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Sammanfattning 

Europeiska unionen (EU) antog 2012 ett energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) 

med målsättningen att minska energiförbrukningen med 20 % fram till år 2020. Ett 

väsentligt motiv till framtagandet av direktivet är EU:s starka importberoende av 

primärenergi. Bakgrunden, som framgår i inledningen av direktivet, är brett 

formulerad och innefattar, förutom förväntade effekter gällande energi, även 

förväntade effekter avseende miljö, teknikutveckling och ekonomi. Medlemsstaterna 

blev ålagda att implementera direktivet senast den femte april 2014. Det kom att visa 

sig att nästan alla medlemsstater dock blev kraftigt försenade i samband med 

införlivandet av direktivet.  

Inom miljöområdet har begreppet hållbar utveckling en central roll. Med hållbar 

utveckling avses att skapa en utveckling som är försiktig med utnyttjandet av jordens 

ändliga resurser och som är till nytta för såväl nu levande generationer som kommande 

generationer. Begreppet hållbar utveckling har utvecklats i riktning mot en rättsprincip 

som ska ha inverkan på beslut inom alla politikområden. 

Flertalet beslut som fattas inom energiområdet får en direkt inverkan på miljön. Inte 

sällan är beslut inom energipolitiken av sådan karaktär att olika miljömål kommer att 

ställas mot varandra. Mot denna bakgrund diskuteras i uppsatsen huruvida en 

sammanslagning av energipolitiken och miljöpolitiken, skulle leda till högre 

effektivitet och högre måluppfyllelse avseende både energi- och miljömålen. Analysen 

i uppsatsen antyder att orsaken till att det har tagit lång tid för medlemsstaterna att 

omsätta energieffektiviseringsdirektivet i nationell lag, är direktivets utformning som 

inte tydligt innefattar mål avseende hållbar utveckling. Mot denna bakgrund är det 

troligt att implementeringen av direktivet hade underlättats om politikområdena energi 

och miljö hade utgjort ett politikområde. Om så varit fallet hade troligen 

implementeringen i Sverige kunnat ske smidigare. Det kan emellertid inte hållas för 

osannolikt att förseningar ändå skulle ha uppkommit, då tidskrävande diskussioner 

fördes mellan Sverige och EU beträffande EU:s behörighet att införa direktiv inom 

området, samt då Sverige kritiserade vissa tekniska lösningar som EU infogat i 

direktivet. Med den hantering som Sverige haft vid införandet av direktivet, kan man 

således inte med säkerhet påstå att implementeringen hade underlättats om 

politikområdena energi och miljö varit sammanslagna inom EU. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Miljöarbetet inom EU startade år 1971, då europeiska kommissionen (i den löpande 

texten nedom används begreppet kommissionen) förklarade i ett meddelande till rådet 

att det behövdes ett miljöhandlingsprogram inom gemenskapen. Under Stockholms-

konferensen i juli 1972 fick kommissionen inte gehör för sina krav, vilket ledde till 

ytterligare ett möte i Paris tre månader efter Stockholmskonferensen. Mötet i Paris 

resulterade i en insikt om att man måste fokusera på miljöfrågor och det beslutades om 

att ett handlingsprogram för miljöskydd skulle utarbetas inom gemenskapen.1  

Miljöfrågorna diskuterades redan i Brundtlandrapporten år 1987,2 då en ny avdelning 

om miljö infördes i fördraget om Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-

fördraget). Begreppet hållbar utveckling etablerades i Brundtlandrapporten, men det 

var inte förrän 1992 på Förenta nationernas (FN) konferens i Rio de Janeiro som 

begreppet hållbar utveckling blev allmänt erkänt. Kommissionen utarbetade ett 

miljöhandlingsprogram med huvudtiteln ”Mot en hållbar utveckling”.3 I Sverige 

skrevs begreppet hållbar utveckling in i lag genom miljöbalkens ikraftträdande den 

första januari 1999.4  

Energi, klimatpolitik och miljö utgör egna generaldirektorat inom EU och är därmed 

olika politikområden.5 I Sverige hanteras både miljö- och energifrågor i miljö- och 

energidepartementet. De två politikområdena styrs emellertid, för närvarande, var för 

sig av två ministrar.6  

Implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet (i den löpande texten nedom 

används begreppet energieffektiviseringsdirektivet eller direktivet) i medlemsstaterna 

                                                           
1 Mahmoudi, Said & Langlet, David, EU:s miljörätt, 3 u, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, 

s 44 ff. 

2 Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, WCED, 

Schweiz, 1987.  

3 Mahmoudi, & Langlet, EU:s miljörätt, 2011 s. 44 ff. 

4 Ebbesson, Jonas, Miljörätt, 3 u, Iustus AB, Uppsala, 2015, s. 56 f. 

5 Kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: officiella namn, (interinstitutionella 

publikationshandboken(2015), 9.6, final.  

6 Regeringskansliets webbplats, http://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--och-

energidepartementet/ (hämtad 2016-04-28). 

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--och-energidepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--och-energidepartementet/
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blev försenad i förhållande till den i direktivet angivna tidsramen. Rättsliga åtgärder 

riktades mot samtliga medlemsländer förutom Malta under år 2015.7  

Sveriges riksdag riktade skarp kritik mot förslaget om energieffektivisering eftersom 

man menade att beslut på energiområdet ska fattas nationellt och att det därför strider 

mot EU:s närhetsprincip och subsidiaritetsprincip.8 Implementeringen av energi-

effektiviseringsdirektivet skedde dock den första juni 2014 i Sverige, knappt två 

månader försenat.9 

Beslut om lagar inom andra politikområden, och i synnerhet energiområdet, påverkar 

oftast även miljöområdet. Produktion av energi påverkar miljön på flera sätt, dels 

genom förbrukning av ändliga resurser, dels genom frigörande av koldioxid som bidrar 

till jordens klimatförändring, samt genom de risker som är förknippade med klyvning 

av kärnbränsle. Det är därför viktigt att alla beslut beträffande energi innefattar hänsyn 

till miljö och kraven på hållbar utveckling.10  

Hållbar utveckling är en grundförutsättning inom miljöpolitiken och ska även genom 

integrationsprincipen, som finns i artikel 11 i fördraget om europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF), ha en stark påverkan på beslut inom såväl energiområdet som 

alla andra politikområden.11  

Mot bakgrund av den stora påverkan som beslut inom miljöområdet har på 

energiområdet och som beslut inom energiområdet har på miljöområdet, så är det av 

yttersta vikt att alla beslut som fattas inom båda dessa respektive områden tar hänsyn 

till effekter inom det andra området. En tydlighet från EU avseende detta är troligen 

en förutsättning för att nå en hög och jämn nivå i medlemsstaternas miljö- och 

                                                           
7 Crisp, James, 27 member states hit with EU legal action over energy efficiency, EurActiv, 2015, 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/27-member-states-hit-with-eu-legal-action-over-

energy-efficiency/ , (hämtad 2016-03-28). 

8 Lööf, Jan, Riksdagen riktar skarp kritik mot energispardirektivet, vvsforum, 2011, 

http://www.vvsforum.se/nyheter/2011/september/riksdagen-riktar-skarp-kritik-mot-

energispardirektivet/ (hämtad 2016-04-26). 

9 Prop. 2013/14:174, Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet. 

10 Eurostat Statistics Explained, Energiproduktion och import, Europeiska kommissionens webbplats, 

2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/sv 

(hämtad 2016-04-07). 

11 Jans, Jan & Vedder, Hans, European Environmental Law – After Lisbon, 4 u, Europa Law 

Publishing, The Netherlands, 2012, s. 16 f. 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/27-member-states-hit-with-eu-legal-action-over-energy-efficiency/
http://www.euractiv.com/section/energy/news/27-member-states-hit-with-eu-legal-action-over-energy-efficiency/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2011/september/riksdagen-riktar-skarp-kritik-mot-energispardirektivet/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2011/september/riksdagen-riktar-skarp-kritik-mot-energispardirektivet/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/sv
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energilagstiftning. De förseningar som uppstod i samband med implementeringen av 

energieffektiviseringsdirektivet i medlemsstaterna, indikerar att det varit en svår och 

komplex implementering.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera om miljöfrågorna har fått tillräckligt genomslag 

inom andra politikområden i EU, och i synnerhet inom energiområdet. Analysen 

kommer att göras utifrån begreppet hållbar utveckling och om detta integrerats fullt ut 

i enlighet med artikel 11 FEUF, integrationsprincipen, i samband med framtagandet 

av energieffektiviseringsdirektivet, eller om ett gemensamt politikområde för miljö- 

och energipolitik hade lett till ett bättre resultat. Härvid ska främst två frågeställningar 

besvaras: 

1. Säkerställer integrationsprincipen i artikel 11 FEUF att miljöskyddskraven och 

främjandet av hållbar utveckling får tillräckligt genomslag inom energi-

politiken eller krävs det en sammanslagning till en gemensam politik för miljö- 

och politikområdena?   

2. Vad var orsaken till Sveriges försening av implementeringen av energi-

effektiviseringsdirektivet och hade det lett till ett annorlunda resultat om 

hållbar utveckling varit fullt integrerat i direktivet?  

 

1.3 Metod  

Miljörätten är ett komplext område där det inte föreligger en enhetlig metod. Det 

betyder att i uppsatsen har frågeställningarna varit vägledande för valet och har 

medverkat till att en rättsanalytisk metod använts.12 EU-rätten har en stark inverkan på 

det miljörättsliga området. Det innebär att bestämmelser från EU, även om de återfinns 

i de svenska lagarna, måste beaktas mot bakgrund av den metod som EU-domstolen 

har utvecklat. Det innebär dock inte att svenska rättsvetenskapliga metoder inte har 

betydelse för uppsatsen, utan istället att en kombination av den EU-rättsliga metoden 

och den svenska rättsvetenskapliga metoden bildar resultatet som bäst besvarar 

                                                           
12 Fisher, Elizabeth, Lange, Bettina, Scotford, Eloise, ”Maturity and Methodology: Starting a Debate 

about Environmental Law Scholarship”, Journal of Environmental Law, 21 (2) 2009.  

 



5 
 

uppsatsens frågeställningar.13 Uppsatsens frågeställningar besvaras således genom 

användning av en rättsanalytisk metod tillsammans med en EU-rättslig metod. Med 

hjälp av dessa metoder identifieras bakgrunden till att miljöhänsyn inte har tillräckligt 

genomslag i energifrågorna och de svårigheter i samband med implementeringen av 

energieffektiviseringsdirektivet som detta har lett till.  

En metod av rättsanalytisk karaktär används för att analysera rätten och är en mer 

öppen och fri metod som tillåter nästan allt material som kan vara väsentligt inom 

analysen.14 En EU-rättslig metod krävs för att tolka material av unionsrättslig karaktär 

och det inkluderar energieffektiviseringsdirektivet och alla andra EU-rättsliga 

dokument som har använts i uppsatsen, d.v.s. kommissionens- och europarlamentets 

olika dokument och material.15 

 

1.4 Avgränsningar 

Det framgår i uppsatsen att alla politikområden påverkas av principen om hållbar 

utveckling. För att uppfylla uppsatsens syfte har dock endast påverkan inom energi- 

och miljöområdet behandlats. EU:s övriga politikområden omfattas inte av 

utredningen i uppsatsen. 

Uppsatsen diskuterar miljölagstiftningen inom EU och i Sverige. Diskussionen kring 

dessa lagstiftningar har begränsats till vilken betydelse och status begreppet hållbar 

utveckling har. Övriga delar av lagstiftningen omfattas inte av utredningen i uppsatsen.  

Implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet berör alla medlemsstater. 

Uppsatsen behandlar dock huvudsakligen Sveriges implementering av direktivet, och 

berör endast översiktligt svårigheter andra medlemsstater haft med implementeringen 

av direktivet.  

 

                                                           
13 Hettne, Jörgen & Otken, Eriksson, Ida (red), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 2 u, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 34 ff.  

14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 45 ff. 

15 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 21-46.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen disponeras i fem kapitel, inklusive det inledande kapitlet. I kapitel 2 

redovisas energieffektiviseringsdirektivets tillkomst tillsammans med dess 

problematik. Den rättsliga betydelsen av hållbar utveckling inom miljöområdet 

behandlas även i kapitel 2, både avseende svensk rätt och EU-rätt.  

I kapitel 3 behandlas första frågeställningen huruvida det behövs en gemensam politik 

för miljö- och politikområdena eftersom artikel 11 FEUF inte haft tillräckligt 

genomslag inom energipolitiken. Energieffektiviseringsdirektivet används som ett 

exempel i samband med analysen om fördelarna med en sammanslagen politik för 

miljö och energi. Kapitlet avslutas med en diskussion om de eventuella fördelar en 

gemensam politik för miljö- och energiområdena skulle innebära. 

I kapitel 4 behandlas Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet. I 

kapitlet diskuteras endast problematiken vid direktivets införande i svensk rätt och en 

analys om huruvida ett gemensamt politikområde inom EU för miljö- och energi hade 

lett till ett tydligare direktiv och därmed underlättat implementeringen i Sverige.  

I kapitel 5 behandlas alla slutsatser som redovisas i uppsatsen, genom att analysera 

innehållet av uppsatsen och egna åsikter som uppkommit under arbetets gång. I 

kapitlet besvaras frågeställningarna som behandlas i uppsatsen.  
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2. Energieffektiviseringsdirektivets tillkomst   

2.1 Inledning 

Energi är något som uppkommer vid någon sorts förändring eller genom att ett visst 

arbete uträttas. Antingen kan energin vara något som omvandlas i olika former eller 

kan energin finnas lagrad på något sätt. Den energi som avses i energieffektiviserings-

direktivet är den energi som människan tillverkar på olika sätt och som påverkar 

jordens miljö beroende på hur människan tar fram energin.16 

Under det senaste decenniet har EU uppmärksammat ett växande problem med energi 

och fått förståelse för att det är ett problem som måste åtgärdas. Med anledning härav 

har EU tagit fram en gemensam energipolitik som kommer att behandlas översiktligt, 

då denna utgör grund för framtagandet av direktivet. Begrepp kommer att beskrivas 

och är indelat i tre avsnitt, för att läsaren ska erhålla förståelse för kommande avsnitt 

gällande energins historiska bakgrund. Avsikten är att ge svar på varför EU tog fram 

energipolitiken och även varför man valde att utforma energieffektiviseringsdirektivet 

på det sätt man har gjort. Därefter kommer ett belysande avsnitt att behandla direktivet 

där syfte och målsättningar kommer att redogöras för. Dessutom kommer problemen 

med implementeringen i medlemsstaterna att behandlas. 

Eftersom frågeställningarna med uppsatsen behandlar både EU-rätt och den svenska 

nationella lagstiftningen och hur de förhåller sig till två olika politikområden, krävs 

även ett avsnitt som redogör för miljöpolitiken inom EU, miljöbalken i svensk rätt och 

begreppet hållbar utveckling. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.2 Energipolitik artikel 194 FEUF 

Det har under många år diskuterats inom EU att mycket av den energi som människan 

tillverkar, påverkar jorden på ett sätt som gör att utvecklingen inte blir hållbar.17 Detta 

har lett till att EU tagit fram en gemensam energipolitik för alla EU-länder. 

Kommissionen yttrade sig i en skrivelse till Europeiska rådet och Europaparlamentet 

                                                           
16 Energimyndighetens webbplats om energikunskap, 

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/ (hämtad 2016-02-29). 

17 Mahmoudi & Langlet, EU:s miljörätt, 2011, s. 278 f. 

 

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/
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om en ny energipolitik för Europa.18 Kommissionen lade fram förslag gällande 

energiförsörjningen och effekterna på miljön och tillväxten för att uppnå en trygg, 

hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning inom EU.19 Dessa förslag utarbetades 

med samma inriktning som ”grönboken om en europeisk strategi för en hållbar,20 

konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning från mars 2006.”21 EU:s  energipolitik 

kom till uttryck i artikel 194 FEUF: 

”1. Inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med 

hänsyn till kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens politik på 

energiområdet vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna 

a) garantera att energimarknaden fungerar, 

b) garantera energiförsörjningen i unionen, 

c) främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara 

energikällor, och 

d) främja sammankopplade energinät. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen, ska 

Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

föreskriva nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1. Dessa åtgärder ska beslutas 

efter det att Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts. 

Åtgärderna ska inte påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet 

av dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens 

allmänna struktur, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c. 

                                                           
18 Kommissionens arbete går ut på att företräda hela EU:s intressen. De föreslår nya lagar och ser till 

att EU-länderna tillämpar den nya lagen på rätt sätt, Europeiska kommissionens webbplats, 

http://ec.europa.eu/atwork/index_sv.htm (hämtat 2016-03-08).  

19 Grönbok: En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning, 

(EUR-Lex Access to European law(KOM/2006)SEK/2006), 52006DC0105, final, avsnitt 3. 

Slutsatser. 

20 Kommissionen tar fram en grönbok som diskussionsunderlag för olika EU-frågor. Tanken är att alla 

parter som har åsikter gällande EU-frågorna, ska medverka i kommissionens samråd och uttala sig om 

det grönboken för fram, Europeiska kommissionens webbplats, http://ec.europa.eu/green-

papers/index_sv.htm (hämtat 2016-03-09).  

21 En energipolitik för Europa, (Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet och 

Europaparlamentet av den 10 januari 2007, ”En energipolitik för Europa”(2007), 127067. 

http://ec.europa.eu/atwork/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/green-papers/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/green-papers/index_sv.htm
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3. Med avvikelse från punkt 2 ska rådet, i enlighet med ett särskilt 

lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet, 

föreskriva sådana åtgärder som avses i den punkten när de är av främst fiskal karaktär.” 

Som framgår av artikel 194 tillhör energipolitik ett område med delad befogenhet.22 

Medlemsstaterna har rätt att själva bestämma villkoren för utnyttjandet av 

energikällor, valen mellan olika energikällor och energiförsörjningens allmänna 

struktur. Således kan inte EU kräva att medlemsstaterna ändrar sina lagar eller 

föreskrifter, då EU vill genomföra åtgärder på ett sådant område.23 EU har dock 

ytterligare en möjlighet att ingripa, nämligen om det kan anses mer effektivt än att 

medlemsstaterna på egen hand vidtar åtgärder.24 Grunden härför är att EU och 

medlemsstaterna tillämpar subsidiaritetsprincipen i artikel 5 p.3 FEUF.25 Däremot 

finns det enligt artikel 193 FEUF inte hinder för strängare nationell lagstiftning på 

området.26 

EU:s strategi för att förbättra energimarknaden, som framgår enligt artikel 194 ovan, 

har som utgångspunkt tre huvudprinciper: 

 Tryggare energiförsörjning, för att på bästa möjliga sätt inom EU anpassa 

efterfrågan och utbud av energi utifrån ett internationellt sammanhang. 

 Konkurrenskraft, för att realisera den inre marknaden genom att effektivisera 

det europeiska nätet. 

 Hållbarhet, för att upptäcka nya och användbara förnybara energikällor och 

därigenom arbeta hårt mot klimatförändringar med hjälp av 

energieffektivisering.27 

                                                           
22 Europeiska kommissionens webbplats, http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/competences/faq?lg=sv#q3 (hämtat 2016-04-15). 

23 Baláz, Mellár, Energipolitiken: allmänna principer, 2016, Europaparlamentets webbplats, s. 1 f. 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.7.1.pdf (hämtat 2016-02-17). 

24 Energi, (EUR-Lex Access to European law(2010), ai0024, final.   

25 Subsidiaritetsprincipen är grundläggande för EU:s funktion. Den bestämmer när EU har rätt att 

lagstifta och ser till att beslut tas i nära samband till medborgarna, Subsidiaritetsprincipen, (EUR-Lex 

Access to European law(2015), ai0017, final. 

26 Artikel 193 FEUF, Avdelning: Miljö. 

27 Grönbok: En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning, 2015, 

avsnitt 3. Slutsatser. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=sv#q3
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=sv#q3
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.7.1.pdf
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Energipolitiken är således utformad i överensstämmelse med artikel 3 i fördraget om 

europeiska unionen (FEU) och det sätt på vilket den ekologiska delen av hållbar 

utveckling nämns där.28  

 

2.3 Begrepp  

Kommande begrepp beskriver vilken sorts energi som uppsatsen behandlar, och 

används för att analysera huruvida viss energi är miljövänlig energi eller huruvida det 

är sådan energi som EU har som mål att undvika genom bland annat 

energieffektiviseringsdirektivet.  

Följande tre begrepp kommer att behandlas nedan: 

 primärenergi, 

 förnybar energi, och 

 icke förnybar energi. 

 

2.3.1 Primärenergi  

Primärenergi är den totala energimängd som går åt från det att energin produceras, till 

att den har levererats och används. En stor del av energin försvinner vid transport, 

utvinning, omvandling och liknande. Primärenergi kan delas upp i två grupper: 

förnybar energiproduktion och icke förnybar energiproduktion. Problem som uppstår 

i samband med primärenergi är att energin huvudsakligen hämtas eller utvinns direkt 

från naturresurser, exempelvis vid brytning av kol eller vid framställning av 

biobränslen. Sådan energi medverkar till frigörande av koldioxid, som är en väsentligt 

bidragande orsak till den globala uppvärmningen.29  

 

2.3.2 Förnybar energiproduktion  

Exempel på förnybara energikällor är vindkraft, vattenkraft, solenergi, vågenergi och 

tidvattenenergi. Det finns även andra energikällor som kan anses vara gränsfall, ett 

                                                           
28 Artikel 3 FEU, Avdelning: Unionens befogenhetskategorier och  befogenhetsområden. 

29 SOU 2008:25, Ett energieffektivare Sverige: Delbetänkande av Energieffektiviseringsutredningen, 

s. 108 ff. 
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typiskt exempel är avverkande av skog (energi utav biobränslen) som kan anses vara 

förnybar energi om lika många träd planteras som avverkas. Gemensamt för förnybara 

energikällor är att den miljömässiga påverkan vid utvinning av energi är relativt 

begränsad.30  

 

2.3.3 Icke förnybar energiproduktion  

Den icke förnybara energiproduktionen innefattar kärnkraft samt fossila källor såsom 

kol, olja och naturgas. Kärnenergi, eller kärnvärme, anses vara den mest effektiva 

primärenergin och den uppstår genom värmen som alstras i samband med 

kärnklyvning i en reaktor.31 Materialet som används för att klyva kärnor är icke-

förnybart. Kärnkraften medför dessutom en risk för strålning i samband med haveri.  

Den senaste påminnelsen avseende detta fick vi i Japan i samband med den tsunami 

som slog in över Japans kust. Annan problematik med denna sorts energi är den långa 

lagringstid som krävs för att avfallet ska brytas ner.32  

Utvinning av energi ur fossila källor innebär ett förbrukande av naturresurserna då 

dessa är ändliga. Förutom de stora ingrepp i naturen som denna utvinning innebär 

frigörs koldioxid i samband med förbränningen, vilket påverkar den globala 

uppvärmningen.33  

 

                                                           
30 Kerebel, Cécile, Faktablad om Europeiska unionen: Förnybar energi, 2015, Europaparlamentets 

webbplats, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.4.html 

(hämtat 2016-02-29). 

31 Eurostat Statistics Explained, Energiproduktion och import, 2015.  

32 Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-

myndigheten/Tema-stralsakerhet/Stralsakert/Artiklar/Fukushima--sex-manader-senare/ (hämtat 2016-

03-01). 

33 Salo, Mikael, Utvinningen av fossila bränslen ökar i utvecklingsländerna, Aktuell Hållbarhet, 2013, 

http://www.aktuellhallbarhet.se/utvinningen-av-fossila-branslen-okar-i-utvecklingslanderna/ (hämtat 

2016-04-01). 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.4.html
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Tema-stralsakerhet/Stralsakert/Artiklar/Fukushima--sex-manader-senare/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Tema-stralsakerhet/Stralsakert/Artiklar/Fukushima--sex-manader-senare/
http://www.aktuellhallbarhet.se/utvinningen-av-fossila-branslen-okar-i-utvecklingslanderna/
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2.4 Historisk bakgrund till energieffektiviseringsdirektivet  

2.4.1 Produktion av primärenergi  

Under år 2013 uppgick produktionen av primärenergi inom EU till 790 miljoner ton 

oljeekvivalenter.34 Även om detta ses som en betydande volym primärenergi, så var 

produktionen avsevärt högre 10 år tidigare; statistik visar att produktionen av 

primärenergi har minskat med 15,4 % sedan 2003. Ett skäl till varför produktionen av 

primärenergi har minskat, är att råmaterialet håller på att ta slut och att 

marginalkostnaden för ytterligare uttag ökat. Detta, tillsammans med att många länder 

har uppmärksammat de icke förnybara energikällornas negativa påverkan på miljön, 

har medverkat till mer begränsade uttag av primärenergi.35  

Av den totala produktionen av primärenergi inom EU-länderna år 2013 stod Frankrike 

för 17,1 %, följt av Tyskland med 15,3 % och Storbritannien med 13,9 %. 

Som nämnts ovan så är den primära energiproduktionen inom EU indelad i en rad olika 

energikällor.36 Under år 2013 var de fördelade på följande sätt. Kärnenergin hade den 

största andelen av total produktion med 28,7 %. Därefter följde förnybara energikällor 

med 24,3 % och resterande produktion av primärenergi innefattande fasta bränslen 

(främst kol) 19,7 %, naturgas 16,7 % och råolja 9,1 %.  

Redan under tidigare skede uppmärksammades problematiken med icke förnybara 

energikällor och mellan år 2003 och 2013 ökade produktionen av förnybar energi med 

88,4 %. I samband med den betydande ökningen av förnybara energikällor, minskade 

övrig produktion av icke förnybara energikällor. Under samma 10-årsperiod minskade 

råolja med 52 %, naturgas med 34,6 %, fasta bränslen med 24,9 % och kärnenergi med 

12 %.37 

 

                                                           
34 Oljeekvivalenter är ett normaliserat uttryck för enhet av energi. Den har funktionen att räkna ut hur 

mycket energi som kan utvinnas från ett ton råolja och kan även användas för att jämföra olika sorters 

energi från olika källor, Eurostat Statistics Explained, 2015, Glossary: Tonnes of oil equivalent (toe), 

Europeiska kommissionens webbplats, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:Tonnes_of_oil_equivalent_(toe) (hämtat 2016-03-03). 

35 Eurostat Statistics Explained, Energiproduktion och import, 2015. 

36 Under avsnitt 2.3 ovan om primärenergi. 

37 Eurostat Statistics Explained, Energiproduktion och import, 2015.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tonnes_of_oil_equivalent_(toe)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tonnes_of_oil_equivalent_(toe)
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2.4.2 Import och export av primärenergi  

I samband med att produktionen av primärenergi har minskat så har EU blivit alltmer 

beroende av importerad energi. Det är främst de länder som är mest beroende av energi 

som importerar den största volymen. Ett tydligt tecken på att beroendet av importen 

har blivit alltför högt är Danmark som, från att ha varit stor nettoexportör av 

primärenergi år 2004, sedan år 2013 istället har blivit nettoimportör. 

Det finns ett fåtal länder som var eller fortfarande är de största leverantörerna av råolja 

och naturgas. Under 10-årsperioden 2003-2013 ansågs Ryssland vara den största 

leverantören, tätt följt av Norge. Genom att ett fåtal länder står för största delen av 

exporten till EU kan EU:s energiförsörjning hotas. Detta behandlas nedan i avsnitt 

2.4.3 i samband med energitrygghet. 

Undersökningar visar att under år 2013 importerades mer än 69,1 % av naturgasen från 

Ryssland och Norge till EU-länderna, samt att 53,8 % av importerad råolja till EU-

länder kom från Norge, Saudiarabien och Ryssland under samma år.  

Från 1980-talet till år 2013 ökade beroendet av energiimport till EU från mindre än 40 

% till 53,2 % av bruttoenergiförbrukningen.38  

Mellan år 2003-2013 ökade importen av naturgas med 13,3 %, råolja med 9,9 % och 

fasta bränslen med 9,2 % från länder som är utanför EU. Från år 2004 har 

nettoimporten av energi till EU varit högre än produktionen av primärenergi inom 

EU.39 

Om man importerar från andra länder som kanske inte har samma miljöpolitik som 

EU, riskerar man att bidra till att den globala miljösituationen försämras eller 

åtminstone inte förbättras. Om hela EU inte ser till att vara energieffektiva med störst 

fokus på hållbarhet, d.v.s. också på det sätt som energin framställs, försvinner dels det 

övergripande målet om hållbar utveckling, och dels EU:s globala fokus. I artikel 191 

FEUF finns en global ansats, som inte omfattas av art 194 och EU riskerar kanske att 

                                                           
38 Bruttoenergiförbrukningen är den totala efterfrågan av energi inom en viss region eller ett land. Den 

talar om hur mycket energi som krävs inom det geografiska området för att tillfredsställa den 

inhemska användningen, Eurostat Statistics Explained, 2015, Ordlista: Bruttoenergiförbrukning, 

Europeiska kommissionens webbplats, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:Gross_inland_energy_consumption/sv (hämtat 2016-03-03).  

39 Eurostat Statistics Explained, Energiproduktion och import, 2015. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_inland_energy_consumption/sv
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_inland_energy_consumption/sv
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genom energipolitiken underminera miljöpolitikens globala fokus,40 vilket vidare 

redogörs i avsnitt 2.6.1 nedan. 

 

2.4.3 Energitrygghet  

En ökad import av energi från länder utanför EU innebär också ett ökat beroende av 

dessa länder. Eftersom mer än hälften av den importerade primärenergin kommer från 

ett fåtal länder och Ryssland är det land som har störst andel exporterad energi till EU, 

så kan exempelvis en komplikation med Ryssland leda till energibrist i flera EU-

länder. Ett typiskt exempel är gaskrisen i januari 2009 då, en tvist mellan Ryssland och 

Ukraina hotade leveranserna av energi.  

Efter händelsen i januari 2009, kom det till ett antal direktiv och samarbeten för att 

motverka importberoendet av energi. Energitrygghet är en väsentlig del av 

energieffektiviseringsdirektivet som behandlas i denna uppsats.41 

 

2.5 Energieffektiviseringsdirektivet  

Energieffektiviseringsdirektivet, som antogs 2012, stipulerar implementering senast 

den femte april 2014 i varje medlemsstat. Insikten om att användning av icke förnybar 

energi borde undvikas, samt de konsekvenser som uppstår i samband med 

minskningen av denna sorts energi, är energipolitiken som utgör grunden till artikel 

194 FEUF. Det betyder att direktivet har sin utgångspunkt i energipolitiken, men även 

indirekt i aktuella utmaningar i form av ökad import, knappa energiresurser, behovet 

att uppnå hållbar utveckling och den ekonomiska krisen. Det kan fastställas genom 

skälen till direktivets tillkomst att unionen valde att hantera dessa nya utmaningar inom 

ramen för direktivet. I samband med direktivets tillkomst förbättrades EU:s 

försörjningstrygghet då användning av primärenergi och även importen av energi kom 

att minska. Tanken är att det ska bidra till att mildra klimatförändringarna genom att 

minska utsläpp av växthusgaser samt att öka industrins konkurrenskraft och öka den 

                                                           
40 Artikel 191 FEUF, Avdelning: unionens miljöpolitik. 

41 Eurostat Statistics Explained, Energiproduktion och import, 2015. 
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ekonomiska tillväxten genom en mer energieffektiv och utvecklingsinriktad 

ekonomi.42 

Det huvudsakliga syftet med energieffektiviseringsdirektivet är att minska primär-

energianvändningen med 20 % fram till 2020. Under år 2007 visar undersökningar att 

för att uppnå kravet i direktivet, behövs en minskning från 1842 till 1474 miljoner 

oljeekvivalenter år 2020. Genom införandet av direktivet ska unionen säkra att dess 

målsättningar fram till år 2020 uppnås och därefter bana väg för kommande framsteg 

inom energieffektivitet.43  

EU:s klimat- och energipolitiska ram har följande tre centrala mål som man vill uppnå 

i samband med energieffektiviseringsdirektivet och dess tidsbegränsning till 2020: 

 jämfört med 1990 ska växthusgasutsläppen minska med 20 %, 

 särskilda mål för medlemsstaterna gällande ökad produktion av förnybar energi 

med 20 % av EU:s energianvändning, och 

 energianvändningen ska minska med 20 % i jämförelse med prognoser som 

gjordes år 2007.  

Många förbättringar har skett kring dessa områden trots att vissa av målsättningarna, 

såsom punkt tre om minskad energianvändning med 20 %, inte är rättsligt bindande 

för medlemsstaterna. Förbättringarna har uppnåtts genom varje lands nationella insats 

och dess rättsligt bindande verkan som då uppkommer när ny lag stiftats kring dessa 

områden.44  

 

2.5.1 Problematiken kring implementeringen av energieffektiviserings-

direktivet 

Som nämnts ovan har det uppstått en del komplikationer med energieffektiviserings-

direktivets implementering i de flesta medlemsstaterna och kommissionen riktade 

kritik mot dessa länder för att de inte hade uppnått kraven som ställts i samband med 

direktivet. Den 26 mars 2015 riktade EU rättsliga åtgärder gentemot alla 

                                                           
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

43 Ibid. 

44 Mellár, Energipolitiken: allmänna principer, 2016.  
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medlemsländer förutom Malta.45 26 av dessa rättsliga åtgärder var endast överträdelse-

förfaranden där medlemsstaterna förbisåg implementeringstidpunkten i april månad 

2014. 

Det finns statistik som kommissionen har publicerat, som visar att det fanns problem 

kring energieffektiviseringsdirektivets införande.46 Den 18 juni 2015 fanns det sju fall 

då kommissionen angrep medlemsländer rörande införlivandet av direktivet. Vid 

samma tidpunkt granskade kommissionen även övriga medlemsländer och har hittills 

skickat åtta välgrundade yttranden och väckt talan mot Ungern och Grekland gällande 

implementeringen av direktivet i deras nationella lagstiftning.47 Under denna 

tidsperiod var 41 % av alla viktiga beslut, som fattats inom EU, relaterade till 

energiområdet och det framgår tydligt att energipolitiken är det mest väsentliga 

området beträffande överträdelser.48 För 19 av medlemsstaterna låg planerna nio 

månader för sent i förhållande till beslutad implementeringstidpunkt. Svårigheterna, 

som påstås vara problemet, är att översätta direktivet så att det kan införas i 

medlemsstaternas nationella lagar på ett effektivt sätt.49 

Det kan fastställas att implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet har varit 

ett komplext område, men det är svårt att exakt besvara varför problem har uppstått. 

Hade samma svårigheter uppstått i samband med direktivets implementering, om 

energi- och miljöpolitiken hade varit sammanslagna i en politik och reglerats under 

samma villkor? Det vill säga om direktivet, som utformats med beaktande av 

miljöpolitiken i artikel 191 FEUF, även haft hållbar utveckling som utgångspunkt. 

Denna fråga kommer att analyseras i kommande kapitel. 

 

                                                           
45 Crisp, James, 27 member states hit with EU legal action over energy efficiency, EurActiv, 2015. 

46 Överträdelser i juni: de viktigaste besluten, (press-release(2015), MEMO/15/5162, final.  

47 I ett motiverat yttrande kräver kommissionen att landet som det riktas mot, rättar sina nationella 

regler och lagar efter EU-rätten inom en viss tidsfrist. Mahmoudi & Langlet, EU:s miljörätt, 2011, s. 

181 ff. 

48 Överträdelser i oktober: de viktigaste besluten, (press-release(2015), MEMO/15/5826, final.       

49 Crisp, James, Member states face legal action over energy efficiency, EurActiv, 2015, 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/member-states-face-legal-action-over-energy-

efficiency/ (hämtat 2016-03-28). 

 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/member-states-face-legal-action-over-energy-efficiency/
http://www.euractiv.com/section/energy/news/member-states-face-legal-action-over-energy-efficiency/
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2.6 Miljöpolitik och hållbar utveckling inom EU-rätt och svensk rätt 

2.6.1 EU:s Miljöpolitik artikel 191  

Miljöarbetet inom EU startade år 1971, då kommissionen i ett meddelande till rådet 

förklarade att det behövdes ett miljöhandlingsprogram inom gemenskapen. De 

europeiska stats- och regeringscheferna tillkännagav, i samband med det Europeiska 

rådet i Paris 1972, att det fanns ett behov av en miljöpolitik, vilket fick till resultat en 

ökad uppmärksamhet på miljön samt att det beslutats om att ett handlingsprogram för 

miljöskydd skulle utarbetas inom gemenskapen. Under 1970-talet utarbetades det 

första EU-rättsliga handlingsprogrammet och under årens gång har nya 

handlingsprogram tagits fram med hårdare och mer konkreta krav som 

medlemsstaterna måste uppfylla.50 De prioriteringar som programmen utarbetats 

utifrån, har sin utgångspunkt i miljöpolitiken som finns i artikel 191 FEUF.51 Det var 

inte förrän år 1987 som den första rättsliga basen för en gemensam miljöpolitik 

utvecklades genom att ett nytt miljökapitel infördes av den Europeiska enhetsakten.52  

I likhet med energipolitiken tillhör miljöpolitiken ett område med delad befogenhet. 

Som har framgått tidigare ger ett sådant område både EU och medlemsstaterna rätt att 

anta bindande rättsakter, dock kan inte EU ställa krav på att medlemsstater ska ändra 

sina föreskrifter eller lagar genom de rättsakter som EU har antagit.53 EU och 

medlemsstaterna tillämpar subsidiaritetsprincipen som återfinns i artikel 5 p.3 FEUF. 

Det ger EU ytterligare möjligheter att ingripa på ett område med delad befogenhet, om 

det kan anses mer effektivt än att medlemsstaterna vidtar åtgärder på egen hand.54  

Syftet med EU:s miljöpolitik är att uppfylla följande målsättningar: 

 skydda människans hälsa,  

 skydda, bevara och förbättra miljön, 

                                                           
50 Miljöhandlingsprogram ger en övergripande bild av EU:s miljö- och klimatpolitik, Mahmoudi & 

Langlet, EU:s miljörätt, 2011, s. 45 ff. 

51 Krämer, Ludwig, EEC Treaty and Environmental Protection, Sweet & Maxwell, London, 1990,  

s. 1.  

52 Europeiska enhetsakten är ett fördrag som EU har utformat. Syftet med fördraget är att förenkla 

beslutsfattandet inom Europeiska gemenskapen, Europeiska enhetsakten, (EUR-Lex Access to 

European law(2010) xy0027, final.  

53 Mahmoudi & Langlet, EU:s miljörätt, 2011, s. 120 ff.  

54 Under avsnitt 2.2 om Energipolitik artikel 194. 
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 utnyttja naturresurser rationellt och varsamt, och 

 lösa globala och regionala miljöproblem genom att underlätta åtgärder på 

internationell nivå.55 

 

2.6.2 Hållbarhetsbegreppets utveckling inom EU  

Miljöfrågorna får sitt internationella genombrott i den så kallade Brundtlandrapporten 

år 1987, då även en ny avdelning om miljö införs i EEG-fördraget.56 Begreppet hållbar 

utveckling etablerades i och med Brundtlandrapporten. Hållbar avser ett nyttjande av 

naturresurserna som gynnar nuvarande generation, utan att försämra förutsättningarna 

för framtida generationer. Ordet utveckling i begreppet hållbar utveckling markerar att 

en fortsatt tillväxt ska ske på ett hållbart sätt.57 Från denna tidpunkt blir hållbar 

utveckling väl använt inom ramen för FN:s miljöarbete.58  

Det är inte förrän år 1992 i Rio de Janeiro som begreppet hållbar utveckling blir 

allmänt erkänt genom FN:s konferens om miljö och utveckling. I samband med att 

begreppet blir alltmer använt, utvecklar kommissionen i februari 1993 det så kallade 

femte handlingsprogrammet med huvudtitel ”Mot en hållbar utveckling”. Dess 

målsättning är att genom återanvändning och maximal återvinning, uppnå en 

förändring i samhällets konsumtions- och beteendemönster, samt att effektivisera 

produktionen och energiförbrukningen för att förhindra att naturtillgångarna 

förbrukas.59 Handlingsprogrammen, som har utformats successivt över tiden, har inte 

varit rättsligt bindande vare sig för medlemsländerna eller för kommissionen. Däremot 

har de, oavsett karaktär, haft stor inverkan på reglerna som har utformats inom det 

miljörättsliga området. De senare miljöhandlingsprogrammen har fått karaktären av 

                                                           
55 Ohliger, Tina, Faktablad om Europeiska unionen, Miljöpolitik: allmänna principer och 

grundläggande ramar, 2015, Europaparlamentets webbplats, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html (2016-03-08). 

56 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, (EUR-Lex ingång till EU-

rätten(KOM/1957), xy0023-SV, final.  

57 Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987, 

UN Doc. A/42/427, kap. 2 (vi), st. 1.  

58 Rubenson, Stefan, Miljöbalken 1 kap. 1§, lagkommentar, (2016-04-05, Karnov Internet).  

59 Environmental Protection and Article 30 EEC Treaty, Common Market Law Review, 30 (1) 1993, s. 

111-143.  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html
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rättskälla på grund av en ändring i Maastrichtfördraget, då det bestämdes att 

Europaparlamentet och rådet godkänner handlingsprogrammen genom beslut.60   

Därefter utvecklas det sjätte miljöprogrammet som publiceras i juli 2002. Även om det 

inte står uttryckligen, så genomsyras programmet av arbetet att främja en hållbar 

utveckling. Det sker genom införandet av miljödimensioner där det huvudsakliga 

syftet är att bryta korrelationen mellan ansträngningen på miljön och den ekonomiska 

tillväxten.61  

I samband med att begreppet hållbar utveckling blir alltmer använt, kräver vissa stater 

att en ytterligare inarbetning behövs inför undertecknandet av Amsterdamfördraget.62 

Det sker genom att unionen lägger till begreppet om hållbarhet i de målsättningar som 

de verkar för och lagstiftningen återfinns idag i artikel 3 (3) FEU. Utifrån dess lydelse 

eftersträvas vissa konkreta mål för att upprätthålla en hållbar utveckling. Dessa kan 

dock bli uppfyllda genom artikel 11 FEUF där ”principen om integrering av 

miljöskyddskrav i unionens politik och verksamhet” återfinns. Det sker genom att det 

krävs att alla sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter måste hanteras enhetligt 

för att uppnå en hållbar utveckling.63  

Kommissionen presenterar den 29 november 2012 det sjunde miljöhandlings-

programmet, ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020, och lämnar 

förslag om nio mål som ska uppnås till år 2020. Det sjunde miljöhandlings-

programmets syfte är att uppnå en förbättrad lagstiftning i medlemsstaterna och att 

EU:s miljöpolitik ska vara en förutsättning för att EU ska lyftas ur den ekonomiska 

krisen. Ett av de huvudsakliga målen är att göra unionen till en grön, resurseffektiv 

och konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp.  Tanken är att det sjunde 

miljöhandlingsprogrammet ska ge medlemsstaterna en översikt över EU:s pågående 

processer och nuvarande lagstiftning inom miljö- och klimatområdena. Dess 

målsättningar ska åstadkommas i samklang med resultaten från FN:s konferens om 

                                                           
60 Mahmoudi & Langlet, EU:s miljörätt, 2011, s. 45 ff. 

61 Ibid.  

62 Amsterdamfördraget trädde i kraft den första maj 1999. Det innebar att EU fick ett större inflytande 

i olika frågor gällande miljö, sysselsättning och andra områden, Betänkande 1997/98: UU13 

Riksdagens godkännande av EU:s Amsterdamfördrag. 

63 Mahmoudi & Langlet, EU:s miljörätt, s. 63 ff.  
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hållbar utveckling.64 Beslut om att anta programmet har fattats av Europaparlamentet 

och rådet den 20 november 2013 om det nya allmänna sjunde miljöhandlings-

programmet.65 

 

2.6.3 Miljöbalken – hållbar utveckling 

Miljöbalken (1998:808) (MB) trädde i kraft den första januari 1999 och dess syfte, 

som återfinns i MB 1 kap 1§, är att främja en hållbar utveckling som innebär att både 

kommande och nuvarande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. 

Miljöbalken är dock inte Sveriges första lagstiftning inom miljöområdet. Redan år 

1969 tillkom Miljöskyddslagen (1969:387). Sammanlagt var det 16 stycken lagar som 

slogs samman till den miljöbalk Sverige har idag.66 Miljöbalken är starkt påverkad av 

EU:s miljöpolitik och bygger på de fyra målsättningar som har redovisats ovan i avsnitt 

2.6.1 om miljöpolitik.   

Enligt propositionen innebär hållbar utveckling att kommande och nuvarande 

generationer ska garanteras en god och hälsosam miljö. Grundidén är att vi som lever 

i världen, inte får ägna oss åt att leva på ett sådant sätt att vi skadar miljön och förbrukar 

naturresurserna. Tanken är att det inte endast är nu levande generationer, utan även 

kommande generationer, som ska ha möjlighet att leva i en hälsosam och god miljö. 

Även att naturen har ett eget skyddsvärde, ingår i ramen för begreppet hållbar 

utveckling.  

Riksdagen har fastställt att dess miljömål ska ge ledning när MB tillämpas beträffande 

innebörden av begreppet hållbar utveckling. Genom att införa ett sådant brett begrepp, 

medför det att vid tveksamheter ska de beslut fattas som mest sannolikt gynnar en 

uthållig utveckling. Detta har manifesterats genom att begreppet nämns i miljöbalkens 

portalparagraf, MB 1 kap. 1§, och därmed får förutsättas ha en övergripande betydelse 

för såväl den följande lagtexten som tolkningar av denna genom de fem delmål som 

                                                           
64 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets 

och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – att leva gott inom 

planetens gränser”, (KOM 2012/0337(2012), 710, final.  

65 Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – 

Att leva gott inom planetens gränser, (KOM 1386/2013/EU(2013), 320 13D1386 – SV, final.  

66 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk,  s. 137.  
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formuleras där. I förarbetena till miljöbalken tydliggörs möjligheten och nödvändig-

heten av att arbeta med detaljerade miljökvalitetsnormer. Dessa, som bland annat utgår 

ifrån MB 1 kap. 1§, kan meddelas av regering och riksdag eller delegeras till 

myndigheter. På detta sätt får hållbar utveckling en kraftfull inverkan på det svenska 

miljörättsliga området.67  

 

2.6.4 Hållbar utveckling – rättslig betydelse 

Det har under lång tid diskuterats om begreppet hållbar utveckling kan ges en rättslig 

betydelse. Flera författare har i samband med introduktionen av begreppet diskuterat 

hur hållbar utveckling är tänkt att tolkas juridiskt. Nedan följer en övergripande 

redogörelse för diskussionen, vilka har sin utgångspunkt både i den nationella 

lagstiftningen och i EU-rätten.  

Ellen Margrethe Basse menar att det inte är en enkel uppgift att placera begreppet 

hållbar utveckling under en viss kategori. Basse försöker i ”baeredygtighetsbegrebet – 

et nyt retsligt begreb” att reda ut betydelsen av begreppet genom att ställa hållbar 

utveckling i relation till kända rättsliga värderingar och principer. I samband med sin 

undersökning finner hon att begreppet hållbar utveckling kräver ett vidare perspektiv 

på lagstiftningen och att olika beaktningsvärda intressen kan hamna i konflikt med 

varandra.68  

Jukka Tuomela kritiserar bestämt Basses åsikt om hur hållbar utveckling ska tolkas. 

Han betraktar hållbar utveckling som en söknorm där våra tankar sätts på rätt spår. 

Genom att vi arbetar för att uppnå en hållbar utveckling, blir det ett hjälpmedel för att 

utforma eller hitta de regler, principer eller normer som vi direkt kan tillämpa. 

Tuomela och Basse hamnar dock på samma slutsats gällande principen om hållbar 

utveckling. Det vill säga om principen ska tas på fullt allvar, så krävs det en 

omstrukturering över hela rättssystemet.69 

Liksom ovan nämnda författare konstaterar Staffan Westerlund att det krävs ett helt 

nytt synsätt på hela juridiken om kravet på hållbar utveckling ska fastställas helt i den 

                                                           
67 Ibid, s. 153 & 169 f. 

68 Basse, Margrethe, Hållbar utveckling – En rättsteoretisk begreppsanalys, Nerenius & Santérus AB, 

Stockholm, 1996, s. 93 ff.  

69 Ibid, s. 95 f.  
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internationella rätten, EU-rätten och den svenska nationella lagstiftningen. Westerlund 

menar att det krävs inte bara förändring av miljörätten, utan att hela rättssystemet blir 

påverkat av begreppet. Westerlund utvecklar detta genom att han lägger vikt vid de 

horisontella och vertikala dimensionerna. Han menar att det är viktigt både för 

(horisontella) ”förhållandet mellan människor som lever vid en viss tidpunkt” och 

(vertikala) ”förhållandet till framtida generationer”. Det krävs även en indelning av en 

rad delmål på så sätt att när ett perspektiv (vertikalt eller horisontellt) är tillämpligt, 

behöver ett visst delmål uppnås. Westerlund talar om att anpassa dessa miljömål till 

lagens innehåll för att uppnå ändamålsenliga regler och mål genom lagstiftningen. 

Dessa delmål krävs även då det huvudsakliga målet är att uppnå en övergripande 

hållbar utveckling. Westerlund talar om ett nytt ”miljöparadigm” och att nuvarande 

(1990-talet) rättssystem inte är lämpat för sådant synsätt.70 

Med en annan utgångspunkt undersöker Ulla Karvo om begreppet hållbar utveckling 

ska ses som en mer moralisk princip eller ha karaktär av en rättslig princip. Karvo 

antyder att begreppet måste tolkas mer som ett rättsligt begrepp, men med inslag av 

moraliska ståndpunkter, eftersom hållbar utveckling påverkar både oss själva och 

kommande generationer och är därför grundläggande för hur vi lever idag.71 

Jan Jans och Hans Vedder konstaterar att den tydliga formuleringen i EU:s fördrag 

leder till att begreppet har fått en legal betydelse och kan därför inte längre ses som 

endast ett politiskt mål. De understryker vikten av integrationsprincipen, artikel 11 

FEUF, och förklarar att extern integration har införts, som innebär integration av 

miljömål inom andra politiska områden.72   

 

2.6.5 Slutsatser hållbar utveckling 

Det kan fastställas att begreppet hållbar utveckling inte är en enkel princip att infoga i 

lag. Det finns många olika synpunkter på hur begreppet ska tolkas och det är svårt att 

ge ett korrekt svar på vad begreppet egentligen har för innebörd. Det kan konstateras 

att begreppet utvecklats till en brett förankrad moralisk princip. Åtminstone inom 

                                                           
70 Westerlund, Stefan, En hållbar rättsordning. Rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor, Iustus 

AB, Uppsala, 1997, s. 33 f & 37 f.  

71 Karvo, Ulla, The Significance of Sustainable Development i Basse E M, 1995, s. 64.  

72 Jans & Vedder, European Environmental Law  – After Lisbon, 2012, s. 17.  
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miljölagstiftningen har det fått karaktären av en rättslig princip. Även annan 

lagstiftning innefattar krav på att utvärdera beslut som fattas utifrån hållbar utveckling. 

 

2.6.5.1 EU-rättslig innebörd av begreppet hållbar utveckling 

Enligt författarna ovan räcker det inte med förändringar inom miljöområdet. Begreppet 

hållbar utveckling påverkar hela rättssystem och därför måste det införas generellt i 

alla politiska områden. Det finns en viss hänvisning till EU-rätten i detta sammanhang 

om ändringar kring rättssystem, men dess utveckling ligger främst inom den nationella 

lagstiftningen. På EU-rättslig nivå talar det mesta för att begreppet hållbar utveckling 

ska ses som en rättslig princip. Svårigheten med detta är att förtydliga till vilka 

konkreta åtgärder som principen ska hänföra sig.73 

Principens huvudsyfte är att sörja för våra generationers och kommande generationers 

livsbehov. Håkan Hydén menar att för att uppnå principens syfte måste den resultera i 

handling. Han skriver följande: 

”Det intressanta med begreppet hållbar utveckling är att det inrymmer en normativitet, dvs 

den tar oss obönhörligen från varat till börat”.74 

Inom EU:s miljöpolitiska område är miljöskydd och förbättring av miljön en av 

grundpelarna i hållbar utveckling. Det kan utläsas av artikel 3 (3) FEU och artikel 11 

FEUF där ”principen om integrering av miljöskyddskrav i unionens politik och 

verksamhet” återfinns. Det framgår tydligt att tanken bakom EU:s miljöpolitik är att 

hållbar utveckling ska beaktas som en princip och ha ett generellt inflytande på alla 

områden.75 

Det betyder att alla beslut som påverkar miljön ska stämmas av mot principen om 

hållbar utveckling och på så sätt utreda hur beslutens påverkan blir på nuvarande och 

kommande generationer. Det är dock inte helt enkelt att fastställa att hållbar utveckling 

ska ses som en rättslig princip inom EU. 

                                                           
73 Mahmoudi & Langlet, EU:s miljörätt, 2011, s. 68. 

74 Hydén, Håkan, m fl, Rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling Sociology of Law Research 

Report 1998:1, Media-Tryck, Lund, 1998, s. 52.  

75 Under avsnitt 2.6 om Miljöpolitik och hållbar utveckling inom EU-rätt och svensk rätt. 
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Det som styrker att det ska ses som en princip återfinns i avsnitt 2.6.4 ovan om hållbar 

utveckling och dess rättsliga betydelse där Karvo nämner begreppets rättsliga 

betydelse, samt att David Langlet och Said Mahmoudi menar att begreppet hållbar 

utveckling får alltmer karaktären av en rättslig princip.76 Langlet och Mahmoudi 

betonar även att hållbar utveckling omnämns, i primär EU-rätt, för första gången, som 

en rättslig princip i Maastrichfördraget.77 Fortsättningsvis kommer, i uppsatsen, 

begreppet hållbar utveckling att ses som en princip inom EU, vilken har en mycket 

stark betydelse inom det miljöpolitiska området. Även om miljöhänsyn skulle leda till 

begränsningar inom handeln, anses detta tillåtet så länge det är konkurrensneutralt och 

inte går längre än vad som är absolut nödvändigt för miljöskyddet.78 

 

2.6.5.2 Hållbar utvecklings rättsliga innebörd inom det svenska rättssystemet 

I svensk nationell lagstiftning har begreppet hållbar utveckling införts i miljöbalkens 

portalparagraf, MB 1 kap. 1§.79 I avsnitt 2.6.3 ovan om miljöbalken framgår att, enligt 

propositionen och dess författningskommentar, syftet med begreppet hållbar 

utveckling är ett ansvar för alla släktled att garantera en bättre, god och hälsosam miljö 

för kommande generationer och även nu levande generationer. Svårigheten är att det 

inte finns en klar definition av begreppet hållbar utveckling, även om den specificeras 

i en rad delmål. I propositionen framgår att miljöbalkens målsättning är att främja en 

hållbar utveckling.80   

Det finns praxis där hållbar utveckling har berörts: 

MÖD 2006:53 

Fallet handlar om en ansökan om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden för att 

upprätta en vattentoalett på en privat fastighet. Ansökan avslogs och Mark- och 

miljööverdomstolen tog upp ärendet. Deras huvudsakliga fråga var om ett sådant 

tillstånd var överensstämmande med kravet på hållbar utveckling. Mark- och 

                                                           
76 Mahmoudi & Langlet, EU:s miljörätt, 2011 s. 68. 

77 Mahmoudi, Said, EU:s miljörätt efter Amsterdamfördraget JT 1997-98, nr 2 cit Mahmoudi (1997), 

s. 400. 

78 Jans & Vedder, European Environmental Law – After Lisbon, 2012, s. 17.  

79 Prop. 1997/98:45 s. 165 f. 

80 Ibid, s. 1 ff. 



25 
 

miljööverdomstolen bedömde att ett tillstånd för att inrätta en vattentoalett inte skulle 

vara förenligt med målet att främja hållbar utveckling. 

MÖD 2010:38 

Detta fall handlar om ett tillstånd att uppföra 30 vindkraftverk på ett område med höga 

naturvärden och som ansågs utgöra riksintresse. Mark- och miljööverdomstolen 

bedömde att vindkraftverk är en förnybar energikälla som kommer att bidra till målet 

om hållbar utveckling och att områdets geovetenskapliga värden kunde förenas med 

intresset av energiutvinning. 

Det framgår av rättsfallen ovan, att hållbar utveckling har en stark betydelse i den 

rättsliga tillämpningen inom svensk miljölagstiftning. Om olika miljöintressen ställs 

mot varandra, visar praxis att rätten gör en avvägning mellan de olika miljöintressena 

utifrån begreppet att främja hållbar utvecklings innebörd.  

Den svenska miljölagstiftningen utgår ifrån begreppet att främja hållbar utveckling 

som återfinns i miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1§, samt de delmål som angivits i 

lagstiftningen för att uppnå en hållbar utveckling. Till detta kan också läggas till de 

mer detaljerade miljökvalitetsnormerna, som kan utges av riksdagen, regeringen eller 

de myndigheter som regeringen delegerat uppgiften till. Miljökvalitetsnormerna kan 

ange såväl detaljerade krav på de kvalitetsmål som ska uppnås, såväl som 

minimigränser och stoppregler inom olika områden.81 Miljölagstiftningen får på detta 

sätt även en inverkan på lagstiftning och beslut inom andra rättsområden än 

miljölagstiftningen.  

Dessa detaljerade miljökvalitetsnormer, tillsammans med praxis där Mark- och 

miljööverdomstolen utgår från begreppet om att främja hållbar utveckling som ett 

övergripande mål, gör att begreppet om att främja hållbar utveckling både kan ses som 

ett mål för lagstiftningen och tolkas som en rättsprincip inom svensk lagstiftning.  

 

2.7 Sammanfattning 

EU utformade energieffektiviseringsdirektivet på grund av att produktionen av 

primärenergi minskat inom EU sedan början av 2000-talet. Produktionen har minskat 

eftersom råmaterial, som används till primärenergi, börjat sina. I samband med att 

                                                           
81 Ibid, s. 169 f. 
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produktionen minskar, blir EU alltmer beroende av import från länder som inte ingår 

i EU. De länder som EU främst importerar från är Ryssland och Norge.  Oroligheter, 

med konsekvenser för, energitryggheten uppstår härav och ett typexempel är gaskrisen 

år 2009 mellan Ryssland och Ukraina där en tvist uppstod mellan dessa två länder och 

i samband med tvisten, hotades leveranserna av energi till EU. Det har medverkat till 

att direktivet antogs 2012 med implementering senast den femte april 2014.  

Det uppstår en del komplikationer med energieffektiviseringsdirektivets 

implementering i vissa medlemsstater. Kommissionen har riktat kritik mot de länder 

som inte har uppnått kraven i samband med införlivandet av direktivet och den 26 mars 

2015 riktas rättsliga åtgärder mot alla medlemsstater förutom Malta. 

Implementeringen av direktivet har varit komplex och frågan är om samma svårigheter 

hade uppstått om direktivet hade utformats utifrån hållbar utveckling med det synsätt 

som det tillämpas inom det miljöpolitiska området.  

Hållbar utveckling blir ett allmänt erkänt begrepp år 1992 i Rio de Janeiro. Det 

resulterar i att kommissionen utvecklar, i februari 1993, det femte handlings-

programmet med huvudtiteln ”Mot en hållbar utveckling” och argument talar för att 

begreppet då får en starkare innebörd än övriga intressen, både inom unionsrätten och 

i den svenska miljöbalken.  

Inom EU-rätten har begreppet hållbar utveckling karaktären av en rättsprincip och har 

en stark betydelse inom EU:s miljöpolitik. I svensk rätt är begreppet att främja en 

hållbar utveckling uppsatt som en målsättning i miljöbalkens portalparagraf. 

Begreppet preciseras i form av fem delmål, tillsammans med miljökvalitetsnormer, till 

faktiska regler att agera efter. Syftet med att främja hållbar utveckling är att begreppet 

ska genomsyra alla beslut och regler i svensk rätt. Lagstiftning, tillsammans med 

tillämpning av målet att främja hållbar utveckling i Sverige, har lett till att begreppet 

även kan ses som en rättslig princip inom den svenska lagstiftningen.  
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3. Energieffektiviseringsdirektivets förhållande till hållbar 

utveckling inom EU  

3.1 Inledning 

Som har redogjorts för i kapitel 2.5.1 ovan har det funnits en del svårigheter i samband 

med implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet i många medlemsstater. 

Uppsatsens första frågeställning är att utreda om samma problematik hade uppstått om 

energi- och miljöpolitiken istället var reglerade gemensamt under samma politiska 

område och tillsammans underställda principen om hållbar utveckling.  

Frågan om det hade varit bättre med en gemensam politik inom det energipolitiska och 

miljöpolitiska området är mycket komplex. Frågeställningen har som utgångspunkt att 

integrationsprincipen, i artikel 11 FEUF, inte efterföljs på avsett sätt. Många olika 

synpunkter har förts fram som stödjer argumentet om en tydligare och mer uttalad 

betydelse av miljökonsekvenser och hållbar utveckling inom energipolitiken. Nedan 

kommer att redogöras för för- och nackdelar med en delad eller gemensam politik 

inom miljö- och energiområdet. Därefter diskuteras om liknande svårigheter hade 

uppstått, i samband med implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet, om 

principen hållbar utveckling haft större betydelse inom energipolitiken. 

Kapitlet har som utgångspunkt att diskutera vilken inverkan principen om hållbar 

utveckling har på det energipolitiska området. Det första avsnittet kommer att beskriva 

om principen hållbar utveckling bör ha en starkare inverkan på det energipolitiska 

området. Därefter redogör nästa avsnitt för varför miljöpolitiken och energipolitiken 

bör sammanslås till en gemensam politik. Därefter behandlas implementeringen av 

energieffektiviseringsdirektivet och frågan huruvida samma eller liknande svårigheter 

hade uppstått om det varit ett gemensamt politiskt område och inte som det är idag, då 

energi- och miljöområdena är olika reglerade politiska områden. Sista avsnittet består 

av slutsatser om ovan nämnda frågeställningar och diskussion. Avslutningsvis 

utformas en sammanfattning av kapitlet. 
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3.2 Energi och hållbar utveckling  

3.2.1 Vikten av sambandet mellan energipolitiken och hållbar utveckling 

Energipolitiken har en stark anknytning till hållbar utveckling. Det framgår utifrån 

dess syfte och principer som poängterar vikten av hållbarhet och klimatets betydelse 

för framtiden. Energipolitikens huvudsyfte är att hållbarheten ska anses som en 

hörnsten för tillväxt och utveckling. Energieffektivitet ska leda till att både 

institutioner och länder åtar sig ansvar för att minska användningen av fossila bränslen 

och arbeta utifrån förnybara energikällor. På så sätt ska energieffektiviteten bidra till 

en bättre hållbar framtid där direktivets och energipolitikens utformning har exakta 

bestämmelser för genomförandet, upprättandet och övervakandet över att dess 

lagstiftning efterföljs.82 Det finns således ett närliggande förhållande mellan energi-

politiken och hållbar utveckling. 

Integrationsprincipen i artikel 11 FEUF ställer krav på att miljöhänsyn, med syfte att 

främja hållbar utveckling, innefattas i alla beslut inom alla politikområden. I artikel 11 

FEUF står: 

”Miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik 

och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling.” 

Om den integration som artikel 11 FEUF föreskriver, fullt ut hade beaktats i 

utformningen och genomförandet av direktivet, så hade frågan om en sammanslagning 

av politikområdena miljö och energi inte behövt diskuteras. Den integration som 

artikel 11 FEUF kräver, fungerar inte fullt ut på avsett sätt.  Detta belyses av följande 

citat av Suzanne Kingston: 

”Moreover, in sectoral policies, in particular economic ones like competition law, a 

tendency exists to exclude environmental considerations from the analysis contrary to 

what Article 11 TFEU requires. Thus, a change in the attitude towards Article 11´s 

environmental integration obligation is needed for it to be taken seriously.”83 

Energi och förhållandet till hållbar utveckling har under en längre tid varit ett omtalat 

område. Thomas B Johansson drar en tydlig slutsats om den hållbara utvecklingens 

                                                           
82 Ngwakwe, Collins C, Role of energy efficiency on sustainable development, Environmental 

Economics, Volume 5, Issue 1, 2014.   

83 Suzanne, Kingston, European Perspectives on Environmental Law and Governance, Routledge, New 

York, 2015, s. 15. 
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innebörd på energipolitikens område. Han menar att en hållbar framtid inom 

energiområdet inte kommer att ske självmant, utan att det krävs vissa typer av 

förändringar, såsom effektiva och lämpliga strategier, för att skapa en framtid med 

hållbar energi.84 Johanssons syn på hållbarhet inom energiområdet kan tolkas på ett 

liknande sätt som tidigare har redogjorts för i denna uppsats att vissa författare ansåg 

om hållbarhetens rättsliga betydelse inom det miljöpolitiska området, och att det 

behövs förändringar inom hela rättssystem.85 Det kan tolkas som att Johansson anser 

att det krävs en liknande förändring inom energipolitiken för att hållbar utveckling ska 

användas på ett liknande sätt som inom det miljöpolitiska området. 

Ludwig Krämer går ett steg längre än Johansson angående hållbarhet inom 

energipolitiken. Krämer kritiserar EU-rättens systematiska upplägg anseende hur 

politikområdena är uppdelade. Han anser att integreringen av miljökraven inte tas på 

fullt allvar av EU-institutionerna.  

Krämer riktar sig, i sin kritik, inte endast mot energipolitiken, utan även mot alla andra 

politiska områden som påverkas av miljöpolitiken. Ett citat från Krämer:  

”The environmental policy cannot be seen as an isolated green policy… Rather, the 

environment is affected by other policies such as transport, energy and agriculture”.86 

Han har som utgångspunkt att värnandet av miljön är det absolut viktigaste och att dess 

skydd ska uppnå högsta möjliga nivå. Krämer åsyftar att miljökraven måste införlivas 

i både utformning och genomförande på alla politiska områden inom EU.87  

Krämers inställning till hållbar utveckling inom politiska områden korrelerar väl med 

vad många av de tidigare nämnda författarna anser om hållbarhetens rättsliga betydelse 

och att det behövs förändringar inom alla rättssystem.88 Krämer har en stark 

                                                           
84 Bradford, Adrian J m fl, The law of energy for sustainable development, Cambridge University 

Press, New York, 2005, 48 ff.   

85 Under avsnitt 2.6.4 och 2.6.5 om Hållbar utveckling – rättslig betydelse. 

86 Krämer, Ludwig, EU Environmental Law, 7 u, Sweet & Maxwell, London, 2011, s. 20.  

87 Krämer, Ludwig, EU Environmental Governance, client earth, 2012, 

http://www.clientearth.org/aarhus-centre/publications/eu-environmental-governance-1968  

(hämtad 2016-04-08). 

88 Under avsnitt 2.6.4 om Hållbar utveckling – rättslig betydelse. 

http://www.clientearth.org/aarhus-centre/publications/eu-environmental-governance-1968
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uppfattning om hållbarhetens betydelse inom alla olika politikområden inom EU, och 

inte minst sagt inom energipolitiken.  

Hans Christian Bugge har ett liknande synsätt som Krämer. Med anknytning till 

energipolitiken och dess förhållande till hållbar utveckling, skriver Bugge följande:   

”A generally acceptable pathway to a safe and sustainable energy future has not yet been 

found. We do not believe that these dilemmas have yet been addressed by the international 

community with a sufficient sense of urgency”.89 

Han menar, att utifrån ett internationellt perspektiv, så har det inte varit prioriterat med 

en hållbar utveckling inom det energipolitiska området. Bugge anser att en väg till en 

säker och hållbar energiframtid inte ännu har hittats. Han skriver även:   

”A safe, environmentally sound, and economically viable energy pathway that will sustain 

human progress into the distant future is clearly imperative. It is also possible. But it 

requires new dimensions of political will and institutional cooperation to achieve it”.90   

Av citatet framgår att Bugge anser att det behövs en miljömässigt hållbar och 

ekonomiskt godtagbar utveckling på energiområdet. Han påpekar att det krävs 

förändringar av både institutioner och inom alla politiska områden, inklusive det 

energipolitikiska området. Både Bugge och Krämer anser att förändringarna inte 

endast förhåller sig till energipolitiken, utan att EU:s alla politiska områden måste 

sträva efter hållbar utveckling för att därigenom uppnå en säker och hållbar framtid.  

Jans och Vedder anser att även om tillämpningen av integrationsprincipen, artikel 11 

FEUF, har stärkt miljöpolitikens roll, så har den troligen inte givits någon prioritet över 

andra politiska områden och de nämner energiområdet som ett av de områden där 

skyddet av miljön måste tas hänsyn till.91  

 

3.2.2 Gemensam politik inom EU gällande miljö och energi 

All lagstiftning som sker på det miljörättsliga området har sin utgångspunkt i 

miljöskyddskrav, och ska sättas i kontexten av hållbar utveckling. Energipolitiken har 

                                                           
89 Bugge, Hans C & Voigt, Christina, Sustainment development in international and national law: 

what did the Brundtland report do to legal thinking and legal development, and where can we go from 

here?, Europa Law Publishing, The Netherlands, 2008, s. 14 f. 

90 Ibid. 

91 Jans & Vedder, European Environmental Law – After Lisbon, 2012, s. 17.  
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ett liknande synsätt då en av dess huvudprinciper är att eftersträva hållbarhet och arbeta 

starkt mot klimatförändringar. Dock framgår inte strävandet efter hållbarhet tydligt i 

energieffektiviseringsdirektivets utformning då det inte går utläsa av direktivet att det 

ska sträva efter hållbar utveckling. Direktivet utformades för att trygga leverans-

säkerheten inom energisektorn och även motverka negativa klimatförändringar.92 

Både det miljöpolitiska- och energipolitiska området måste efterleva artikel 11 FEUF, 

som kräver att miljöskyddskraven ska integreras, särskilt i syfte att främja en hållbar 

utveckling. Ur hållbarhetssynpunkt, och för att belysa att det vore bra om 

energipolitiken på ett mycket tydligare sätt knöt an till målsättningen om en hållbar 

utveckling, är det av intresse att diskutera komplexiteten i de frågeställningar som 

uppsatsen behandlar.  

Som framgår ovan i 3.2 om energi och hållbar utveckling, så eftersträvar 

energipolitiken hållbarhet. Däremot är denna strävan inte lika starkt utpräglad som på 

det miljörättsliga området. Detta är energieffektiviseringsdirektivet ett starkt bevis på, 

eftersom det ur direktivets utformning inte går att utläsa ett strävande efter hållbar 

utveckling, även då en av energipolitikens huvudprinciper är att eftersträva hållbarhet. 

Det energipolitiska området har samma krav som det miljöpolitiska området i 

förhållande till hållbar utveckling. Båda ska följa artikel 11 FEUF, men det verkar som 

om artikel 11 FEUF inte tas på fullt allvar.93  

Energimyndigheten har analyserat de nya syften som har tillkommit i samband med  

energieffektivisering. I deras analys påpekar de vikten av energisystemet och dess 

påverkan på miljön. De beskriver att energin behöver bli mer ekologiskt hållbar. De 

förklarar att det finns ett nära samband mellan energipolitiken och miljöpolitiken.94 

Det talar för att det finns tillräckliga likheter mellan områdena och att ett beslut på ett 

politiskt område, alltid kommer att indirekt påverka det andra politiska området. Det 

betyder i sin tur att det finns underlag för en sammanslagen gemensam politik inom 

energi och miljö. Energimyndighetens analys talar inte direkt för en gemensam politik, 

                                                           
92 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.  

93 Under avsnitt 3.2.1 om Vikten av sambandet mellan energipolitiken och hållbar utveckling. 

94 Energimyndighetens webbplats, 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2014/2030--pa-vag-mot-ett-mer-hallbart-

energisystem.pdf (2016-04-08).     

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2014/2030--pa-vag-mot-ett-mer-hallbart-energisystem.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2014/2030--pa-vag-mot-ett-mer-hallbart-energisystem.pdf
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men att det finns stöd för att ställa samma krav på energipolitiken, som de som idag 

gäller för miljöpolitiken.  

Det finns resonemang som talar för en gemensam politik. Johansson nämner att det 

krävs lämpliga och effektiva strategier för att uppnå en hållbar framtid inom 

energisektorn. Han antyder att det inte kommer att ske självmant, och att det krävs 

förändringar på det energipolitiska området på så sätt att hållbar utveckling ska ha en 

starkare innebörd inom det energipolitiska området. Johansson talar inte direkt för en 

gemensam politik, men hans synsätt kan tolkas som att det viktigaste är förändringar 

på energiområdet.95 Om en gemensam politik införs, så får hållbarhetskriteriet lika 

stark innebörd på det energipolitiska området som det har idag inom det miljöpolitiska 

området. Om man tar detta ett steg längre, så kan denna sammanslagning ses som en 

effektiv strategi för att uppnå hållbarhet och stabilitet på energiområdet. 

Som har nämnts ovan under avsnitt 3.2.1, går Krämer, Bugge, Jans och Vedder ett steg 

längre än Johansson då de lägger stor vikt vid att alla politiska områden inom EU måste 

förändras för att efterleva hållbar utveckling. De menar att det krävs förändring inom 

rättssystemen för att säkra en bättre framtid. Det är uppenbart att de anser att artikel 

11 FEUF inte har lett till önskat resultat. Deras åsikter kan tolkas ytterligare till fördel 

för en gemensam politik, då de anser att alla politiska områden måste uppfylla 

hållbarhetskriteriet och att man genom en sammanslagning av det energipolitiska 

området och det miljörättsliga området, kan uppfylla hållbarhet på energiområdet.  

Beate Sjåfjell uttrycker sin frustration över att miljöskyddskraven i artikel 11 FEUF 

inte genomsyrar det praktiska politiska arbetet inom energiområdet. Det framgår av  

följande citat: 

”The recent conclusions of the European Council, where the focus on ´climate and 

energy´seems to be driven more by geopolitical reasons for ensuring energy security than 

the threat of global warming and, where sustainable development is not mentioned at all, 

is illustrative.”96 

Även om ovanstående författare inte tydligt förespråkar en gemensam energi- och 

miljöpolitik, så har de alla synsättet att hållbar utveckling behöver ha samma 

inflytande på det energipolitiska området som på det miljöpolitiska området. 

                                                           
95 Under avsnitt 3.2.1 om Vikten av sambandet mellan energipolitiken och hållbar utveckling. 

96 Kingston, European Perspectives on Environmental Law and Governance, 2015, s. 58. 
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3.2.3 Hade implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet kunnat 

skett smidigare om det varit ett gemensamt politiskt område 

Det är svårt att i efterhand avgöra om svårigheterna i samband med implementeringen 

av energieffektiviseringsdirektivet hade blivit färre om miljö och energi hade varit 

sammanslagna i en gemensam politik. Vid en sammanslagen politik hade direktivet, 

med största sannolikhet, haft en tydligare uppbyggnad och haft en tydligare balans 

mellan miljö- och energifrågor. Det finns skäl att tro att direktivet även hade haft 

hållbar utveckling som en grundförutsättning för dess utformning. Om direktivet hade 

fått en sådan utformning, så hade implementeringen sannolikt kunnat ske smidigare, 

åtminstone i Sverige där det finns en tydlig integration av hållbar utveckling inom alla 

politikområden.97 

Som har nämnts i kapitel 2.5.1 ovan avseende problematiken kring implementeringen 

av energieffektiviseringsdirektivet, skriver kommissionen att medlemsländerna har 

haft problem med att översätta direktivet till nationell lag. Frågan kan ställas om 

översättningen inte hade varit enklare för medlemsländerna om energi och miljö varit 

en gemensam politik och direktivet hade utformats efter hållbar utveckling? Nästan 

alla beslut som fattas inom energiområdet har betydande, direkt eller indirekt, 

påverkan på miljön. En korrekt tillämpning av integrationsprincipen i artikel 11 FEUF 

hade således inneburit att miljöhänsyn, med utgångspunkt i hållbar utveckling, hade 

behövt utvecklas tillsammans med energifrågorna i direktivet. Att så inte skett visar 

att artikel 11 FEUF inte tagits på fullt allvar och därmed inte fått den effekt som 

artikeln åsyftar.  

Det finns skäl att anta att svårigheterna kring implementeringen av energi-

effektiviseringsdirektivet kan härledas till att energi och miljö är olika reglerade 

områden. Ett gemensamt politiskt område hade ställt samma krav på både energimål 

och miljömål och det hade medverkat till att hållbar utveckling hade fått en starkare 

inverkan på energipolitiken. Författarna ovan skriver inte direkt att politikområdena 

bör sammanslås till en gemensam politik, men de bedömer att problemet är att hållbar 

utveckling inte har samma innebörd på energiområdet.98 En lösning på problemet vore 

                                                           
97 Under avsnitt 3.2 om Energi och hållbar utveckling. 

98 Under avsnitt 3.2.2 om gemensam politik inom EU gällande miljö och energi. 
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att införa en gemensam politik och därmed skulle hållbar utveckling få en lika stark 

betydelse inom energipolitiken som den har på miljöpolitikens område idag.  

 

3.2.4 Slutsats 

Energiområdet, och dess förhållande till hållbar utveckling, är ett mycket svårt och 

problematiskt område. Man kan dock konstatera, att flera författare anser att 

hållbarhetskriteriet måste ha en större inverkan på det energipolitiska området. 

Författarnas ställningstaganden talar inte direkt för en gemensam politik, men de 

lägger vikten vid betydelsen av hållbar utveckling på det energipolitiska området, med 

syftet att uppnå en god och hälsosam miljö för både nuvarande och kommande 

generationer.99 

Två slutsatser kan dras i samband med energi och hållbar utveckling. Första slutsatsen 

är att miljö och energi har mycket stor påverkan på varandra och därför inte kan vara 

två uppdelade politiska områden. Det tydliggörs då ett beslut på det ena området alltid 

kommer, indirekt eller direkt, att påverka det andra området. Det talar för en 

sammanslagen gemensam politik där hållbar utveckling blir en utgångspunkt för den 

förda politiken. Andra slutsatsen är att artikel 11 FEUF inte tas på fullt allvar och 

därför inte får genomslag på övriga politikområden. Då miljöfrågorna är viktigare 

inom energiområdet än inom många andra politikområden, kan detta tala för att en 

effektivare åtgärd vore att slå samman miljö- och energiområdena. 

Generellt skulle implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet blivit smidigare 

om såväl miljö- och energifrågor, med en utgångspunkt i hållbar utveckling, innefattats 

i direktivet. Sammanslagna politikområden hade inneburit att direktivets utformning 

blivit sådan, och därmed såväl underlättat implementeringen, som underlättat för 

medlemsstaterna att arbeta integrerat med miljö- och energifrågorna.  

 

3.3 Sammanfattning 

Energipolitiken har en stark anknytning till hållbar utveckling. Det framgår av 

energipolitikens syfte och principer, som understryker vikten av hållbarhet och 

klimatets betydelse för framtiden. Miljöhänsyn utifrån en hållbar utveckling ska 

                                                           
99 Under avsnitt 3.2.1 om Vikten av sambandet mellan energipolitiken och hållbar utveckling. 
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övervägas i samband med alla beslut som fattas inom alla politikområden. Med tanke 

på de omfattande konsekvenser på miljön som beslut inom energiområdet ofta får, är 

det särskilt viktigt att det sker inom energiområdet. Energieffektiviseringsdirektivets 

utformning är ett bevis på att principen om hållbar utveckling inte är lika starkt 

inpräglad på det energipolitiska området, då det inte konkret går att utläsa ett strävande 

efter hållbar utveckling i direktivet.  

Johansson, Krämer, Sjåfjell, Bugge, Jans och Vedder argumenterar för att hållbar 

utveckling behöver ha ett starkare inflytande inom energipolitiken. Ett sätt att uppnå 

detta vore att införa en sammanslagen gemensam politik av miljö och energi inom EU.  

Det är svårt att avgöra om liknande svårigheter hade uppstått, i samband med 

implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet, om miljö och energi varit 

sammanslagna i en gemensam politik när direktivet utformades. Sannolikt hade 

direktivet utformats annorlunda och hållbar utveckling haft en starkare inverkan på 

direktivets innehåll och dess utformning. Sannolikt hade också implementeringen av 

direktivet underlättats i medlemsstaterna om både energi- och miljöfrågor från början 

varit inkluderade i direktivet.  

Två slutsatser kan dras i samband med energi och hållbar utveckling. Den första 

slutsatsen förespråkar en gemensam politik eftersom miljö- och energiområdena inte 

kan vara skilda från varandra, då de har för stark påverkan på varandra. Andra 

slutsatsen är att artikel 11 FEUF måste tas på allvar, så att miljöhänsyn och hållbar 

utveckling får en tydligare påverkan på alla politikområden. En korrekt tillämpning av 

artikel 11 FEUF hade troligen resulterat i en liknande utformning av direktivet som 

om politikområdena hade slagits samman.  
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4. Energieffektiviseringsdirektivet – svensk rätt 

4.1 Inledning 

I kapitel 3 ovan, om energieffektiviseringsdirektivets förhållande till hållbar 

utveckling inom det EU-rättsliga systemet, har implementeringen av direktivet 

redovisats generellt för alla medlemsstater. Uppsatsens andra frågeställning är att 

utreda orsaken till Sveriges problematik i samband med implementeringen av 

direktivet och huruvida det hade lett till ett annorlunda resultat om energi- och 

miljöområdena varit en gemensam politik och reglerats under samma förutsättningar 

inom EU.  

I första avsnittet beskrivs hur energieffektiviseringsdirektivet infördes i svensk rätt 

och, i samband med införandet av direktivet, hur svensk lagstiftning påverkas av 

implementeringen. Därefter redogör nästa avsnitt för de problem som uppstår i 

samband med att direktivet införlivas i svensk rätt. Med utgångspunkt från tidigare 

avsnitt, behandlas frågan huruvida samma eller liknande problematik hade uppstått om 

energi och miljö varit ett gemensamt politiskt område. Det sista avsnittet består av 

slutsatser om ovan nämnda redogörelsen. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet.  

 

4.2 Energieffektiviseringsdirektivets implementering i svensk lag  

4.2.1 Införandet av energieffektiviseringsdirektivet och dess påverkan på 

svensk lagstiftning  

Sverige och övriga medlemsländer fick meddelande från kommissionen att 

energieffektiviseringsdirektivet ska implementeras i den nationella lagstiftningen 

senast den femte april 2014. I samband med att Sverige mottar direktivet från 

kommissionen, inleder regeringen med att översätta direktivet och utforma ett 

regeringsförslag för att implementera direktivet i svensk lagstiftning.100 Förslaget 

överlämnas till riksdagen den 13 mars 2014 och riksdagen beslutar om ”förslag till 

genomförandet av direktivet” med målsättning att direktivet ska införlivas i svensk 

lagstiftning den första juni 2014.101 Det framgår, att redan under tidigt skede är Sverige 

                                                           
100 Prop. 2013/14:174. 

101 N2013/2873/E, Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige, 2016-04-

02.  
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försenade med implementeringen av direktivet. Det var tidskrävande för både 

regeringen att översätta direktivet och för riksdagen att granska regeringsförslaget.  

För att fullborda införlivandet av energieffektiviseringsdirektivet i svensk lagstiftning, 

föreslog regeringen att fyra nya lagar skulle upprättas: 

 lag om energikartläggning i stora företag. 

 lag om frivillig certifiering för vissa energitjänster. 

 lag om energimätning i byggnader. 

 lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. 

I samband med implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet bearbetades 

även andra ändringar och justeringar på olika områden i den svenska lagstiftningen. 

De lagar som blev påverkade var jordabalken (1970:994), miljöbalken, 

fjärrvärmelagen (2008:263), naturgaslagen (2005:403), bostadsrättslagen (1991:614), 

lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93) och ellagen (1997:857). Miljöbalken var det 

område som påverkades främst, eftersom det skedde många ändringar på det 

miljörättsliga området som ligger i nära kontakt med energiområdet.102  

Naturvårdsverket lämnar ett yttrande över promemorian, ”Förslag till genomförande 

av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”, som beaktas i debatten den 28 april 2014 

i riksdagen.103 Naturvårdsverket framför sina positiva och negativa synpunkter om 

förslaget i sitt yttrande. De negativa synpunkterna är relaterade till ändringarna av 

miljöbalken och risken att hinder ska uppstå för tillstånds- och tillsynsmyndigheter att 

göra självständiga prövningar inom energieffektivisering.104  

I tidigare kapitel redovisas hållbar utvecklings rättsliga betydelse inom svensk 

lagstiftning.105 Miljöbalkens huvudmål är att främja hållbar utveckling och är uppdelad 

i en rad delmål som hjälpmedel för att alltid sträva efter hållbar utveckling. I samband 

                                                           
102 Prop. 2013/14:174 s. 9-36. 

103 Före riksdagen fattar ett beslut, har alla ledamöterna rätt till en debatt där de får redogöra för sina 

åsikter om avgörandet, Åtgärder för effektivare energianvändning (NU18), Debatt och beslut om 

genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, 2014-04-28.  

104 Yttrande över promemorian: Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i 

Sverige, Naturvårdsverkets hemsida, NV-05248-13, 2013-09-05.  

105 Under avsnitt 2.6.4 och 2.6.5.2 om hållbar utvecklingens rättsliga innebörd inom det svenska 

rättssystemet.  
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med implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet inom det svenska 

rättssystemet, säkerställer regeringen att energieffektivitet och miljöbalkens mål om 

hållbar utveckling stämmer överens. Det framgår av texten nedan i regeringsförslaget: 

”Miljöbalkens mål är enligt 1 kap. 1 § att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Miljöbalken ska bl.a. tillämpas så att hushållningen med energi främjas. Miljöbalkens mål 

kan därmed sägas ligga i linje med energieffektiviseringsdirektivets syfte som handlar om 

att förbättra energieffektiviteten inom Europeiska unionen”.106 

Sverige har lagt stor vikt vid att implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet 

ska vara förenlig med miljöbalkens lagstiftning och dess syfte att främja en hållbar 

utveckling. Riksdagen fattar beslutet om lagändringarna den 29 april 2014 i samband 

med införlivandet av direktivet i svensk lagstiftning.107 

 

4.2.2 Problem i samband med implementeringen av energieffektiviserings-

direktivet i svensk nationell lagstiftning 

Kommissionen la fram energieffektiviseringsdirektivets energieffektivitetsplan den 

åttonde mars 2011. Sveriges riksdag har riktat skarp kritik mot det nya förslaget om 

energieffektivisering eftersom beslut på det området ska fattas nationellt, och att man 

menar att det därför strider mot EU:s närhetsprincip och subsidiaritetsprincip. 

Framförallt har riksdagen riktat kritik mot energieffektiviseringsplanens krav gällande 

detaljstyrning och förslaget om individuell mätning av värme och fjärrvärme. 

Regeringen har blandande åsikter om kommissionens förslag om energieffektivitet. 

Regeringen menar att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen, men har 

liknande åsikter som riksdagen gällande hur fjärrvärme ska mätas och hur den ska 

faktureras individuellt.108 Det framgår dock att Sveriges kritik mot kommissionens 

förslag om energieffektivitet inte medfört ändringar i EU:s energieffektiviserings-

plan.109 

                                                           
106 Prop. 2013/14:174 s. 167.  

107 Betänkande 2013/14:NU 18 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet.  

108 Lööf, Riksdagen riktar skarp kritik mot energispardirektivet, 2011.  

109 Prop. 2013/14:174 s. 9-36. 
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Sverige implementerade energieffektiviseringsdirektivet den första juni 2014 och 

kommissionen har därefter granskat implementeringen för att säkerställa att direktivets 

alla krav har införts i svensk lagstiftning. I samband med granskningen skickar 

kommissionen en formell underrättelse, ärendet 2015/2004, till Sverige den tredje 

mars 2015 om bristande åtgärder på 41 punkter angående Sveriges implementering av 

direktivet. Kritiken som kommissionen riktar är främst att Sverige misslyckats med 

definitioner av vissa begrepp och hur Sverige har hanterat frågan om individuell 

mätning av värme och fjärrvärme. Skrivelsen från kommissionen skulle besvaras 

senast den 27 april 2015.110 

Sverige besvarar den formella underrättelsen med att kommissionen har missuppfattat 

hur energieffektiviseringsdirektivet är infört i svensk lagstiftning. Sverige förklarar 

hur man har uppfyllt kraven med direktivet och att de 41 punkter som kommissionen 

riktat mot Sverige är felaktiga.111 Kommissionen medger att Sverige har införlivat 

direktivet på ett korrekt sätt och avslutar ärendet den 22 oktober 2015.112 

Kommissionen utför dock två olika granskningar i samband med att ett direktiv ska 

implementeras i nationell lag. Den största granskningen, som kommissionen nu utfört, 

har utgångspunkten i om planen var inlämnad i tid. Kommissionens nästa steg är att 

granska om Sverige har infört alla krav i sin nationella lagstiftning. Den granskningen 

har inte påbörjats än, och kommissionen kan åter komma att rikta kritik mot Sverige 

om de finner att så är motiverat.113 

 

4.2.3 Gemensam politik – implementeringen av energieffektiviserings-

direktivet 

Det är svårt att avgöra om det hade lett till en annorlunda situation i Sverige, för det 

fall miljö och energi inom EU varit ett gemensamt politiskt område i samband med 

implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Viss vägledning kan hämtas 

från tidigare kapitel som handlar om direktivets implementering generellt i alla 

                                                           
110 Formell underrättelse - överträdelse nummer 2015/2004, (skrivelse(2015), C(2015)1077, final.  

111 Samtal med Fredrik von Malmborg, kansliråd vid miljö- och energidepartementet, 

Regeringskansliet (2016-04-26). 

112 Regerings skrivelse, 2015/16:115, Verksamheten i Europeiska unionen under 2015, s. 311.  

113 Samtal med Fredrik von Malmborg, Regeringskansliet (2016-04-26). 
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medlemsstater.114 Direktivet är inte upprättat med den integration om miljöhänsyn som 

föreskrivits i artikel 11 FEUF, vilket innebär att miljöfrågorna inte kom att behandlas 

tillsammans med energifrågorna på önskvärt och avsett sätt. Ett alternativ för att få in 

miljöfrågorna i direktivet, hade varit om miljö- och energi vore ett gemensamt politiskt 

område.  

Som har redovisats ovan i avsnitt 4.2.1, avseende Införandet av energieffektiviserings-

direktivet och dess påverkan på svensk lagstiftning, har Sverige lagt stor vikt vid att 

implementeringen av direktivet och miljöbalken, med dess huvudmål att främja hållbar 

utveckling, ska vara samspelta med varandra. Det framgår av regeringsförslaget, där 

miljöbalken omnämns vid ett flertal tillfällen och där det framgår är att vissa beslut på 

energiområdet kommer att regleras utifrån miljöbalkens lagar och regler.115  

Det framgår således att införlivandet av energieffektiviseringsdirektivet i svensk 

lagstiftning till stor del har handlat om att implementeringen ska fullbordas med 

hänsynstagande till miljöbalken och dess huvudmål att främja hållbar utveckling. 

Enligt min uppfattning har Sverige tagit mer hänsyn till miljölagstiftningen och hållbar 

utveckling i samband med införandet av energieffektivitet än vad som skett i samband 

med framtagandet av direktivet i EU. Det framgår inte konkret i utformningen av 

direktivet att hållbar utveckling har haft en stark inverkan. I propositionen till 

genomförandet av direktivet i Sverige, framgår det dock tydligare att hållbar 

utveckling och miljöbalkens lagar har beaktats vid implementeringen i svensk rätt.  

Det finns argument som talar för att implementeringen av energieffektiviserings-

direktivet hade skett på ett annorlunda sätt i svensk rätt, om energi och miljö varit 

reglerade under en gemensam politik när direktivet utformades. Under sådana 

omständigheter hade, med största sannolikhet, hållbar utveckling framgått betydligt 

mer ur direktivets lydelse. Regeringens arbete hade möjligtvis förenklats om direktivet 

varit mer konkret utformat efter hållbar utveckling. Det hade eventuellt lett till att 

regeringens arbete att översätta och upprätta propositionen hade varit en enklare och 

snabbare process och Sverige hade kunnat implementera direktivet inom EU:s 

                                                           
114 Under avsnitt 3.2.3 Hade det varit annorlunda med implementeringen av 

energieffektiviseringsdirektivet om miljö och energi varit ett gemensamt politiskt område. 

115 Prop. 2013/14:174 s. 20 & s. 167. 
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bestämda tid den femte april 2014.116 Direktivets implementering i svensk rätt gjordes 

med målsättningen att främja en hållbar utveckling enligt miljöbalken.117 

Som har nämnts ovan i 4.2.2, problem i samband med implementeringen av 

energieffektiviseringsdirektivet i svensk nationell lagstiftning, har Sverige och 

kommissionen riktat kritik mot varandra i samband med upprättandet av direktivet och 

dess implementering i svensk rätt. Liknande problem hade sannolikt uppstått oavsett 

om direktivet utformats under en gemensam politik eller som två olika politiska 

områden för miljö och energi.   

 

4.2.4 slutsatser  

Det kan fastställas, att implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet i svensk 

rätt, har medfört problem. Det framgår av den kritik som kommissionen och Sverige 

riktar mot varandra i samband med att direktivet utformas och då direktivet införlivas 

i svensk rätt.  

I samband med implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet, har Sverige lagt 

stor vikt vid att direktivets införlivande i svensk rätt ska vara förenligt med 

miljöbalkens lagstiftning och dess huvudsyfte att främja en hållbar utveckling. EU 

uppmärksammar inte miljö och hållbar utveckling, på ett lika djupt plan som svensk 

rätt, vid framtagandet av direktivet. Sverige synes ha gått ett steg längre än EU-rätten 

på grund av att svensk rätt inser vikten av sambanden mellan energi och miljö med 

syftet att främja en hållbar utveckling. 

Om energieffektiviseringsdirektivet hade utformats under en gemensam politik för 

miljö och energi, hade implementeringen skett smidigare i svensk rätt. Direktivet hade, 

med största sannolikhet, formulerats mer efter hållbar utveckling och miljön hade 

beaktats i högre grad tillsammans med energifrågorna i utformningen av direktivet. 

Under sådana omständigheter hade den svenska regeringens arbete, att översätta och 

upprätta ett regeringsförslag, förenklats och en snabbare och enklare process hade 

sannolikt lett till att Sverige hade implementerat direktivet inom EU:s bestämda tid. 

Dock hade problematiken med Sveriges och kommissionens kritik kvarstått, om inte 

                                                           
116 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

117 Under avsnitt 4.2.1 Införandet av energieffektiviseringsdirektivet och dess påverkan på svensk 

lagstiftning. 
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en betydande förändring hade skett, och direktivet hade fått en helt annorlunda 

utformning.  

 

4.3 sammanfattning 

Sverige får besked från kommissionen att energieffektiviseringsdirektivet ska 

införlivas i nationell lag senast den femte april 2014. När Sverige mottar direktivet, 

påbörjar regeringen att översätta direktivet och upprätta en proposition. Riksdagen 

mottar regeringens utarbetning av direktivet och utformar ett förslag för 

genomförandet av direktivet. För ett fullbordande av direktivets krav, föreslår 

regeringen att fyra nya lagar ska stiftas och ytterligare justeringar på olika områden i 

den svenska lagstiftningen genomföras. Sverige har lagt stor vikt vid att 

implementeringen av direktivet ska vara förenligt med miljöbalkens lagstiftning och 

dess syfte att främja en hållbar utveckling. 

Sverige riktar kritik mot planen som kommissionen upprättat i samband med 

utformningen av energieffektiviseringsdirektivet. Sveriges riksdag anser att förslaget 

om energieffektivisering strider mot EU:s subsidiaritetsprincip och närhetsprincip.  

Kommissionen skickar en formell underrättelse till Sverige om bristande åtgärder i 

samband med införlivandet av energieffektiviseringsdirektivet i svensk rätt. Sverige 

förklarar att kommissionen missuppfattat hur direktivet införts och förklarar hur 

kraven är uppfyllda i svensk lagstiftning. Kommissionen avslutar ärendet den 22 

oktober 2015. 

Det är svårt att avgöra huruvida det hade lett till en annorlunda situation i Sverige, för 

det fall miljö och energi inom EU hade varit ett gemensamt politiskt område i samband 

med upprättandet av energieffektiviseringsdirektivet. Sverige har lagt större vikt än 

EU vid att implementeringen av direktivet ska göras i samklang med miljö-

lagstiftningen och dess syfte att främja hållbar utveckling. Om direktivet hade varit 

utformat under en gemensam politik, hade Sveriges regerings arbete varit enklare och 

en snabbare process hade sannolikt medfört att implementeringen skett inom EU:s 

bestämda tid. Tvistigheterna mellan Sverige och kommissionen hade dock, med största 

sannolikhet, varit desamma eftersom kritiken som de riktar mot varandra handlar om 

vissa nya lagar, definition av begrepp och behörighet att besluta på ett nationellt 

område.  
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5. Slutsatser  

5.1 Fördelar med en sammanslagen miljö- och energipolitik 

Energipolitik och miljöpolitik står varandra mycket nära. Inte sällan medför ett beslut 

inom något av dessa politikområden effekter på det andra politikområdet. Tillgången 

på energi är helt avgörande för att andra mål inom exempelvis ekonomi, tillväxt och 

sysselsättning ska kunna nås. Energieffektiviseringsdirektivet syftar till att säkerställa 

energitillgången inom EU, samtidigt som det talar om så kallade dynamiska effekter 

inom områden som innovation och tillväxt. Målsättningen att skapa en hållbar 

utveckling till nytta för såväl nuvarande som framtida generationer, ställer samtidigt 

krav på en successiv övergång från icke förnybar energi till förnybar energi. Direktivet 

ger således effekter på den teknik som används i produktion av energi och den teknik 

som används av företag och hushåll när de konsumerar energi. 

Begreppet hållbar utveckling relateras främst till miljöområdet, men i praktiken måste 

det få påverkan på många av de beslut som fattas inom alla politikområden för att en 

hållbar utveckling ska nås. Flera författare har diskuterat huruvida begreppet endast 

utgör en moralisk kompass eller om det är, eller kan bli, en rättslig princip. Det har 

diskuterats att en helt ny syn på juridiken är nödvändig om kravet på hållbar utveckling 

ska kunna genomföras. Inom EU är betydelsen tydliggjord genom artikel 3 (3) FEU 

och artikel 11 FEUF där ”principen om integrering av miljöskyddskrav i unionens 

politik och verksamhet” finns. Jans och Vedder menar att begreppet härmed har fått 

en legal betydelse och att extern integration införts.118 Detta innebär att beslut som 

fattas inom andra politikområden än miljö måste utvärdera dessa mot hållbar 

utveckling. Som tidigare diskuterats synes artikel 11 FEUF, dock inte tagits på fullt 

allvar, vilket också återspeglas i direktivets utformning.  

Implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet i medlemsstaterna har blivit 

kraftigt försenad. Samtliga medlemsstater, förutom Malta, har fått kritik från EU för 

detta. Orsakerna till förseningarna är relaterade till dels en diskussion om vilken rätt 

EU har att lagstifta inom området, och dels svårigheter med att omsätta direktivet till 

lagar som innefattar såväl hänsyn till energiområdet som hållbar utveckling. 

Direktivets utformning, som inte tydligt innefattar mål avseende att främja hållbar 

utveckling, har med stor sannolikhet inneburit att det tagit lång tid för medlemsstaterna 

                                                           
118 Jans & Vedder, European Environmental Law – After Lisbon, 2012, s. 17. 
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att omsätta direktivet i nationell lag. Mot denna bakgrund är det sannolikt att 

implementeringen av direktivet hade underlättats om politikområdena energi och miljö 

hade utgjort ett politikområde.  

 

5.2 Sveriges problematik i samband med implementeringen 

I den svenska miljölagstiftningen är hållbar utveckling det övergripande målet enligt 

MB 1 kap. 1§. Miljölagstiftningen har uppdelats i delmål för att kunna uppnå detta 

övergripande mål. Härigenom får hållbar utveckling en stor betydelse även för beslut 

som fattas inom andra politikområden än miljöområdet. Vid implementeringen av 

energieffektiviseringsdirektivet har detta varit tydligt, då lagar som stiftats och 

ändringar som gjorts tagit hänsyn till miljöbalken och dess huvudmål att främja hållbar 

utveckling. Om direktivet varit utformat på ett sådant sätt att både energi- och miljömål 

varit integrerade, så hade troligen implementeringen i Sverige kunnat ske smidigare. 

Det kan emellertid inte hållas för osannolikt att förseningar ändå hade uppkommit 

eftersom tidskrävande diskussioner fördes mellan Sverige och EU beträffande bland 

annat EU:s behörighet att införa ett direktiv inom området, samt att Sverige kritiserar 

vissa tekniska lösningar som EU infogat i direktivet. Med den ansats Sverige har haft 

vid införandet av direktivet, kan man således inte med säkerhet påstå att 

implementeringen hade underlättats om politikområdena energi och miljö varit 

sammanslagna till en politik inom EU. 

 

Slutord 

En hållbar utveckling som är till nytta för såväl nu levande som kommande 

generationer och som sparar på jordens resurser, kräver att alla beslut som fattas inom 

alla politikområden har denna utgångspunkt. Energival påverkas av miljöhänsyn och 

miljöskydd av energival, så det förefaller därav rimligt att de ska omfattas av samma 

politikområde. Denna direkta koppling mellan miljö och energi innebär troligen att 

ökad effektivitet och ökad måluppfyllelse hade kunnat uppnås om dessa båda 

politikområden varit ett. Enligt min uppfattning har Sverige kommit längre än EU när 

det gäller detta synsätt, även om integrationsprincipen har beslutats inom EU.  
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