mot  proportionalitetsprincipen  och  är 
effektiva för sitt skyddande syfte. Om tillämplig lagstiftning finns kan åtgärder 
med handelshindrande effekt vidtas beroende på vilken del av fördraget som 
ligger till grund för den tillämpliga rättsakten. (Ebbesson 2003) Om rättsakten 
antagits med grund i fördragets artikel 175 hindras inte medlemsländerna att 
vidta striktare åtgärder än vad som medges i rättsakten såvida dessa inte medför 
diskriminering eller ett förtäckt handelshinder. Om rättsakten är antagen med 
grund  i  fördragets  artikel  95  (som  har  ett  handelsfrämjande  syfte)  får 
medlemsländerna  en  stor  begränsning  i  att  vidta  åtgärder  som  medför  ett 
handelshinder i unionen. (Ebbesson 2003) Direktivet 2001/77/EG har antagits 
med grund i artikel 175 i fördraget. (2001/77/EG)

EU  har,  som  inom  miljö,  ingen  direkt  beslutanderätt  inom  energiområdet 
eftersom energifrågor inte innefattas i någon av unionens tre pelare. I artikel 
175 i fördraget ges ministerrådet, på förslag av kommissionen, enhällig rätt att 
besluta  om  åtgärder  för  att  uppnå  miljömålen  i  art.  174.  (Fördraget  om 
upprättandet av Europeiska Gemenskapen avd XIX art 174)

I  direktivet  2001/77/EG  om  främjande  av  el  producerad  från  förnybara  
energikällor på den inre marknaden för el hävdas att målen för åtgärderna som 
föreskrivs inom direktivet inte kan uppnås av medlemsstaterna och att dessa 
mål kan uppfyllas bättre på gemenskapsnivå. (Ebbesson 2003)

 3.3  Allmänna rättsprinciper
Unionens  första  handlingsprogram  innehöll  elva  principer  för  miljöskyddet 
inom gemenskapen men det var genom den Europeiska enhetsakten som vissa 
av dessa principer införlivades i fördraget. Dessa principer är mer formulerade 
som  politiska  viljeförklaringar  än  rättsliga  åtaganden.  Det  finns  ingen 
skyldighet att följa dessa principer, men politiken bör dock baseras på dessa. 
Nedan  är  ett  urval  av  rättsprinciper  presenterade  då  dessa  förekommer  i 
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uppsatsen. (Mahmoudi 2002)

 3.3.1  Subsidiaritetsprincipen
Subsidiaritetsprincipen  lanserades  först  genom  den  Europeiska  enhetsakten 
1987 och ändrades i och med Maastrichfördraget till en allmän princip i EG-
fördraget.  Subsidiaritetsprincipen  innebär  att  beslut  skall  fattas  på  lägsta 
lämpliga  nivå.  Principen  syftar  till  att  gemenskapen  bör  ge  största  möjliga 
utrymme till nationella myndigheter att bestämma hur de ska uppnå målen i 
rättskällan. Det finns två villkor för huruvida gemenskapen får vidta åtgärder 
enligt  subsidiaritetsprincipen.  Målen för  planerade åtgärder  skall  inte  kunna 
uppnås  genom  beslut  på  nationell  nivå  och  dessa  mål  skall  bättre  kunna 
uppfyllas genom beslut på gemenskapsnivå. Principen gäller enbart då beslutet 
tas med grund i  fördraget.  Principen kan användas både för att  avfärda och 
styrka beslutsrätt på EU-nivå. (Mahmoudi 2002)

 3.3.2  Försiktighetsprincipen 
Traditionellt sett har miljöproblem hanterats genom att minska, kontrollera och 
förhindra  bevisad  skada  på  miljön.  Detta  förändrades  genom  Maastrich-
fördraget  och  införandet  av  försiktighetsprincipen  i  fördragets  artikel  174. 
Försiktighetsprincipen är i grunden en metod för riskanalys som består av tre 
delar:  riskbedömning,  riskhantering  och  riskmeddelande.  Försiktighets-
principen innebär att när vetenskapliga bevis är osäkra, men då en preliminär 
vetenskaplig bedömning visar att effekter på människors eller djurs hälsa samt 
miljön kan vara oacceptabla, skall inga åtgärder vidtas. Om åtgärder vidtas med 
hänvisning  till  försiktighetsprincipen  måste  dessa  stå  i  proportionalitet  till 
skyddsnivån, vara icke-diskriminerande och vara i linje med liknande åtgärder 
som redan vidtagits. (Mahmoudi 2002)

 3.3.3  Integrationsprincipen
Förslag  på  en  integrering  av  miljöfrågor  i  gemenskapens  övriga  politik 
presenterades  i  enhetsakten  från  1987.  Formuleringen  har  sedan ändrats  ett 
antal  gånger  efter  kritik  men  principen  har  implementerats,  dock  med  en 
begränsad framgång.  Principen har  diskuterats  flitigt  framför  allt  vad  gäller 
jordbruks-  och  energifrågor  då  principen  anses  vara  en  viktig  länk  för  att 
uppfylla  de  avtal  på  energiområdet  som  unionen  har  slutit,  däribland 
Kyotoprotokollet. (Mahmoudi 2002)
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 3.4  Vad kännetecknar en bra lag?
En lag ska generellt sett, enligt Agell & Malmström (2005), vara skriven på ett 
sätt som gör den lätt att förstå. Lagen måste även vara så logisk och exakt som 
möjligt. Lagen skall om möjligt vara formulerad kort, klart och exakt. En lag 
med bra kvalitet brukar anses vara detsamma som en lag som uppfyller det 
politiska syftet. Ofta bortses dock övriga parametrar såsom formulering m.m. 
(Wong 2003, Wahlgren 2007) 

Miljölagar är långt ifrån lika omfattande som det som regleras,  dvs miljön.. 
Enligt Staffan Westerlund (2006) skulle detta vara en omöjlighet och en lag 
inom miljöområdet kan högst  kontrollera den ekologiska hållbarheten. Även 
om  ”bara”  den  ekologiska  hållbarheten  regleras  ser  Westerlund  (2006) 
åtminstone  två  problem.  En  ekologisk  hållbarhet  skulle  inkludera  hela 
biosfären, vilket beroende på dess storlek ställer stora krav på rättssystemets 
regler. Nästa lagstiftningsproblem är att biosfären påverkas av alla människors 
aktiviteter, vilket ställer stora krav på handlingsreglering genom regelverk och 
lagstiftning.  Lagstiftning inom miljöområdet  är  därför  särskilt  problematisk. 
Dessutom uppmärksammas särskilt ett problem, som förekommer framför allt i 
EG:s  rättsakter,  i  Peter  Wahlgrens  artikel  Lagstiftningens  rationalitet  och 
legitimitet (2007). Lagar inom unionen stiftas ofta med politisk enighet, vilket 
kräver kompromisser under utvecklingen och arbetet med lagen. Lagstiftningen 
reflekterar  detta  och  det  kan  inskränka  möjligheterna  att  få  en  rationell 
reglering av miljöproblem. Det förekommer även att  små detaljer kommer i 
konflikt med lagens huvudsakliga mål och en rationell lagstiftning motverkas. 

Enligt Wong (2003) kan en lag bedömas genom att utvärdera två olika typer av 
kvalitetskrav – tekniska samt rättspolitiska. De tekniska kvalitetskraven innebär 
att man utvärderar om den uppfyller krav på stringens samt hur lagen passar in 
i det övriga rättssystemet. Ett annat krav, som faller under de tekniska kraven, 
är  att  lagen  skall  bidra  till  att  fastställda  mål  och  syften  uppfylls.  De 
rättspolitiska kvalitetskraven ifrågasätter om de mål och syften lagen reglerar 
bör uppnås eller inte. De rättspolitiska kraven fokuserar på vilka syften lagen 
bör  ha.  Wahlgren  (2007)  däremot  diskuterar  i  sin  artikel  Lagstiftningens 
rationalitet och legitimitet om kvaliteter och egenskaper som en lag bör ha som 
politisk  och  rättslig  rationalitet  samt  legitimitet  och  kulturell  rationalitet. 
Wahlgren (2007) menar att förrutom den rättsliga rationaliteten som ger uttryck 
för formella krav såsom funktion, utformning och lagstiftningsteknik krävs att 
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lagen uppfyller politisk rationalitet. Wahlgren (2007) syftar till att rättskällors 
kvalitet även beror på hur lagen fungerar som politiskt instrument och hur stor 
lagens  verkningsgrad  är  dvs.  om  lagen  uppfyller  lagens  syfte  och  övriga 
uppsatta mål. Legitimitet och kulturell rationalitet innebär krav på förankring i 
samhället. Wahlgren (2007) skriver: 

-en lag som blir alltför politisk kan uppfattas som orättfärdig och och ett 
rättssystem som blir alltför formaliserat kan framstå som onödigt komplicerat. 
Legitimitet är emellertid inte bara en fråga om balans mellan politisk och rättslig 
rationalitet. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till i vilken utsträckning en lag 
accepteras i den miljö i vilken den skall verka.(sid 146)

 3.4.1  Tekniska krav
Det allmänna och mest grundläggande tekniska kravet på lagstiftning är, som 
tidigare nämnts, att lagen skall ge uttryck för målen och syftet. En lag, som inte 
uppfyller det grundläggande kravet, kan anses som ett misstag och bör ändras 
eller  tas  bort.  Lagstiftningen  bör  även  uppfylla  andra  tekniska  krav  såsom 
tillräcklig  precision,  formulering  samt  användarvänlighet.  I  europeiska 
sammanhang bör även hänsyn tas till språkhanteringen och översättningen av 
lagar som enligt Wong (2003) ofta är av dålig kvalitet. En förutsättning för att 
ett regelverk ska fungera enligt Staffan Westerlund (2006), är att adressaterna 
förstår  regelverket.  För  adressaterna  är  det  omedelbara  problemet 
tillämpningen av regelverket. Problembilden kring lagstiftningen kan antingen 
spridas  via utbildning eller  genom själva  lagen.  Det  perfekta  regelverket  är 
dock  enligt  Westerlund  (2006)  självförklarande.  Lagar  är  centrala  i  det 
politiska, demokratiska samhället och måste därför fungera väl. Lagstiftningen 
måste vara användarvänlig. Det är viktigt för användarna att veta vilka regler 
de har att rätta sig efter. Lagstiftning är samtidigt ett instrument för att åtgärda 
problem, som uppkommer i samhället samt är ett verktyg för politiker som vill 
genomföra reformer. (Wahlgren 2007)

När direktiv och förordningar skall implementeras i den nationella rätten måste 
även  hänsyn  tas  till  koherensen,  dvs  samstämmigheten  mellan  de  olika 
rättsstaterna. De europeiska rättsakterna kan i de nationella rättssystemen vara 
främmande  element,  som  är  motsägelsefulla.  Detta  stör  bärigheten  i  det 
nationella  rättssystemet  speciellt  då  de  europeiska  reglerna skapar  undantag 
från huvudregler eller innebär särregleringar av specifika områden. Vems fel 
störningar av koherensen är kan diskuteras. De nationella rättssystemen är dock 
ofta redan splittrade genom anpassningar till nuvarande samhällsförhållanden. 
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Koherensen  i  de  nationella  rättssystemen  kan  främjas  genom att  utgå  från 
principen om minsta möjlig ingrepp, ibland är det dock nödvändigt med större 
ingrepp för att uppnå syftet med regleringarna. Trots att främmande element 
införs i  den nationella lagstiftningen har denna visat  sig vara relativt robust 
vilket kan förklaras med att den större delen av EG:s rättsakter tidigare varit 
detaljföreskrifter ,vilka inte stör koherensen i den nationella lagstiftningen som 
Wong (2003) uttrycker: “Föreskrifter om hur rak en gurka bör vara påverkar  
inte ett rättssystems koherens”. (s. 409) Den senaste tiden har dock EG-rätten 
mer och mer närmat sig medlemsstaternas rättskärna från att tidigare varit i 
periferin. (Wong 2003)

 3.4.2  Rättspolitiska kvaliteter
En grundläggande förutsättning för att en lag skall anses vara av god kvalitet är 
att den självfallet måste relatera till det som skall regleras. Staffan Westerlund 
(2006) uttrycker en oro i sin artikel över lagstiftarnas begränsade kunskaper 
inom miljöområdet och dess särskilda natur. Han menar att om miljölagar skall 
syfta  till  skydd  av  miljön  och  ge  ekologisk  hållbarhet  måste  lagstiftaren 
konstruera den aktuella lagen med insikten att det är via människan som aktör 
som kontrollen av efterlevnad sker. Detta ställer särskilda krav på lagstiftaren 
att lagen är tillräckligt adaptiv så att lagen inte slår fel då miljöförhållanden 
förändras över tiden. Miljölagar måste interagera med naturen och miljön samt 
med  övrig  lagstiftning.  Det  är  därför  speciellt  viktigt  vid  lagstiftning  på 
miljöområdet  att  lagkonstruktören  har  goda  kunskaper  och  en  korrekt 
verklighetsuppfattning. 

En metod att bedöma kvaliteten av en lag är att som tidigare nämnts kontrollera 
hur  lagen  uppfyller  unionens  mål.  De  mest  grundläggande  målsättningarna 
inom unionen är en väl fungerande inre marknad samt en hög skyddsnivå för 
unionens medborgare. Dessa mål skall förverkligas i hela unionen  och problem 
med  målsättningar  av  gränsöverskridande  karaktär  skall  lösas  genom 
lagstiftning på en gemensam nivå. Medlemsländerna har genom sitt inträde i 
unionen  överlåtit  en  del  av  sin  beslutanderätt  till  unionen  och  sätter  de 
gemensamma  intressena  framför  de  specifikt  nationella.  Det  är  dock  så  att 
unionen endast skall handla där de har befogenhet. (Wong 2003)

Unionen bildades initialt för att främja den inre marknaden och även idag är det 
fortfarande gemenskapens främsta mål. Idag finns mål även på andra områden 
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såsom miljö och jämställdhet, men EG-rätten som byggts upp framför allt för 
att  uppnå  handelsrättsliga  mål,  kan  slå  ut  andra  intressen  vid  en 
intresseavvägning. Om den europeiska lagstiftningen resulterar i normer med 
samma standard  så  är  det  bra  med  europeisk  reglering.  Om den  nationella 
lagstiftningen dock är bättre eller sämre än europeiska normer kan det uppstå 
problem. (Wong 2003) Wong skriver i sin artikel (sid 412):

Med detta som utgångspunkt kan man i ett svenskt perspektiv lite tillspetsat påstå 
att kvaliteten hos den europeiska lagstiftningen kan bedömas mer eller mindre 
utifrån dess likhet med svensk rätt - ju mer svensk, desto högre kvalitet! 

Den  rättsliga  rationaliteten  innebär  att  rättskällor  och  lagstiftningsarbetets 
huvudsyfte är att på ett samhälleligt plan vara stabiliserande. Detta innebär att 
den rättsliga rationaliteten gynnas av en trög lagstiftningsprocess där det tar 
lång  tid  att  stifta  lagen  och  att  ändringar  av  lagens  innehåll  är  svåra  att 
genomföra.  En  lång  lagstiftningsprocess  är  dock  mer  kostsam  och 
kostnadseffektiviteten minskar. För att uppnå denna rättsliga rationalitet med 
stabiliserande  funktioner  bör  lagstiftningsprodukter,  som  kräver  en  trög 
lagstiftningsprocess  och svåra  att  ändra  på,  främjas.  Unionens  fördrag,  som 
utgör  primärrätten i  unionen är exempel  på en sådan lagstiftningsprodukt.  I 
fördraget presenteras unionens övergripande, mest grundläggande mål. Det är 
viktigt att miljöpolitiska styrmedel, som lagstiftning är, inte går emot övriga 
mål som finns. (Wahlgren 2007) 

Lagar av hög kvalitet kännetecknas även av att de är väl förankrade. I och med 
att  en  rättsakt  antas  av  rådet  blir  den  bindande  för  medlemsstaterna.  Ett 
problem ur legitimitetssynpunkt med rättsakter under den tredje pelaren är att 
de förutsätter medlemsstaternas enighet och att beslutet är enhälligt. Ett sådant 
antagande  av  en  rättsakt  blir  ur  svenskt  konstitutionellt  hänseende  en 
mellanstatlig överenskommelse och måste i enlighet med 10 kap. 2§ RF ha ett 
godkännande  av  riksdagen.  Regeringen  har  fram  till  nu  lagt  fram  sk. 
godkännandepropositioner  inför  riksdagen  med  ett  utkast  till  rambeslut. 
Utkastets innehåll kan dock ändras under rådets fortsatta förhandlingsprocess 
och makten kan då förskjutas från riksdag till regering. (Wong 2003) 

 3.5 Mänskliga rättigheter
Rättskällor ofta måste ta hänsyn till motstridiga intressen och det återspeglas i 
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lagstftningsprocessen. Ur en politisk synvinkel, där lagar ofta stiftas som ett 
redskap  för  att  uppnå  mål,  är  det  naturligt  att  argumentera  för  att 
lagstiftningsprocessen skall gå snabbt och att lagarna bör vara lätta att ersätta 
och/eller uppdatera. Enligt Wahlgren (2007) har dock rättsväsendets företrädare 
skilda åsikter i frågan. De som talar mot att lagstiftningsprocessen skall vara 
kort och effektiv menar att rättssäkerheten och förutsägbarheten samt lagarnas 
stabiliserande funktioner kräver ett mått av formalisering och därmed en viss 
tröghet i lagstiftningsprocessen. Lagarna bör därför, enligt författaren, utvecklas 
inom  vissa  givna  ramar.  Vad  som är  ändamålsenlig  lagstiftningsteknik  kan 
därmed diskuteras och skilja sig åt. Det borde dock vara självklart att lagarna 
uppfyller  ett  visst  mått  av  kvalitet  och  innehåller  vissa  funktioner  för  att 
betraktas som en del av ett fungerande rättssystem. Wahlgren (2007) fortsätter 
med att hävda att det är svårt att precisera universella krav på rättsordningen i 
världen.  Olika  länder  harstora  skillnader  i  hanteringen  av  allmänna 
rättsprinciper  och  vad  som  anses  vara  basala  mänskliga  rättigheter  och 
miljöskydd.  Det  finns  inom  området  ingen  allmängiltig,  objektiv  kunskap. 
Olika sociala grupper och klasser liksom olika kulturer har olika perspektiv på 
tillvaron eller olika tänkesätt, och därför har de också olika kunskap. Vad som 
framhålls  som  basala  mänskliga  rättigheter  åsidosätts  dock  ofta  i 
lagstftningsprocesser  med  hänvisning  till  yttre  omständigheter  även  när 
länderna ratificerat internationella överenskommelser inom området. Wahlgren 
(2007) uttrycker: ”Skillnaden mellan teori och praktik är stor”.

De mänskliga rättigheternas uppgift  har  traditionellt  sett  varit  att  reglera en 
relation mellan den enskilde och staten. Ett signum för en mänsklig rättighet är 
att den varken kan förvärvas eller förloras och att den tillhör en samling, som 
av sin natur är viktiga, moraliska och universella rättigheter. Precis som övrig 
lagstiftning  måste  även  regelverket  avseende  de  mänskliga  rättigheterna 
löpande  anpassas  till   samhällsutvecklingen.  Detta  sker  i  stor  utsträckning 
naturligt  genom  domstolarnas  och  myndigheternas  tillämpning.(Gunnerstad 
1995)  Den  goda  miljön,  som en  mänsklig  rättighet,  skulle  då  innebära  en 
garanti för bevarandet av den goda miljön och därigenom utgöra en grund för 
förhindrande av materiell skada på miljö. Det som tillförsäkras inom begreppet 
är dock inte en ideal miljö utan en nuvarande miljöstandard dvs ett skydd mot 
ytterligare försämringar.  En skyldighet att  den goda miljön bevaras vilar på 
både staten och varje enskild individ. Staten förutsetts göra det möjligt för varje 
individ att uppfylla sin skyldighet. Ett problem är dock att miljöbegreppet är så 
vitt och via olika tolkningar kan innebörden i begreppet god miljö ändras. Det 
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är därför för opreciserat att tala om rätten till god miljö i lagtext. Idag väljer vi 
istället  att  begränsa  rätten  till  en  acceptabel  miljö.  Första  gången  miljön 
uttrycktes  som  en  mänsklig  rättighet  var  i  Stockholmsdeklarationen: 
(Gunnerstad 1995)

Man has the fundamental right of freedom, equality and adequate conditions of 
life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, - 
- -. (SvJT 1995 s 117)

Det råder oenighet om man genom denna deklaration har erkänt en god miljö 
som  en  mänsklig  rättighet.  De  flesta  menar  att  så  inte  är  fallet,  då  en 
deklaration inte är en bindande rättsakt och det är mycket osäkert om syftet 
med deklarationen var att skapa rätt till en god  miljö. Det finns även formellt 
bindande  dokument,  som  bekräftar  rätten  till  en  god  miljö  som  en  basal 
mänsklig rättighet. Gunnerstad menar dock att det är för tidigt att hävda att en 
god miljö tillhör en mänsklig rättighet. 

Rätten till liv är dock den utan tvekan den mest grundläggande rättigheten. Den 
skyddas i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter såväl 
som i Europakonventionen. Denna rättighet kräver att positiva åtgärder vidtas 
till skydd för individens liv för att anses vara uppfylld. Inom denna kategori 
kan då miljöskyddet falla. Det är tydligt att det idag finns miljötillstånd som är 
direkt livshotande, för nuvarande och kommande generationer, och med den 
globala  uppvärmningen  lär  vi  se  fler  exempel..  Dessa  tordes  då  enligt 
Gunnerstad (1995) kunna omfattas av statens skyddsplikt.  Författaren menar 
att rätten till en god miljö ligger i rättigheten till liv. Detta har även konstaterats 
i  FN:s  konvention  om  ekonomiska,  sociala  och  kulturella  rättigheter. 
Barnkonventionen, som slöts 1989, innehåller inte heller några tydliga regler 
som ger barn rättighet till en god miljö. Dock ges barnen rätt till hälsa och för 
att uppfylla detta skall hänsyn tas till risker med miljöföroreningar. Detta menar 
Gunnerstad är ett bevis på att det finns en tydlig koppling mellan rätten till 
hälsa och liv och med miljöskydd samt frihet från hälsovådlig miljöpåverkan.

 3.6 Revisionskriterier
Peter  Wahlgren  (2007)  sammanfattar  i  sin  artikel  de  rationaliteter  och 
legitimiteter,  som  han  anser  är  önskvärda  i  en  lagstiftningsprodukt.  Dessa 
egenskaper/kvaliteter  är  inte  sällan  motstridiga  och  måste  ofta  tillgodose 
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motstridiga intressen. Dessa  presenteras i tabell 1. (Källa: Wahlgren (2007))

Tabell 1: Legitimitets- och rationalitetsaspekter för rättsakter. 

L
E
G
I
T
I

M
I
T
E
T

Kulturell rationalitet:
Lagar skall vara

Kontextuellt acceptabla
I överensstämmelse med 
rättsmedvetandet
Begripliga för adressaterna
Detaljerade
Traditionella
I takt med samhällsutvecklingen

Rättslig rationalitet:
Lagar skall

Uppvisa respektive understödja 
stabilitet
Stödja beslut
Underlätta konfliktlösning
Balansera intressen
Försvara basala rättsprinciper och 
mänskliga rättigheter
Vara grundlagsenliga
Vara rättssäkra
Vara förutsägbara
Ha generell utformning
Vara offentliggjorda

Politisk rationalitet:
Lagar skall vara

Konstitutionellt förankrade
Informativa, deklarativa, 
policyskapande
Pedagogiska
Påverkbara
Flexibla

Verkställighetsrationalitet:
Lagar skall

Vara verkningsfullt utformade vis-à-
vis syfte
Vara utan bieffekter
Kunna tillämpas effektivt
Vid behov kompletteras av 
förklarande information avseende 
syfte och innebörd riktad till 
verkställighetsorgan
Kompletteras med 
verkställighetsresurser

Intern rationalitet:
Lagarna skall kompletteras av 
respektive uppvisa

Hanteringsregler
Semantisk koherens och konsekvens

Begreppsmässig koherens och logik

Regelsyntaktisk koherens och logik

Regelsystematisk koherens och 
logik
Konsekvent hänvisningsteknik
Grammatisk respektive språklig 
konsekvens
Metainformation rörande avsändare, 
giltighet i tid och rum, 
promulgationsbestämmelser
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Tabell  2:  Revisionskriterier  utifrån  Wahlgrens  legitimitets-  och 
rationalitetsaspekter. (Wahlgren 2007)

Legitimitet
 

Rättslig rationalitet:

Lagar skall

Stödja beslut

Underlätta konfliktlösning

Försvara basala rättsprinciper 
och mänskliga rättigheter

Politisk rationalitet:

Lagar skall vara

Policyskapande 

Intern rationalitet:

Lagarna skall 
kompletteras av 
respektive uppvisa

Regelsystematisk koherens
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 4  RESULTAT OCH ANALYS
Med  utgångspunkt  från  teori  presenterad  i  tidigare  kapitel  om  de  rättspolitiska 
styrmedlen, den Europeiska Unionens jurisdiktion samt vad som kännetecknar en 
lagstiftning  av  god  kvalitet  analyseras  ett  urval  av  direktivets  legitimiteter  och 
rationaliteter. Detta med ett tillvägagångssätt som tidigare är presenterat i uppsatsen. 

 4.1 Stödja beslut
Direktiv  2001/77/EG  arbetades  fram  under  en  längre  tid  beroende  på 
oenigheter trots att det är en rättskälla (direktiv) som vanligtvis fattas med en 
snabb  beslutsprocess.  Beslut,  om  att  ett  direktiv  med  främjande  av  den 
förnybara energin som syfte skulle utformas, fattades redan 1995 och direktivet 
trädde inte ikraft förrän 2001. Detta är ett tecken på att direktivet skulle inneha 
en rättslig rationalitet och därmed ha en stabiliserande funktion. Direktivet är 
dock framförallt en politisk viljeytttring dvs. ett policyskapande dokument och 
har varken som syfte eller mål att ha en stabiliserande funktion. 

Den Europeiska Unionens främsta mål, vilket var det ursprungliga syftet med 
unionen, är  att  upprätta en inre fri  marknad. (Mahmoudi 2002) Beslut,  som 
fattas och lagstiftning som utgör unionens sekundärkällor, måste vara i linje 
med  de  grundläggande  målen  i  fördraget.  Dessa  mål,  som  presenteras  i 
fördraget,  är  dock  inte  sällan  motstridiga  vilket  medför  olika  spelregler  för 
lagstiftning  som  fattas  med  grund  i  olika  delar  i  fördraget.  Direktivet 
2001/77/EG om främjande av el från förnybara energikällor antogs med grund 
i fördragets artikel 175, som har ett miljöskyddande syfte, vilket innebär att 
handelshindrande  åtgärder,  som  är  proportionerliga  enligt  proportionalitets-
principen för att uppnå direktivets syfte, får vidtas . Syftet med direktivet är 
dock att "främja" och "skapa en grund för". Detta ordval innebär att direktivet 
framför allt är en viljeyttring och inte innebär några tvingande nominella mål 
för medlemsstaterna. I ingressen till direktivet anges dock att direktivet skall 
medverka till att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden i Kyotoprotokollet, 
vilket  är  tvingande  då  medlemsstaterna  ratificerat  protokollet.  Det  är  med 
utgångspunkt  från  detta  som  medlemsländerna  eventuellt  kan  införa 
handelshindrande åtgärder, men enbart med hänvisning till Kyotoprokollet, och 
inte med hänvisning till direktivet. Om direktivet, efter gällandeperiodens slut, 
kompletteras  med  nominella  tvingande  mål  skulle  dock  handelshindrande 
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åtgärder  kunna  vidtas  om  dessa  är  nödvändiga  för  att  uppfylla  syftet  i 
direktivet.

Direktiv 2001/77/EG uppvisar rättslig rationalitet och är i linje med unionens 
övriga  mål.  Det  är,  trots  att  direktivet  antagits  med  grund  i  artikel  175  i 
fördraget, svårt att vidta handelshindrande åtgärder för att uppnå direktivet då 
syftet är att "främja "och "skapa grund för" en ökad användning av förnybar 
energi.  Jag ser efter den här undersökningen inga handelshindrande åtgärder 
som,  i  enlighet  med  proportionalitetsprincipen,  skulle  kunna  vidtas  för  att 
uppfylla  så  vagt  formulerade  mål.  Däremot  skulle  medlemsländerna  kunna 
vidta handelshindrande åtgärder med hänvisning till att unionen har ratificerat 
Kyotoprokollet och därmed åtagit sig att uppfylla de bindande målen som till 
stor del är överensstämmelse med målen i direktivet

 4.2  Underlätta konfliktlösning
EU:s energisäkerhet, som behandlas i direktiv 2001/77/EG, är starkt kopplad 
till  den  globala  tillgången  på  fossila  bränslen.  Detta  växande  beroende  av 
länder med fyndigheter  av kol,  olja  och gas minskar energisäkerheten inom 
unionen, vilket kan innebära att konflikter med exempelvis oljeproducerande 
länder  skulle  kunna sätta  stora  delar  av  unionens  energiförsörjning  ur  spel. 
Stabilitet och förutsägbarhet i energitillgången är ett avgörande mål för för att 
minska sårbarheten. 

Inget  land  eller  region  inom  EU  kan  dock  själv  uppnå  fullständig 
energisäkerhet. I-länder, i ex Europa, måste  noggrant utvärdera stabiliteten i 
och leveranssäkerheten från de energiexporterande länderna. Ett  beroende är 
utvecklat  mellan dessa produktions- och konsumtionsländer.  Det  är  dock en 
konflikt ur vilket perspektiv man bör se problemet med energisäkerheten. Skall 
fokuseringen  för  att  öka  energisäkerheten  ligga  på  att  minska 
energianvändningen eller på att ändra energimixen? En kombination av båda 
dessa  är  nödvändig.  Direktivet  fokuserar  dock  framförallt  på  att  ändra 
energimixen.

Den Europeiska Unionen är idag och i  den närmaste framtiden beroende av 
fossila  bränslen  utanför  unionen  för  att  möta  det  ständigt  växande 
energibehovet. Tillgången på fossila bränslen är dock begränsad och påverkar 

 ——24 ——
Anna Hesselgren



En kvalitetsanalys av EU:s direktiv om förnybar energi 

unionens  energisäkerhet.  Att  vara  beroende  av  fossila  bränslekällor  utanför 
unionen är ett  risktagande, då en konflikt med exempelvis oljeproducerande 
länder skulle kunna äventyra unionens energiförsörjning. Direktivets syfte är 
att  främja  användningen  av  förnybar  energi,  vilket  skulle  leda  till  en  mer 
självständig  energiförsörjnng  och  ökad  energisäkerhet.  Stabilitet  och 
förutsägbarhet i energitillgången är ett avgörande mål för unionen, som ett led i 
att undvika krissituationer. Diversifiering av både energimix och energikällor 
samt  en  ökad  energieffektivitet  är  också  viktiga  faktorer  för  ökad 
energisäkerhet.

 4.3  Försvara basala rättsprinciper och mänskliga 
rättigheter
För  att  kunna analysera  om direktivet  2001/77/EG stödjer  och försvarar  de 
mänskliga rättigheterna krävdess en utredning om vad som egentligen avses 
med de mänskliga rättigheterna, vilken presenteras i kapitlet om det teoretiska 
ramverket.  Det  finns  en  ständigt  pågående  diskussion  om  de  sk.  Tredje 
generationens mänskliga rättigheter, där ett erkännande av en god miljö skulle 
ingå. Kyotoprotokollet vars syfte är att bevara en god miljö kan då anses falla 
inom  ramen  för  de  mänskliga  rättigheterna  och  därmed  även  direktivet 
2001/77/EG. (Hallström 2002, Gunnerstad 1995) 

EU:s  primärätt  innehåller  några  tvingande  regler  om  basala  mänskliga 
rättigheter  och  unionen  har  normgivningskompetens  inom  området. 
Rättigheterna  uppnås  dock  oftast  enligt  Hallström  (2002)  genom 
medlemsstaternas  samverkan.  Nationella  lösningar  är  då  tillåtna  såvida  inte 
subsidaritetsprincipen kan åberopas. Direktivet 2001/77/ EG korrelerar enligt 
ovanstående diskussion helt klart med de mänskliga rättigheterna. Syftet med 
direktivet är att uppnå en hållbar utveckling vilket i  sin tur syftar till att ge 
nuvarande om kommande generationer en dräglig livsmiljö. Användandet av 
förnybara energikällor är en del och bit på väg till att uppfylla det övergripande 
målet om hållbar utveckling samt även till att uppfylla de målsättningar som 
presenterades  i  Kyotoprotokollet  och  ratificerades  av  unionen. 
Medlemsstaterna  har  därmed  en  skyldighet  att  uppfylla  den  presenterade 
målbilden vilken även bidrar till, om än begränsat, till att uppfylla de åtagande 
kring basala mänskliga rättigheter som uttryckts i rättsakter i EU och genom 
samarbetet med FN.
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Mänskliga  rättigheter  åsidosätts  ofta  i  lagstiftning  med  hänvisning  till  yttre 
omständigheter  även  om  ratificering  av  överenskommelser  på  området  har 
skett. Diskussionen kring den tredje generationens rättigheter pågår fortfarande 
men  rätten  till  en  god  miljö  är  så  grundläggande  för  att  övriga  mänskliga 
rättigheter skall kunna uppfyllas. En god miljö bör vara självklar som mänsklig 
rättighet.  Direktivet 2001/77/ EG är i linje med mänskliga rättigheter, framför 
allt  rätten  till  en  god miljö,  eftersom syftet  med  direktivet  är  att  uppnå en 
hållbar utveckling vilket i sin tur syftar till att ge nuvarande och kommande 
generationer en god livsmiljö.

 4.4 Policyskapande 
Direktiv 2001/77/EG är framförallt en viljeyttring för unionens framtida energi- 
och miljöpolitik. Detta visas tydligt i artikel 1 då syftet med direktivet är:

att främja en ökning av de förnybara energikällornas bidrag till elproduktionen på 
den inre marknaden för el och att skapa en grund för ett framtida rättsligt ramverk 
på gemenskapsnivå för detta. (2001/77/EG art. 1)

Syftet  med  lagen  är  att  "främja"  och  "skapa  en  grund  för"  vilket  inte  kan 
medföra  tvingande  åtgärder  för  de  som  antagit  direktivet.  Direktivet  är 
framförallt en viljeyttring och ger ett antal verktyg för att uppfylla de åtaganden 
som medlemsstaterna redan har i och med Kyotoprotokollet. 

I illustration 2 nedan visas en översikt över medlemsländernas användning av 
förnybar energi i procent. Illustrationen visar tydligt att medlemsstaterna inte 
når upp till det långsiktiga målet;att 12 % av den totala energianvändningen 
skall  komma  från  förnybara  energikällor.  (http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
2007- 11-11)
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Bilden visar att målen för 2010 inte kommer att nås. Vidare insatser och  en 
starkare politik är nödvändiga för att nå EU-målet. En indikation på god politik 
är de erfarenheter som just nu fås genom de stödprogram för förnybar energi. 
Forskningsprojekt såsom “Assessment and optimization of renewable support 
schemes in the European electricity market” (OPTRES) and “Monitoring and 
evaluation  of  policy  instruments  to  support  renewable  electricity  in  EU 
Member  States”analyserar  de  historiskt  använda stödprogrammen och  deras 
effektivitet. (Held 2006).

Europas energipolitik  syftar  till  en inre fri  marknad för  el.  Detta  kommer i 
förlängningen leda till ökad konkurrens. Dagens marknad kan benämnas som 
ett oligopol  vilket kan  att leda till ökade energipriser. Klimatpolitiken inom 
unionen syftar till att minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och 
inkludera  en  handel  med  utsläppsrätter.  Simuleringar  visar  att  handel  med 
utsläppsrätter  ökar  energipriserna  ytterligare.  I  en  oligopolistisk  situation 
gynnas  företag  av  ett  handelssystem  med  utsläppsrätter,  se  bilaga  2.  Kol 
kommer att ersättas med gas och förnybar teknik. Dessa effekter är starkare på 
en markand med oligopol. Både en situation med oligopol och en fri marknad 
kommer att leda till högre energipriser men detta enbart för att elmarkanden 
ännu  inte  är  fullt  utvecklad.  En  fullt  utvecklad  energimarknad  kommer  att 
medföra svårigheter att uppfylla energimålen. (Kemfert 2007)
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För att uppnå en rationell lagstiftning, som uppfyller unionens miljömässiga 
mål  och  inte  står  i  konflikt  med  övriga  mål,  krävs  lagstiftare  med  goda 
kunskaper  om  miljöområdets  speciella  karaktär.  Direktivet  2001/77/EG  om 
främjande av el från förnybara energikällor, som antogs år 2001 efter en lång 
lagstiftningsprocess, är ett sätt att försöka främja användningen av energi från 
förnybara energikällor. Direktivet antogs som ett steg för att uppfylla unionens 
mål i Kyotoprotokollet. Det är dock tydligt att målen för 2010 som presenteras 
i  direktivet  (målen  i  Kyotoprotokollet)  inte  kommer  att  nås  om  inte 
användningen av förnybara energikällor ökar väsentligt. Det krävs mer kraftiga 
insatser och utvecklad lagstiftning för att målen skall kunna nås.

 4.5  Regelsystematisk koherens
Idag  är  det  ett  stort  problem  med  den  befintliga  lagstiftningen  att 
tillståndsprocesserna  för  att  starta  produktion  av  förnybar  energi  i  många 
medlemsländer  är  mycket  långa.  I  direktivet  2001/77/EG  uppmärksammas 
problemet  med  långa  tillståndsprocesser.  Direktivet  anger  att 
tillståndsförfarandet  bör  förkortas.  Problemet  är  att  det  är  många  olika 
intressenter som deltar i tillståndprocessen. Det finns ofta krav från ett antal 
olika  myndigheter,  vilket  kan  leda  till  ytterligare  förseningar,  dubbelarbete 
samt osäkerheter för möjliga investerare. Ett exempel, som tydligt illustrerar 
problemen med tillståndsförfaranden, är produktion av el från vindkraftverk. 
För  landbaserade  vindkraftverk  kan det  ta  upp till  sju  år  att  få  besked om 
tillstånd.  Förfarandet  för  de  havsbaserade  vindkraftverken  har  varit  ännu 
ineffektivare,  eftersom  det  fram  tills  nyligen  inte  har  funnits  någon  tydlig 
ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna i bla Sverige.(Samakovlis 
& Vredin 2007) 

Långa tillståndprocesser motverkar direktivets syfte. Tillståndprocessen bör gå 
snabbare för att inte tappa investerares förtroende.
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 5 DISKUSSION
Det  är  svårt  att  ställa  specifika  krav  på  lagstiftningen  i  de  olika 
medlemsländerna,  då  förutsättningarna  varierar  kraftigt  beroende på  externa 
faktorer och övrig lagstiftning. Direktivet 2001/77/EG om främjande av el från 
förnybara energikällor som antogs år 2001 efter en lång lagstiftningsprocess är 
ett sätt att försöka främja användningen av energi från förnybara energikällor. 
Direktivet antogs som ett steg för att uppfylla unionens mål i Kyotoprotokollet. 
Det är dock tydligt att målen för 2010, som presenteras i direktivet (målen i 
Kyotoprotokollet)  inte  kommer  att  nås  om inte  användningen  av  förnybara 
energikällor  ökar  väsentligt.  Det  krävs  vidare  kraftiga  insatser  och  en  mer 
utvecklad lagstiftning för att målen skall kunna nås. 

Direktivet 2001/77/EG är en viljeyttring från lagstiftarens sida och innebär inga 
nominella bindande mål. I framtiden kommer det dock att krävas en mer precis 
lagstiftning  med  tydliga  mål  för  att  öka  chansen  till  måluppfyllnad.  Det  är 
viktigt  med förankringen av lagstiftningen, att  användarna förstår  syftet  och 
målen  med  rättskällan.  Med  ett  direktiv  som  på  ett  otydligt  sätt  beskriver 
målbilden minskar förankringen.

Direktiv 2001/77/EG uppvisar rättslig rationalitet och är i linje med unionens 
övriga  mål.  Det  är,  trots  att  direktivet  antagits  med  grund  i  artikel  175  i 
fördraget, svårt att vidta handelshindrande åtgärder för att uppnå direktivet då 
syftet är att främja och skapa grund för en ökad användning av förnybar energi. 
Jag ser efter den här undersökningen inga handelshindrande åtgärder som, i 
enlighet med proportionalitetsprincipen, skulle kunna vidtas för att uppfylla så 
vagt formulerade mål.  Diskussionen kring den tredje generationens rättigheter 
är alltjämt pågående men rätten till en god miljö är så grundläggande för att 
övriga mänskliga rättigheter skall kunna uppfyllas att en god miljö bör vara 
självklar  som  mänsklig  rättighet.  Direktivet  2001/77/  EG  är  i  linje  med 
mänskliga rättigheter, framför allt rätten till en god miljö, eftersom syftet med 
direktivet är att uppnå en hållbar utveckling vilket i  sin tur syftar till att ge 
nuvarande och kommande generationer en dräglig livsmiljö.

En  ny  konstitution  och  ett  ”nytt”  Kyotoprotokoll  kommer  antagligen  att 
medföra stora förändringar i den gemensamma politiken för  användningen av 
förnybar energi. Framtiden är oviss. Förslaget till en ny konstitution som det 
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idag  är  utformat  innebär  förändringar  i  unionens  beslutsprocesser.  De  tre 
pelarna kommer att tas bort och istället kommer områden att identifieras där 
unionen har exklusiv respektive delad beslutanderätt. Ett område där unionen 
har en stödjande funktion identifieras också. För närvarande ligger miljö inom 
unionens  beslutanderätt  medan  energiområdet  ligger  utanför.  I  den  nya 
konstitutionen  har  unionen  delad  beslutsrätt  för  båda  områdena. 
Subsidiaritetsprincipen  och  proportionalitetsprincipen  kommer  även  i 
fortsättningen ligga till  grund för huruvida unionen har beslutsrätt eller inte. 
Eftersom energisäkerhet,  som tidigare  diskuterats  i  uppsatsen,  inte  kan  nås 
genom insatser  av  enskilda  länder  är  det  positivt  att  unionen  får  en  större 
beslutsrätt  inom energiområdet.  Miljöområdet  anser  dock jag  är  osäkert  om 
unionen bör ha så stor beslutsrätt över. Miljöfrågor kan ofta bättre beslutas på 
nationell  nivå  eftersom  förutsättningarna  för  varje  land  varierar. 
Förhoppningsvis  kommer  subsidiaritetsprincipen  ge  medlemsländerna  en 
fortsatt stor kontroll över sin miljölagstiftning.

 5.1 Kritik av den egna studien
Studien har gett mig många och värdefulla kunskaper men om tillfället gavs att 
göra  om en  liknande  studie  skulle  jag  utföra  en  mer  omfattande  studie  av 
rättskällorna.. Det är svårt att isolera en enskild rättsakt och analysera den då 
rättskällor verkar i en omgivning och i ett sammanhang. De är inte isolerade 
fenomen. Formulering, syntax och dylikt kan bedömas i en isolerad rättskälla 
men kriterier såsom mål och konflikter kräver ett större perspektiv. För att få ett 
djup  och  en  tydlig  verklighetsförankring  krävs  ett  större  perspektiv  - 
exempelvis en studie av kvaliteten i unionens lagstiftning för förnybar energi. 
Jag skulle i en liknande studie avgränsa bort kriterier med vilka jag analyserar 
rättskällan  istället  för  som  i  den  här  studien  avgränsa  genom  att  begränsa 
antalet rättskällor. Den hårda avgränsning som gjordes i den här studien gör den 
mindre generaliserbar. Mycket utrymme ägnas åt detaljer där man i en större 
studie  kunde  äga  sig  åt  generaliserbara  slutsatser.  Det  finns  dock  ingen 
möjlighet att få en hög generaliserbarhet i en sådan här begränsad studie med 
det syfte jag har valt. Att undersöka lagstiftning med en hermeneutisk metod, 
istället för med en förankrad rättsdogmatisk metod, bedöms ha varit fruktbart.
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 6  SLUTSATSER
• EU har, som inom miljö, ingen beslutanderätt inom energiområdet som 

stöds av de tre pelarna. Till följd av lagstiftningsområden som ligger 
nära  energiområdet,  exempelvis  miljöområdet,  får  dock  unionen 
inflytande över medlemsländernas energipolitik. Det är svårt att ställa 
specifika  krav  på  lagstiftningen  i  de  olika  medlemsländerna,  då 
förutsättningarna  varierar  kraftigt  beroende  på  externa  faktorer  och 
övrig lagstiftning. 

• Det är viktigt med en stark förankring av lagstiftningen också avseende 
miljö hos användarna. En lag eller ett direktiv, som på ett så otydligt sätt 
beskriver målbilden, motverkar förankringen.

• Direktiv 2001/77/EG, som är  en viljeförklaring om främjandet  av el 
producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden, uppvisar 
rättslig rationalitet och är i linje med unionens övriga mål.

• Direktivet 2001/77/ EG är helt i linje med mänskliga rättigheter, framför 
allt rätten till en god miljö. Målet med direktivet är att uppnå en hållbar 
utveckling, vilket i  sin tur syftar till  att ge nuvarande och kommande 
generationer en dräglig livsmiljö.

• Direktivet  uppvisar  inte  fullständig  politisk  rationalitet.  Direktivet 
antogs,  som  ett  viktigt  steg  för  att  uppfylla  unionens  mål  i 
Kyotoprotokollet.  Det  är  dock  tydligt  att  målen  för  2010,  som 
presenteras  i  direktivet  (målen  i  Kyotoprotokollet),  inte  kommer  att 
uppnås - om inte användningen av förnybara energikällor ökar markant.

• Lagar och tillståndsförfarandet för produktion av förnybara energikällor 
är i  de flesta medlemsländer mycket långa och motverkar direktivets 
mål.

• Det  finns  idag  en  mycket  begränsad  uppföljning  av  effekter  och 
konsekvenser  av  lagstiftning.  Lagstiftningsprodukters  kvalitet  utreds 
sällan  och  ämnet  rättssociologi  finns  idag  inte  med  i  den  svenska 
juristutbildningen. Detta innebär att kvaliteten på lagstiftningen till stora 
delar idag är okänd.
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BILAGA 1 Miljöpolitiska styrmedel
Administrativa styrmedel 
Genom lagar och förordningar kan handlingar förbjudas eller tillåtas. Lagar och 
förordningar kan fungera preventivt eller retroaktivt. De preventiva styrmedlen 
syftar till att förebygga miljöproblem och de retroaktiva lagarna syftar till att 
utreda  vem  som  bär  skulden  och  vilka  åtgärder  som  ska  vidtas  om  ett 
miljöproblem redan har uppstått. (Aksell 2003)

Ekonomiska styrmedel 

Enligt den klassiska ekonomiska teorin finns inga resursfördelningsproblem då 
en  perfekt  marknadsekonomi  löser  resursfördelningen  effektivt.  En  perfekt 
marknadsekonomi innebär att det inte finns några s.k. marknadsmisslyckanden. 
Exempel  på  marknadsmisslyckanden är  att  konsumtion eller  produktion ger 
skadliga effekter som inte visas i marknadspriset. Utsläpp av växthusgaser är 
ett sådant exempel på marknadsmisslyckande om inte miljöpolitiska styrmedel 
reglerar  utsläppen.  För  att  sådana  marknadsmisslyckanden  skall  kunna 
undvikas och för en effektiv miljöpolitik krävs att utsläppen minskar så att den 
samhällsekonomiska kostnaden för att minska utsläppen inte överstiger värdet 
av  miljöförbättringen  samt  att  utsläppsminskningar  sker  med  minimerad 
samhällsekonomisk kostnad. (Johansson & Samakovlis, 2007) Om en tillgång 
kan utnyttjas fritt saknas mekanismer som hindrar att tillgången överutnyttjas. 
Detta  fenomen  kallas  för  de  allmänna  tillgångarnas  tragedi.  Det  som 
kännetecknar  en  allmän  tillgång  är  att  man  inte  kan  hindra,  potentiella 
användare samt att  en användare påverkar andras möjlighet till  användning. 
Problemet med allmänna tillgångar är att det saknas institutioner som begränsar 
användandet av tillgången. Det kan innebära att det finns incitament för den 
enskilde att öka utnyttjandet av en allmän tillgång trots att den totala kostnaden 
vida överstiger värdet av nyttan. Ett fortsatt överutnyttjande av jordens resurser 
leder till större knapphet och ökade kostnader för skador. I ett fall med många 
förorenare och aktörer  där  den  enskildes  bidrag kan verka betydelselös  blir 
skillnaden mellan det individuellt rationella och det bästa för kollektivet tydlig. 
Om  den  enskildes  moral  inte  räcker  till  för  att  de  allmänna  tillgängarna 
utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt vad kan då göras? Det sätt som känns mest 
uppenbart  är  att  privatisera  ägandet  av  de  allmänna  tillgångarna  vilket  ofta 
leder  till  en  prissättning  av  dessa.   Att  införa  äganderätter  på  allmänna 
tillgångar kan dock vara en del av lösningen på miljöproblemen (här global 
uppvärmning)  Enligt  Coase  och  Coase-teoremet  kan  en  lösning  vara  att 
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fastställa vem som har rätt att förorena och hur mycket. (Ammenberg 2004)

Ett problem inom klimatpolitiken är, att för att uppnå en samhällsekonomisk 
effektiv nivå på utsläppen av växthusgaser, krävs att nyttan och kostnaden för 
utsläppen är kända. Det finns dock en osäkerhet kring båda dessa begrepp. Idag 
sätts därför inte miljömål efter samhällsekonomisk effektivitet utan efter kritisk 
miljöbelastning av utsläppen samt efter vad som kan tyckas vara ekonomiskt 
rimligt. (Brännlund & Kriström, 1998)

Enligt Johansson och  Samakovlis (2007) förordar miljöekonomer beskattning 
på  negativa  miljöeffekter.  På  kort  sikt  är  en  skatt  och  en  subvention  till 
utsläppsminskningar  lika  effektiva  men  på  lång  sikt  menar  författarna  att 
styrmedlen skiljer sig åt. En subvention kan innebära att utsläppen ökar medan 
en skatt alltid leder till en utsläppsminskning. Enligt författarna signalerar “ ...  
subventionen lönsamhet i branschen varför nyetableringar av företag kan leda  
till att de totala utsläppen ökar på sikt. Lite tillspetsat kan man uttrycka det  
som  att  medan  skatten  driver  olönsamma  företag  ur  branschen,  lockar  
subventionen olönsamma företag till branschen.” Subventioner kan dock vara 
nödvändiga i situationer där exempelvis legala krav gör det svårt att beskatta 
förorenaren. Positiva effekter såsom kunskapsspridning kan dock uppkomma 
vid subventioner till t.ex. ny teknologi. 
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BILAGA 2 Kyotoprotokollets flexibla mekanismer
I  enlighet  med  Berlinmandatet  från  1995  som  ytterligare  befästes  i 
Marrakechfördraget från 2001 har parterna i Kyotoavtalet olika åtaganden. För 
att hjälpa parterna att uppfylla sina åtaganden så innehåller avtalet tre flexibla 
mekanismer. (Wahren 2005)

Handel med utsläppsrätter
Den mest omtalade av dessa flexibla mekanismer infördes genom direktivet 
2003/87/EC  som  innehåller  ramverket  för  ett  system  för  handel  med 
utsläppsrätter. Direktivet syftar till att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt 
effektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Systemet innebär i korthet att 
de länder som släpper ut mindre växthusgaser än åtagandet medger kan sälja 
sina  utsläppsrättigheter  till  länder  som  överskrider  sina  kvoter  för 
växthusgasutsläpp.  Genom detta  sätt  kommer utsläpp av växthusgaser  ut  på 
marknaden och en kostnadseffektivitet kan uppstå. Syftet med systemet är att 
utsläpp av växthusgaser skall göras där det är mest kostnadseffektivt att göra 
dem. (Wahren 2005)

Clean Development Mechanism (CDM)
CDM  innebär  att  de  industrialiserade  länderna  skall  kunna  investera  i 
miljöanpassade projekt i utvecklingsländer och få betalt för det genom högre 
utsläppskvoter. Om ett i-land inte har möjlighet att hålla sig inom ramen för 
sina  åtaganden  vad  gäller  utsläppen  av  växthusgaser  kan  det  investera  i 
miljövänliga  projekt  i  ett  u-land  och  på  så  sätt  hålla  sig  inom  ramen  för 
Kyotoprotokollet.  Vad som anses  vara  ett  miljöanpassat  projekt  beslutas  av 
CDM:s  styrelse.  Intresset  för  dessa  typer  av  investeringar  har  varit  stort. 
(Wahren 2005)

Joint Implementation (JI)
Joint Implementation är snarlik CDM men innebär att ett i-land investerar i ett 
annat i-land. Ett industrialiserat land kan välja att investera i miljöanpassade 
projekt i ett annat i-land och få betalt för det genom högre utsläppskvoter. Den 
grundläggande idén med JI och CDM är att kostnaderna för att minska utsläpp 
varierar  men  olika  länder  och  eftersom  klimatförändringarna  är  globala  så 
spelar det inte någon roll var en minskning av utsläppen sker. (Wahren 2005)
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