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juridiska aspekter  
på energieffektivisering
Energitillförsel från förnybara energikäl-
lor är en stor samhällsfråga. Produktion av 
koldioxidfri eller koldioxidneutral elkraft, 
värme och drivmedel är föremål för om-
fattande politisk och juridisk reglering. I 
sammanhanget kan nämnas reglering av 
utsläpp av växthusgaser, elcertifikat, ener-
giskatter och hållbarhetskriterier för driv-
medel. Bara inom dessa fyra områden upp-
går lagstiftningen till åtskilliga tusen sidor. 
Men inte heller produktion av el, värme 
och drivmedel från förnybara energikäl-
lor är oproblematisk från ett samhälls- 
och miljöperspektiv. Konkurrensen 
mellan livsmedelsproduktion och 
biologisk mångfald samt 
produktion av 
biomassa för 
framställ-
ning av 
exempelvis 
drivmedel är hård och kontroversiell. 
Senast samma dag som denna artikel 
skrivs utgör ett annat exempel det stora 
publicitetsämnet. Elproduktion med vat-
tenkraft kan ge upphov till utsläpp av tre 
ton koldioxid per producerad MWh, dvs. 
tre gången mer än från ett kolkraftverk, 
om kraftverksdammen anläggs så att 
stora mängder organiskt material dränks i 
dammen såsom skett i Brasilien. Även om 
utsläppen från den svenska vattenkraften 
inte bedöms uppgå till samma nivåer, upp-
ges att man även för svenskt vidkommande 
inte kan tala om helt koldioxidfri elkraft.

Den ovan beskrivna sätter därför fokus 
på energieffektivisering och dess potential. 
Det vid Europeiska rådets vårtoppmöte 
2007 antagna politiska målet om att den 
primära energitillförseln år 2020 ska vara 
20 % lägre än vad som prognostiserats 
vara med de styrmedel som fanns år 2007 
är utgångspunkten för energieffektivise-
ringsarbetet. Den 8 mars i år presenterade 
EU-kommissionen en handlingsplan för 
energieffektivitet. Den 10 juni antog så 
EU:s energiministrar slutsatser kring den-
na energieffektiviseringsplan.

Energieffektiviseringsplanens 
påverkan på lagstiftningen
Den 22 juni presenterade EU-
kommissionen ett förslag till ett nytt 

direktiv om energieffektivitet. I direktivet 
föreslås flera av de åtgärder som tagits 
upp i energieffektiviseringsplanen bli 
juridiskt bindande. Avsikten är att genom 
direktivet ersätta dels kraftvärmedirektivet 
(direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 
2004), dels energitjänstdirektivet (direktiv 
2006/42/EG av den 5 april 2006). Det 

föreslagna direktivet 
avser att fastställa en 
gemensam ram för 

att främja energief-
fektivisering och 

innehåller bestäm-
melser som hin-
drar effektivitet 

i tillförseln 
och använd-
ning av en-

ergi. Förslaget 
innehåller 

juridisk 
reglering inom 

områdena energiomvandling, transmission 
och distribution samt slutlig användning. 
I den föreslagna regleringen bör följande 
särskilt noteras.

Varje medlemsstat ska utarbeta och anta 
en nationell plan för uppvärmning och 
kylning. Dessa planer ska därefter beaktas 
vid fysisk planering. Nya anläggningar för 
termisk elproduktion över 20 MW ska 
lokaliseras i områden nära ett värmebehov. 
Alla nya och väsentligt renoverade anlägg-
ningar för elproduktion ska förses med 
utrustning för värmeåtervinning och lo-
kaliseras så att spillvärme kan utnyttjas. El 
som produceras i kraftvärmeanläggningar 
ska samtidigt ges prioriterad/garanterad 
tillgång till elnätet.

Direktivets krav kan tänkas medföra 
att nya juridiskt bindande krav ställs i 
Sverige på de olika aktörerna. Antagandet 
av planerna för uppvärmning och kylning 
kan kräva ändringar i plan- och byggla-
gen vid detaljplanering av ny bebyggelse. 
Direktivet kan ge de rättsliga förutsätt-
ningar som krävs för att med bindande ver-
kan kräva utbyggnaden av fjärrvärme- och 
fjärrkylanäten och anslutningen av byggna-
der till dessa nät. Regleringen skulle kunna 
påminna om en tidigare bestämmelse i 
gamla ellagen som förbjöd anslutning till 

elnätet av eluppvärmda hus inom områden 
där fjärrvärme skulle byggas ut. En annan 
aspekt rör utbyggnaden av kärnkraften. 
Kommer det vara rättsligt möjligt att ge 
tillstånd till utbyggnad eller väsentlig re-
novering av kärnkraften om inte den värme 
som för närvarande kyls bort tas till vara 
på ett lämpligt sätt? Även utbyggnaden av 
vindkraft skulle kunna påverkas av de nya 
reglerna i de fall och de områden där till-
gången till elnätet är en dimensionerande 
faktor. Enligt förslaget ska ny elproduk-
tion från kraftvärmeverk ges rättsligt stöd 
för ett prioriterat tillträde till nätet vilket 
på marginalen kan åtminstone under en 
viss tidsperiod sätta stopp för ytterligare 
anslutning av annan kraftproduktion.

När det gäller åtgärder för effektivare 
slutanvändning av energi föreslås bl.a. att 
medlemsstaterna ska skapa nationella en-
ergisparprogram genom vilka energibola-
gen årligen ska spara energi motsvarande 
1,5 procent av sin energiförsäljning under 
föregående år. Kravet ska kunna uppfyl-
las genom s.k. vita certifikat. Stora företag 
ska obligatoriskt genomföra energibesikt-
ningar för att hitta sätt att minska sin ener-
gianvändning. Båda dessa förslag kommer 
att medföra krav på omfattande juridiska 
överväganden och reglering samt utbygg-
nad av organisation för administration, 
övervakning och uppföljning.

Den tidsmässiga planeringen för den 
fortsatta behandlingen av direktivet är att 
ministerrådet börjar behandla förslaget 
under tredje kvartalet i år. Frågeställningen 
bedöms dock inte vara prioriterad av ord-
förandelandet Polen och förhandlingarna 
i rådet, Europaparlamentet och kommis-
sionen förväntas därför fortsätta först 
under Danmarks ordförandeskap på våren 
2012. Med hänsyn till det mycket stora 
antal regeländringar som direktivet enligt 
nuvarande förslag kan bedömas leda till 
finns all anledning att fortsätta bevaka det 
fortsatta lagtiftningsarbetet.
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