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Abstract

T)is article analyzes a new EU ener(y eiciency 
directive, Directive / /EU, a(ainst its prede-
cessor, Directive / /EC, a directive intended 
to be a startin( point for increasin(ly ambitious and 
speciic policy towards ener(y savin(s in t)e EU. 
T)e central question in t)e article is )ow Sweden 
)as transposed t)e earlier directive to ac)ieve t)e 
levels of ener(y savin(s envisioned, and )ow well 
it is positioned to meet t)e provisions of t)e new 
directive. T)e article provides a tec)nical analysis 
of Sweden s le(islative ac)ievements wit) respect 
to t)e public sector and ener(y companies. In doin( 
so, it seeks to contribute to le(al and policy litera-
ture on future ener(y eiciency le(islation in Swe-
den and beyond.

. Inledning
För at säkerställa ambitiösa klimat- oc) ener(i-
mål )ar EU utformat et klimat- oc) ener(ipake-
tet med bindande la(stiftnin(. Dessa mål kallas 
för - -  målen, oc) består av tre centrala 
mål till   en  % minsknin( av växt)us-
(aser år  jämfört med   en  % ök-
nin( av ener(ikonsumtion från förnybara källor, 
oc)  en  % förbätrin( av ener(iefektivitet.  

I samband med deta paket )ar ener(iefektivitet 
kallats för Europas största ener(ikälla.

 Carmen ”utler arbetar som jurist på Ener(imyndi()e-
ten. Jennie  Wieder)olm arbetar på Hyres(ästförenin(en. 
Förfatarna ansvarar själva  för inne)ållet i uppsatsen.
 European Commission, Climate “ction  T)e EU  

climate and ener(y packa(e, )tp //ec.europa.eu/clima/
policies/packa(e/index_en.)tm. 
 Meddelande från kommissionen till rådet oc) Europa-

parlamentet, Europeiska ekonomiska oc) sociala kom-

Under )östen  kom et nyt ener(iefek-
tiviserin(sdirektiv från EU. Det danska ordfö-
randeskapet )ade under första )alvan av  
som ambition at få det klart under sin ordfö-
rande period men det lyckades inte )elt. Efter 
utdra(en för)andlin( anto( EU direktivet den  
oktober, oc) den  november publicerades det i 
Europas oiciella tidnin(.  

Det framför)andlade nya direktivet, Direk-
tiv / /EU av Europaparlamentet oc) Rå-
det av  oktober , förändrar direktiven 

/ /EG om upprätande av en ram för at 
fastställa krav på ekodesi(n för ener(irelate-
rade produkter oc) / /EU om märknin( 
oc) standardiserad produktinformation som 
an(er ener(irelaterade produkters användnin( 
av ener(i oc) andra resurser. Det upp)äver di-
rektiv / /EG om främjande av kraftvärme 
på (rundval av efterfrå(an på nyti((jord värme 
på den inre marknaden för ener(i oc) direktiv 

/ /EG om efektiv slutanvändnin( av en-
er(i oc) om ener(itjänster. “nlednin(en var at 
dessa direktiv inte anså(s kunna utnytja den 
fulla potentialen för ener(iefektiviserin( inom 
unionen.5

mitén samt Re(ionkommitén, )andlin(splanen för 
ener(iefektivitet , ”ryssel den . . , KOM  

 slutli(, punkt. .
 European Commission, Ener(y Eiciency Directive, 

)tp //ec.europa.eu/ener(y/eiciency/eed/eed_en.)tm.
5 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första 
be)andlin(en den  september  för anta(andet av 
Europaparlamentets oc) rådets direktiv / /EU om 
ener(iefektivitet, om ändrin( av direktiven / /
EG oc) / /EU oc) om upp)ävande av direktiven 
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Det )uvudsakli(a syftet är inte nå(ra direkta 
förändrin(ar i sak utan kan snarast ses som en 
skärpnin( av de tidi(are direktiven. Orsaken till 
det nya direktivet är at kommissionen set at de 
ener(ibesparin(smål som sats upp inte alls är på 
vä( at nås, vi ener(iefektiviserar i alldeles för 
lån(sam takt. Kommissionens bedömnin( är at 
vi med nuvarande takt bara kommer at nå )alv-
vä(s till det uppsata målet,  % förbätrin( av 
ener(iefektivitet.6

Kommissionen utrycker själva i sin med-
bor(arsammanfatnin( sju punkter  som för-
ändrin(arna i oc) med det nya direktivet, vari vi 
analyserar följande två punkter
• Ofentliga organ ska köpa ener(iefektiva 

by((nader, varor oc) tjänster oc) renovera 
 % av sina by((nader varje år för at drastiskt 

sänka ener(iförbruknin(en.
• Energibolagen8 ska minska sin ener(iför-

säljnin( ,  % varje år (enom ener(ibespa-
rin(ar från oc) med  januari  till oc) med 

.

Jämfört med det tidi(are direktivet om ener(i-
efektiviserin(, det nya direktivet skapar inte 
nå(ra stora nya krav för Sveri(e. Tvärtom skapar 
det möjli()eter för at Sveri(e ska kunna axla en 
ledande roll.

/ /EG oc) / /EG, in(ressens  oc)  över-
vä(ande.
6 Ibid., s. .
 De andra fem punkter omfatar närin(slivet väntas 

blir mer medvetet om olika sät at spara ener(i  kon-
sumtentera ska bli bätre på at styra sin ener(iförbruk-
nin( med )jälp av information från sina mätare oc) 
räknin(ar  ener(iproduktionen ska (ranskas ur efekti-
vitetssynpunkt  certiierin(ssystem ska införas för ener-
(ileverantörer för at (arantera )ö( teknisk kompetens .
8 ”e(reppet el bola(  är et be(repp vi använder endast 
i denna artikel för at av(ränsa vilka aktörer vi analyse-
rar. Det är inte et be(repp som används i det tidi(are 
direktivet eller det nya direktivet.

. Det tidigare direktivet
Direktiv / /EG om efektiv slutanvändnin( 
av ener(i oc) om ener(itjänster det tidi(are di-
rektivet  upprätar en ram för fastställande av 
EU s krav för ener(iefektiviserin(. 

In(ressen till direktivet förklarar drivkrafter-
na bakom skapandet av et direktiv som re(lerar 
ener(iefektiviserin(. Med tanke på be(ränsade 
möjli()eter at skapa nya kraftverk inom EU bi-
drar direktivet till unionens försörjnin(stry((-
)et avseende ener(i.  Direktivet anses bidra till 
unionens try(()et yterli(are (enom at minska 
klimatförändrin(ar, då dry(t  % av växt)us-
(aser kommer från ener(isektorn.  Utöver deta 
anses direktivet bidra till unionens innovations-
förmå(a oc) konkurrenskraft.

Syftet med direktivet an(es i “rtikel . Direk-
tivet syftar till at avskafa barriärer mot ener-
(i efektiviserin( inom EU (enom at fastställa 
vä(ledande mål, samt mekanismer, incitament, 
mallar oc) re(ler för bätre ener(iefektiviserin(. 
Direktivet syftar också till at skapa bra villkor 
för slutanvändare av el oc) ener(itjänster.

”estämmelserna i artikel  fastställer direk-
tivets centrala mål. Varje medlemsstat ska vidta 
åt(ärder under de första nio åren av direktivets 
tillämpnin( för at nå ener(iefektiviserin( som 
motsvarar  % av den (enomsnitli(a ener(i-
förbruknin(en för medlemsstaten mellan  
oc) .  Målet ska nås (enom ener(itjänster 
oc) andra åt(ärder som förbätrar ener(iefek-
tiviserin(. Ener(itjänster omfatar innovationer 
i teknolo(i eller metod som stödjer förbätrad 
ener(iefektivitet, exempelvis ener(ibesiktnin(-

 Europaparlamentets oc) rådets direktiv / /EG av 
den  april  om efektiv slutanvändnin( av ener(i 
oc) om ener(itjänster oc) om upp)ävande av rådets di-
rektiv / /EEG, L / , . . , in(ressens  över-
vä(ande.

 Ibid., in(ressens  övervä(ande.
 Ibid., in(ressens  övervä(ande.
 Ibid., artikel .
 Ibid., artikel . .
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ar oc) individuella mätare, samt ener(ianalys, 
ener(irevisioner, fasti()etsförvaltnin( oc) leve-
rans av efektivare ener(i inklusive värme oc) 
kyla . Vissa produkter är också kopplade till 
ener(itjänster, så som smarta mätare som (er 
slutanvändarna detaljerad information om de-
ras ener(iförbruknin( oc) kontroll över deta i 
syfte at lära dem )ur de kan spara ener(i oc) 
ener(ikostnader framöver.

Utöver nå(ra bila(or till direktivet som (er 
riktlinjer för vilka metoder oc) faktorer som ska 
användas för at vidta oc) räkna efektiviteten av 
åt(ärderna, är det upp till varje medlemsstat at 
bestämma )ur den ska förverkli(a målet på  % 
inom landet. Medlemsstaterna ska vart tredje år 
överlämna en )andlin(splan till kommissionen, 
med den första )andlin(splanen  oc) den 
andra .  

Räts(runden för direktivet är artikel  
Fördra(et om EU s Funktionssät FEUF ,  vil-
ken motsvarar nuvarande artikel  FEUF. Valet 
at (runda direktivet på artikel  FEUF bety-
der at tyn(dpunkten i direktivet är miljön sna-
rare än unionens inre marknad. Rent praktiskt 
betyder det at unionen inte )ar exklusiv befo-
(en)et at la(stifta avseende ämnet ener(iefek-
tiviserin(. Rätsakten ut(ör snarare en så kallad 
mini mi)armoniserin( så at medlemsstaterna 
kan utföra strän(are skyddsåt(ärder utöver de 
som inns i direktivet.

Trots at in(ressen tyder på at konkreta 
åt(ärder be)övs för at motverka klimatföränd-
rin(ar oc) brister på ener(iförsörjnin(, saknar 
direktivet rikti(t tydli(a åt(ärder. Det tidi(are 
direktivet )ar kritiserats för at dess syfte är at 
skapa nya ener(itjänster i en fri marknad sna-
rare än at skapa tydli(a oc) verkställbara mål 

 Ibid., artikel .
 Ibid., inlednin(en.
 Se för vidare information Lan(let, D., oc) Ma)moudi, 

S., EU:s miljörät,  uppl., Norstedts Juridik, Stock)olm, 
, s.  .

för ener(ibesparnin(ar. På så sät tycks direkti-
vet tillämpa en doktrin som kallas för free mar-
ket environmentalism . Enli(t denna doktrin ska 
miljön re(leras med lexibla riktlinjer snarare än 
fasta mål eftersom re(erin(ar inte kan lösa miljö-
problem lika bra som den fria marknaden kan.

Den ofentliga sektorn
I direktivet lyfts ofentli( sektor fram som en vik-
ti( del i arbetet med ener(iefektiviserin(.  Of-
fentli( sektor )ar två roller, dels som pådrivare 
(enom at man inför ener(ikrav i ofentli( upp-
)andlin( oc) därmed stimulerar marknaden, 
dels som förebild. ”åda dessa uppdra( be)and-
las i artikel .

Vad (äller upp)andlin( är direktivet relativt 
tydli(t, medlemsstaterna ska införa minst två av 
sex förtecknade åt(ärder i bila(a . Mycket kort-
fatat är dessa alternativa åt(ärder
• Utnytja inansiella instrument
• Inköp enli(t förtecknin(ar över ener(iefek-

tiva produktspeciikationer
• Inköp av utrustnin( som är ener(iefektiv en-

li(t livscykelkostnadsanalyser
• Krav på at byta ut eller modiiera utrustnin( 

oc) fordon
• Utnytja ener(ibesiktnin(ar
• Inköpa eller )yra ener(iefektiva by((nader

Vidare ska medlemsstaterna ofentli((öra rikt-
linjer för ener(iefektivitet oc) ener(ibesparin( 
så at dessa kan tjänst(öra som bedömnin(skri-
terier i anbudsförfaranden. En vikti( aspekt är 
också at det utryckli(en sä(s at dessa re(ler ska 

 ”oute, “. oc) De Geeter, “., Directive / /EC on 
Ener(y End-Use Eiciency and Ener(y Services  Real-
isin( t)e Transition to Sustainable Ener(y Markets?,  
Journal of European Environmental and Plannin( Law 

 , s.  .
 Europaparlamentets oc) rådets direktiv / /EG, 

in(ressens  oc)  övervä(ande, samt artikel .
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(enomföras utan at vare si( nationell eller EU-
(emensam upp)andlin(sla(stiftnin( åsidosäts. 

Vad (äller ofentli(a sektorns roll som före-
döme är det mindre konkret vad som ska (öras. 
I in(ressen tas som exempel at förutom de åt(är-
der som inns listade i bila(a  oc) , ska initiativ 
tas till pilotprojekt. För at få så stor efekt som 
möjli(t av deta ska medlemsstaterna informera 
medbor(are oc) företa( om ofentli( sektors ar-
bete oc) kostnadsfördelar med ener(iefektivise-
rin(såt(ärder. I in(ressen lyfts också fram vikten 
av informationsutbyte oc) erfaren)eter mellan 
framför allt myndi()eter.

Elbolag

“vseende elbola(, inklusive ener(idistributörer, 
systemansvari(a för distributionen oc) företa( 
som säljer ener(i i detaljistledet, framställer in-
(ressen i direktivet et paradoxalt syfte. Det kopp-
lar inte försäljnin( av el till tillväxt. Direktivet ut-
manar medlemsstaterna at se till at försäljnin(en 
av el minskas oc) at försäljnin(en av ener(itjäns-
ter som leder till ener(iefektiviserin( ökar istäl-
let. Utöver denna utmanin( )ar medlemsstaterna 
utmanin(en at re(lera ener(isektorn utan at 
snedvrida konkurrensen mellan aktörer. Idén 
är at ener(isektorn ska leverera )ö(re kvalitet 
med ener(itjänster kopplade till ener(iefektivi-
serin(.  

Medlemsstaterna ska se till at ener(idistri-
butörer, systemansvari(a för distributionen oc) 
företa( som säljer ener(i i detaljistledet samlar 
statistisk information om sina slutanvändare. 
Denna information kan omfata tidi(are infor-
mation om slutanvändares förbruknin(, oc) den 
ska omfata aktuell information om slutanvän-
darnas aktuella förbruknin( så som slutanvän-
darnas belastnin(sproiler, kundse(menterin( 
oc) kundernas (eo(raiska lokaliserin(.

 Ibid., in(ressens  övervä(ande.
 Ibid., artikel . a .

Dessa aktörer ska inte kunna )ämma efter-
frå(an oc) till)anda)ållandet av ener(itjänster 
oc) andra åt(ärder för ener(iefektiviserin(. 
Medlemsstaterna ska se till at de avstår från all 
verksam)et som kan )a denna efekt eller annars 
)indra utvecklin(en av marknaden för ener(i-
tjänster.

Utöver detta ska medlemsstaterna välja 
mellan et antal olika bestämmelser at införliva 
i nationell la( avseende ener(idistributörer, sys-
temansvari(a för distributionen oc) företa( som 
säljer ener(i i detaljistledet. Medlemsstaterna ska 
se till at dessa aktörer 
• erbjuder sina kunder på konkurrenskrafti(t 

prissata ener(itjänster,  
• erbjuder sina kunder på konkurrenskrafti(t 

prissata ener(ibesiktnin(ar oc)/eller åt(ärder 
för förbätrad ener(iefektivitet så som inan-
siella instrument för ener(ibesparande, 

• bidrar till de fonder oc) inansierin(smekanis-
mer som är avsedda för ener(iefektiviserin(s-
pro(ram, eller

• ser till at frivilli(a avtal oc)/eller andra mark-
nadsinriktade arran(eman(, exempelvis så 
kallade vita certiikat inns eller upprätas.

Medlemsstaterna ska se till at även andra ak-
törer än ener(idistributörer, systemansvari(a 
för distributionen oc) företa( som säljer ener(i 
i  detaljistledet )ar till(ån( till marknaden för 
ener(iefektiviserin(. Sådana andra aktörer kan 
omfata ener(itjänstföreta(, installatörer av en-
er(iutrustnin(, ener(iråd(ivare oc) ener(ikon-
sulter. För dessa aktörer ska medlemsstaterna se 
till at det inns tillräckli(a incitament at skapa 
innovation, likvärdi( konkurrens oc) jämlika 
villkor så at även dessa aktörer ska kunna er-

 Ibid., artikel . b .
 Ibid., artikel . .
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bjuda oc) (enomföra åt(ärder för förbätrad 
 ener(iefektivitet.  

Ener(ibesiktnin(ar informerar slutanvända-
re om )ur mycket oc) när de använder ener(i, 
med tanken at denna information kommer at 
)jälpa dem at fata bätre beslut om ener(ibespa-
rin(ar. I samband med deta ska medlemsstater-
na se till at det inns efektiva ener(ibesiktnin(s-
system som är utformade för at identiiera möj-
li(a åt(ärder för förbätrad ener(iefektivitet.  

För at möjli((öra efektiva ener(ibesikt-
nin(ssystem ska medlemsstaterna se till at slut-
användarna av ener(i )ar individuella mätare 
som till et konkurrenskrafti(t pris korrekt visar 
slutanvändarens faktiska ener(iförbruknin( oc) 
(er information om faktisk användnin(stid . 
Slutanvändarna ska få information om sin ener-
(iförbruknin(, pris på ener(i, jämförelser med 
)istorisk förbruknin(, jämförelser med den (e-
nomsnitli(a slutanvändaren oc) kontaktinfor-
mation till or(anisationer som kan )jälpa dem 
minska sin förbruknin(. Ener(idistributörer, 
systemansvari(a för distributionen oc) företa( 
som säljer ener(i i detaljistledet ska bifo(a denna 
information tillsammans med slutanvändarnas 
räknin(ar, avtal, transaktioner eller kviton.

Detaljerad vä(lednin( för )ur medlems-
staterna ska kunna kontrollera ener(imarkna-
den för at lyfta fram ener(iefektiviserin( oc) 
minska )inder för detsamma inns dock inte i det 
tidi(are direktivet. På så sät kan ovan nämnda 
artiklar anses ställa krav utan at (e medlems-
staterna verkty( för at uppfylla dem.

. Sveriges rätsakter
Redan innan direktiv / /EG blev en rätsakt 
i EU )ade Sveri(e la(stiftat om ener(iefektivise-
rin(. nkade elkostnader under -talet ledde 

 Ibid., artikel . .
 Ibid., artikel .
 Ibid., artikel .

till la(stiftnin(sreformer som stödde ener(i-
efektivitet.  I -talet exempelvis la(stiftades 
om mätnin( oc) debiterin( med fokus på ler-
bostads)us. Införlivandet av nya re(ler resulte-
rade i betydande minsknin(ar av elanvändnin(-
en. På (rund av deta då Sveri(e presenterade 
sin första )andlin(splan  under direktiv 

/ /EG uppskatade Svensk Ener(i at mel-
lan  till  % av alla slutanvändare i lä(en)eter 
)ade individuell mätnin( oc) debiterin(. Skill-
naden i elanvändnin( som en följd av deta är 
påta(li(. Ener(imyndi()eten rapporterade at 
när elanvändnin( är individuellt debiterad, är 
den mellan  oc)  % lä(re än när den är kol-
lektivt debiterad.

Efter at direktiv / /EG anto(s av kom-
missionen oc) rådet passade den svenska re-
(erin(en på at uppdatera Sveri(es ener(i- oc) 
klimatpolitik. I februari  lämnades et del-
betänkande av ener(iefektiviserin(sutrednin(-
en, Et ener(iefektivare Sveri(e SOU . 
Slutbetänkandet, Vä(en till et ener(iefekti-
vare Sveri(e SOU  kom i november 
samma år. Delbetänkandet inne)åller et försla( 
till Sveri(es första nationella )andlin(splan för 
ener(i efektiviserin( under direktivet. Hand-
lin(splanen fastställdes i oc) med proposition 

/ , En samman)ållen klimat- oc) en-
er(ipolitik  Ener(i. I propositionen föreslo( re-
(erin(en målet  % ener(ibesparin( i Sveri(e till 

 jämfört med den (enomsnitli(a förbruk-
nin(en för medlemsstaten mellan  oc) . 
Re(erin(en föreslo( oc) riksda(en tillsate även 
et delmål innebärande ,  % ener(ibesparin( till 

.  Ener(imyndi()eten utså(s till myndi()e-

 Nair, G. et al, Factors inluencin( ener(y eiciency 
investments in existin( Swedis) residential buildin(s, 
Ener(y Policy  , s.  .

 Prop. / , En samman)ållen klimat- oc) ener-
(ipolitik  Ener(i, Stock)olm den  mars , s.  .

 Ibid., s.  .
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ten som ansvarar för at övervaka processen at 
nå målen under det tidi(are direktivet.

Den ofentliga sektorn
Re(erin(en konstaterade i proposition 

/  at det be)övdes en ambitions)öj-
nin( (ällande de statli(a myndi()eterna för at 
uppfylla direktivet oc) at deta borde ske inom 
ramen för det statli(a miljölednin(ssystemet.  

För at (enomföra deta ska Ener(imyndi()eten 
få (e råd oc) stöd oc) Naturvårdsverket ska följa 
upp miljölednin(ssystemet. Nå(on ny la( eller 
förfatnin( föreslås inte för deta i den nämnda 
propositionen. Dock är den nu (ällande förord-
nin(en, Förordnin( om miljölednin( i statli(a 
myndi()eter  SFS , anta(en endast två 
veckor efter den förordnin( som re(lerar myn-
di()eternas upp)andlin(.

Vad (äller upp)andlin( så anså( re(erin(en 
at det krävdes en särskild förordnin( för at di-
rektivet ska kunna anses korrekt implementerat. 
Deta (enomförde re(erin(en med Förordnin( 

 om ener(iefektiva åt(ärder för myn-
di()eter. Förordnin(en kan i stort sä(as inne)ål-
la et uppdra( till myndi()eterna at använda 
minst två av de sex åt(ärderna från direktivets 
bila(a . Myndi()eterna ska rapportera till sta-
tens ener(imyndi()et vilka åt(ärder de avser at 
använda.

Direktivet talar om ofentli( sektor, nå(on 
utskriven deinition av vad som avses inne)åller 
inte direktivet. I Sveri(e får dock sä(as at den 
(än(se deinitionen inkluderar även kommuner 
oc) landstin(. Jämför man med den deinition av 
ofentli(a or(an som inns i kommissionens för-
sla( till nyt direktiv så kopplas deinitionen till 
upp)andlin(sre(ler oc) omfatar således även 
statli(a oc) kommunala bola(. 

 Sveri(es andra nationella )andlin(splan för ener(i-
efektiviserin(, beslutad vid re(erin(ssammanträde den 

 juni , s.  .
 Prop. / , s.  .

Den svenska förordnin(en (äller bara för 
förvaltnin(smyndi()eter oc) domstolar. Ener(i-
efektiviserin(sutrednin(en menar at statli(a 
myndi()eter )ar en särställnin( i ofentli( sektor 
eftersom det är över dessa som medlemsstaterna 
fullt ut disponerar bestämmanderäten. Därför 
bör de statli(a myndi()eterna vara et föredöme 
inom den ofentli(a sektorn. Re(erin(en ansluter 
si( i propositionen till denna uppfatnin(.

”åde utrednin(en oc) re(erin(en lyfter fram 
det frivilli(a arbete som redan på(år i kommu-
ner oc) landstin(, t ex ut)ålli( kommun  oc) 
klimatkommunerna .  För at stödja kommu-

ner oc) landstin( infördes förordnin( , 
Förordnin( om statli(t stöd till ener(iefektivise-
rin( i kommuner oc) landstin(.

Elbolag

I proposition /  bedömde re(erin(en 
at direktivets bestämmelser om ener(iefektivi-
serande tjänster oc) produkter redan )ade ta(its 
upp i tidi(are rätsakter i Sveri(e så at re(erin(-
en inte be)övde vidta yterli(are åt(ärder.

“vseende artikel . a  an(ående den statis-
tiska informationen som elbola( ska överlämna 
om slutanvändarna, bedömde re(erin(en at 
kravet var uppfyllt av la(en  oc) förord-
nin(en  om den oiciella statistiken.  

Enli(t la(en oc) förordnin(en är närin(sidkare 
redan skyldi(a at lämna information om sin till-
försel oc) förbruknin( av ener(i, ener(ibalanser 
oc) ener(iprisutvecklin(. 

“vseende artikel . b  konstaterade re(e-
rin(en at den inte )ade identiierat nå(ra )inder 
till efterfrå(an på ener(itjänster i Sveri(e som de 
som nämns i artikeln. Således anså( re(erin(en 
at yterli(are (enomförandeåt(ärder inte be)öv-

 SOU  s. , samt Prop. / , s.  .
 Prop. / , s.  .
 Ibid., s.  .
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des. Däremot tyckte re(erin(en at marknaden 
för ener(iefektiviserin( i Sveri(e )ade stor po-
tential som skulle kunna utvecklas vidare.

Re(erin(en bedömde at yterli(are åt(ärder 
inte )eller be)övdes (ällande artikel .  listan 
med olika åt(ärder för at främja konkurrens-
krafti(t prissata ener(itjänster, ener(ibesikt-
nin(ar oc) inansierin(smekanismer , samt arti-
kel .  om stöd för andra aktörer än ener(idistri-
butörer, systemansvari(a för distributionen oc) 
företa( som säljer ener(i i detaljistledet . Sveri(e 
)ade redan införlivat Europaparlamentets oc) 
rådets direktiv / /EG av den  december 

 om by((naders ener(iprestanda by((-
naders ener(iprestanda direktivet  oc) anta(it 
la(en  om ener(ideklaration för by((-
nader. Enli(t dessa re(ler till)anda)öll elbola( 
ener(itjänster, oc) Ener(imyndi()eten publice-
rade information om förbätrad ener(iefektivitet 
på myndi()etens )emsida.  

Re(erin(en anså( ändå at marknadens stor-
lek i Sveri(e var be(ränsad dels på (rund av en 
allmän brist på personal med ener(ikompetens 
oc) dels på (rund av brist på kunskap inom Sve-
ri(e om ener(iefektiviserande tjänster.  Således 
bedömde re(erin(en at Ener(imyndi()eten 
fortlöpande skulle bevaka utvecklin(en på mark-
naden oc) även utreda om et standardavtal bör 
utvecklas för ener(itjänster.  

Re(erin(en bedömde at “rtikel  om ener-
(ibesiktnin(ar i det nya direktivet (enomfördes 
när Sveri(e införlivade by((naders ener(ipre-
standa direktivet.  Enli(t re(erin(en säkerställer 
oc) främjar la(en  om ener(ideklara-
tion för by((nader till(ån(en till ener(ibesikt-
nin(ar.

 Ibid.
 Ibid., s.  .
 Ibid., s.  .
 Ibid., s.   oc) .
 Ibid., s.  .
 Ibid., s.   oc) .

“n(ående mätnin( oc) upplysnin(ar i sam-
band med fakturerin( av ener(iförbruknin(en 
som föreskrivs i artikel  bedömde re(erin(en 
at Sveri(es beintli(a re(ler inte täckte alla krav. 
Enli(t förordnin(  om mätnin(, beräk-
nin( oc) rapporterin( av överförd el,  §, )ade 
Sveri(e förvisso ställt krav på månadsvis faktu-
rerin( av mätresultat som innebär exempelvis 
mätvärden re(istrerade per timme. Dessutom 
)ade Sveri(e Ener(imyndi()etens föreskrifter 
oc) allmänna råd om mätnin(, beräknin( oc) 
rapporterin( av överförd el, STEMFS , 
där det föreskrevs i  kap.  § at elnätsföreta( 
skulle lämna information till slutanvändare om 
mätarställnin(ar vid varje månadsskifte. Infor-
mationen skulle inne)ålla upp(ifter om årsför-
bruknin( oc) förbruknin(sstatistisk per månad i 
form av män(der el som används oc) procent av 
årli( användnin( för de senaste  månaderna. 
Emellertid saknade de svenska re(lerna krav på 
en jämförelse med den (enomsnitli(a förbruka-
ren eller kontaktinformation till or(anisationer 
som kan )jälpa till at minska ener(ianvändnin( 
(enom efektiviserin(.  Således kunde Sveri(e 
(öra mer för at implementera det tidi(are di-
rektivet.

. Det nya direktivet 
Då det visade si( at unionens mål at minska 
ener(ianvändnin(en med  % fram till  
inte skulle kunna nås med det tidi(are direktivet, 
började Europaparlamentet oc) rådet at bana 
vä( för förbätrad ener(iefektiviserin(. I juni 

 lämnade kommissionen et försla( till nyt 
ener(iefektiviserin(sdirektiv. Efter för)and-

 Ibid., s.  . Dessutom noterade re(erin(en at det 
inte fanns nå(ot krav på de enskilda bostadsrätsföre-
nin(arna under svenska la( på separat debiterin(. Re-
(erin(en menade at för at få den största möjli(a ener(i-
efektiviserin(en borde mer täckande krav för separat 
debiterin( införas i jordabalken oc) i bostadsrätsla(en. 
Ibid., s.  .
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lin(ar mellan medlemsstaterna anto(s et i lera 
avseenden förändrat nyt ener(iefektiviserin(s 
direktiv i parlamentet i september .  När 

 direktivet / /EG upp)ävs förblir bila(orna 
I, III oc) IV (ällande, de )andlar om beräknin(en 
av ener(iefektiviserin( oc) exempel på lämpli(a 
åt(ärder för förbätrad ener(iefektivitet. Även 
“rtikel .   . , som föreskriver at medlems-
staterna ska sträva efter at nå ener(i besparin(ar 
på  % fram till  förblir (ällande. Dessa be-
stämmelser upp)ävs när tidsfristen för  % målet 
(år ut.

In(ressen till det nya direktivet förklarar vad 
som krävs för at komma närmare  % målet 
fram till . För det första krävs mer omfatan-
de krav på )ela ener(ikedjan, inklusive ener(i-
produktion, transmission oc) distribution  at 
den ofentli(a sektorn banar vä( för bätre meto-
der, by((nader oc) apparater  oc) at slutanvän-
darna (es verkty( för at minska ener(iförbruk-
nin(.  Därutöver krävs en inte(rerad strate(i för 
alla aktörer med mål som är bindande.  

In(ressen förklarar också at medlemsstater-
nas skyldi()et at införliva det nya direktivet i 
nationell la( bör be(ränsas till bestämmelserna 
som representerar en väsentli( förändrin( jäm-
fört med direktiven som upp)ävs.

“rtikel  bekräftar at det nya direktivet, pre-
cis som det tidi(are direktivet, syftar till at nå 

 % målet fram till . För at nå deta resultat 
inför direktivet bestämmelser som är avsedda at 
av)jälpa marknadsmisslyckanden som )indrar 
efektiviteten i försörjnin(en oc) användnin(en 
av ener(i, så som bristen på information som (ör 
at slutanvändare fatar beslut som inte (ynnar 
ener(ibesparande. I enli()et med deta mål ska 

 Se för vidare information )tp //ec.europa.eu/ener(y/
eiciency/eed/eed_en.)tm.

 Ibid., in(ressens  övervä(ande.
 Ibid., in(ressens  övervä(ande.
 Ibid., in(ressens  oc)  övervä(ande.
 Ibid.,  in(ressens övervä(ande.

medlemsstaterna enli(t artikel  säta upp et 
vä(ledande nationellt ener(iefektivitetsmål.

Det nya direktivet föreskriver inte utryckli-
(en på vilka aktörer det ska tillämpas. Emeller-
tid fram(år av kontexten at det ska tillämpas på 
ener(isektorn, nämli(en eldistributörer oc) före-
ta( som säljer ener(i, samt den ofentli(a sektorn 
oc) slutanvändare.

Till skillnad från det tidi(are direktivet är 
räts(runden för det nya direktivet artikel  
FEUF.  “rtikel  FEUF an(er utryckli(en 
at det är unionens policy at främja ener(iefek-
tiviserin( oc) ener(ibesparande. Menin(en med 
valet av artikel  som räts(rund för det nya 
direktivet är at fastställa en (emensam ram at 
främja denna policy inom unionen,  samtidi(t 
som medlemsstaterna (es lexibilitet avseende 
)ur direktivet införlivas i oc) anpassas till na-
tionella re(ler.  Direktivets artikel . , andra 
stycket bekräftar at bestämmelserna i direktivet 
är minimikrav oc) ska inte för)indra medlems-
staterna at upprät)ålla eller införa strän(are 
åt(ärder.  

Trots at det nya direktivet pekar på be)ovet 
av bindande mål bibe)åller det ändå karaktären 
av et ramdirektiv. ”estämmelser oc) bila(or är 
utformade för at (e vä(lednin( som kommis-
sionen kan använda för at stödja medlemsstater 
i at nå förbätrad ener(iefektivitet. Medlemssta-
ternas utrymme för lexibilitet i (enomförande 
av det nya direktivet är alltså fortfarande stor, 
oc) känslan av at direktivet styrs av free mar-
ket environmentalism  inns kvar.

 Ibid., inlednin(en. “rtikel , räts(runden för ener(i-
marknaden, uppkom först vid Lissabonfördra(et som en 
ener(i-speciik räts(rund. Lan(let, D. oc) Ma)moudi, S., 

, s.  .
 Försla( till Europaparlamentets oc) rådets direktiv 

om ener(iefektivitet oc) om upp)ävande av direkti-
ven / /EG oc) / /EG, KOM   slutli(, 

. . , punkt . .
 Ibid., punkter .  oc) . .
 Ibid., artikel . .
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Den ofentliga sektorn
Redan i in(ressen till det nya direktivet utrycks 
den ofentli(a sektorns stora betydelse för fram-
(ån( i ener(iefektiviserin(sarbetet. Man lyfter 
upp at ofentli( sektor står för  % av EU s 
in)emska brutoprodukt oc) därmed )ar man 
(oda förutsätnin(ar at påverka utbudet av mer 
efektiva produkter, by((nader oc) tjänster. Man 
ser också möjli()eter at stimulera beteenden )os 
medbor(are oc) företa(. Or(an på nationell, re-
(ional oc) lokal nivå bör alla före(å med (ot ex-
empel. Yterli(are ar(ument för varför ofentli(a 
sektorn ska (å före i ener(iefektiviserin(sarbetet 
är at minskad ener(iförbruknin( fri(ör resurser 
till andra an(elä(na ändamål.  

I in(ressen lyfts också by((nader som myck-
et vikti(a, i beintli(t by((nadsbestånd inns den 
största ener(isparpotentialen. Mån(a by((nader 
är ofentli(ä(da oc) de ofentli(a by((naderna 
menar man är sådana som är synli(a i sam)ället, 
därför bör krav ställas på renoverin(ar av ofent-
li(ä(da by((nader. 

Kommissionen föreslo( et mycket lån(t-
(ående direktiv  där alla ofentli(a or(an skulle 
renovera  % av sin ä(da by((nadsyta varje år 
för at uppnå ener(iefektiviserin(smål. För Sve-
ri(es del skulle det förutom statli(a myndi()eter 
omfata även kommuner, landstin( samt statli(a 
oc) kommunala bola(. Till exempel skulle alla 
allmännyti(a bostadsföreta( )a omfatats. Efter 
för)andlin(ar så )ar direktivet i den utformnin( 
som det anto(s av parlamentet fåt en betydli(t 
mindre lån(t(ående utformnin(.

“rtikel  be)andlar ofentli(a sektorns by((-
nader som förebild. Grundidén är at  % av ytan 
i by((nader som ä(s av statli(a myndi()eter ska 
renoveras årli(en så at de uppnår minimikrav 

 Direktiv / /EU om ener(iefektivitet, … in(res-
sen punkt .

 Proposal for a Directive on ener(y efficiency 
and repealin( Directives / /EC and / /EC 
[COM/ / ].

vad (äller ener(iprestanda. From /   om-
fatas by((nader med mer än  kvm, from /  

 omfatas by((nader större än  kvm. Det 
är yta där man använder ener(i för at påverka 
klimatet som inkluderas. ”y((nader med sämst 
ener(iprestanda ska prioriteras. Undanta( får 
(öras för at skydda arkitektoniska eller )istoris-
ka värden, för by((nader som tjänar försvarssyf-
ten oc) för by((nader för andakt oc) (udstjänst. 

Om man nå(ot år renoverar mer än  % så 
kan man till(odoräkna si( det tre år tillbaka eller 
framåt i tiden. Man kan också räkna in när (amla 
by((nader rivs eller tas ur bruk oc) ersäts med 
nya eller med at man utnytjar beintli(a by((-
nader bätre.

Jämför man det som anta(its av parlamentet 
med kommissionens försla( så är det betydli(t 
färre by((nader som berörs. Hur stora skillna-
derna är varierar förstås från land till land men 
för Sveri(e är det en mycket stor skillnad. Istället 
)ar en ny artikel kommit till, artikel , ”y((nads-
renoverin(, enli(t denna ska medlemsstaterna 
fastställa en lån(sikti( strate(i för by((nads-
renoverin(ar för )ela det nationella by((nads-
beståndet för at få tillstånd investerin(ar i reno-
verin(ar.

Den ofentli(a sektorns inköp var en vikti( 
punkt i det tidi(are direktivet men i det nya di-
rektivet är denna frå(a re(lerad på et nyt sät. 
Medlemsstaterna ska se till at statli(a myndi(-
)eter endast köper produkter, tjänster oc) by((-
nader med )ö( ener(iprestanda. Närmare preci-
serin( av vad deta innebär inns i bila(a . 

I direktivet jämfört med kommissionens 
försla( )ar skrivnin(arna mjukats upp. Kravet 
at inköpa med )ö( ener(iefektivitetsprestanda 
förutsäter at deta kan (öras kostnadsefektivt, 
med ekonomisk (enomförbar)et, )ållbart i vid 
bemärkelse, på tekniskt lämpli(t sät oc) med 
tillräckli( konkurrens. Vissa undanta( (örs för 
försvarsmakten. Vidare så )ar omfatnin(en av 
kravet även )är (åt från at (älla )ela den of-



Nordisk miljörättslig tidskrift 2013:1

Nordic Environmental Law Journal

fentli(a sektorn till at (älla statli(a myndi()e-
ter, men medlemsstaterna ska uppmuntra lokal 
oc) re(ional nivå at även de prioritera ener(ief-
fektivitetsprestanda.

Elbolag

Det nya direktivet by((er på bestämmelser i det 
tidi(are direktivet med nya bestämmelser av-
seende et kvotpliktsystem, ener(ibesiktnin(ar 
oc) individuella mätare. In(ressen till det nya 
direktivet understryker vikten av smarta mätare 
för at nå EU s mål för  När det (äller el 
ska minst  % av användarna senast  )a 
et intelli(ent mätarsystem, förutsat at upp-
sätnin(en av smarta mätare bedöms vara en 
fram(ån( .

“rtikel  i det nya direktivet föreskriver at 
medlemsstater antin(en ska inräta et kvotplikt-
system för ener(iefektivitet eller (enomföra al-
ternativa åt(ärder. Et kvotpliktsystem deinie-
ras inte, men in(ressen förklarar an(ående et 
kvotpliktsystem at (emensamma ramen bör 
(e ener (iföreta(en möjli()et at erbjuda ener(i-
tjänster till alla slutanvändare, inte bara till dem 
som de säljer ener(i till. Deta ökar konkurrensen 
på ener(imarknaden, eftersom ener(iföreta(en 
kan diferentiera sin produkt (enom at till)an-
da)ålla kompleterande ener(itjänster.  Direk-
tivet deinierar en kvotplikpart som ener(idistri-
butör eller företa( som säljer ener(i i detaljist-
ledet som är bunden eller bundet av de natio-
nella kvotpliktsystem för ener(iefektivitet.

Oavset vilken strate(i medlemsstaterna väl-
jer, måste de se till at ener(idistributörer oc)/el-
ler företa( som säljer ener(i i detaljistledet når et 
fast mål. Dessa aktörer ska uppnå ener(ibespa-
rin(ar som motsvarar åtminstone ,  % i volym 
av den årli(a ener(iförsäljnin(en till konsumen-

 Direktiv / /EU om ener(iefektivitet, in(ressens 
 övervä(ande.

 Ibid., in(ressens  övervä(ande.
 Ibid., artikel . . 

ter varje år från oc) med den  januari  till 
oc) med . ”ila(a IV oc) V (er vä(lednin( 
för )ur medlemsstaterna ska räkna ener(ibespa-
rande. En statistiskt si(niikant andel av rappor-
terin( av ener(ibesparande ska veriieras.55

Enli(t artikel  får medlemsstaterna by((a 
in en viss lexibilitet i kvotpliktsystemet (enom 
at låta kvotplikti(a parter ta med i sina beräk-
nin(ar ener(ibesparande från tredje parter oc) 
även från tidi(are år.56 Medlemsstaterna får ock-
så föreskriva bestämmelser med et socialt mål, 
exempelvis at kvotplikti(a parter ska (enom-
föra ener(iefektiviserin(såt(ärder i )us)åll som 
drabbas av ener(ifati(dom eller subventione-
rade bostäder.

“lternativa åt(ärder som en medlemsstat 
kan (enomföra istället för et kvotpliktsystem 
omfatar ener(iskater, inansierin(sinstrument, 
avtal, ener(imärknin(ssystem, oc) yrkes- oc) 
andra utbildnin(ar som kan leda till använd-
nin( av ener(iefektiv teknik. Vissa villkor till-
lämpas.58

I lik)et med det tidi(are direktivet ska med-
lemsstaterna se till at slutanvändarna upplyses 
med information om deras ener(iförbruknin(, 
dels (enom at (öra ener(ibesiktnin(ar till(än(-
li(a oc) kostnadsefektiva, dels (enom mätnin( 
oc) dels (enom fakturerin(. Elbola( ska också 
samla statisk information som de (jorde under 
det tidi(are direktivet.

Medlemsstaterna ska främja besiktnin(ar 
för )us)åll samt små oc) medelstora företa(, oc) 
även )jälpa företa(en med konkreta exempel på 
)ur en ener(ibesiktnin( kan förbätra lönsam)e-
ten. För större företa( ska medlemsstaterna se till 
at de (enomför en ener(ibesiktnin( åtminstone 

55 Ibid., artikel .
56 Ibid., artikel .  oc) . .

 Ibid., artikel . a . Ener(ifati(dom deinieras inte i 
direktivet.
58 Ibid., artikel .

 Ibid., artikel . .
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vart järde år.  ”ila(a VI (er minimikriterier för 
ener(ibesiktnin(ar.

I lik)et med det tidi(are direktivet före-
skriver direktivet at individuella elmätare bör 
användas. Skillnaden är at det nya direktivet 
ställer mer detaljerade krav. Deta be)andlas i 
artikel . Hö(re krav utöver det som föreskrivs 
i det tidi(are direktivet är exempelvis at slut-
användare av el, bl.a., ska )a individuella mä-
tare så lån(t det är tekniskt möjli(t, ekonomiskt 
rimli(t oc) proportionerli(t i för)ållande till 
möjli(a  ener(ibesparin(ar . Under samma för-
utsätnin(ar ska en individuell mätare alltid till-
)anda)ållas när en beintli( mätare byts ut eller 
när en ny inkopplin( (örs in en ny by((nad eller 
en by((nad som under(år större renoverin(ar. 
Vissa andra villkor tillämpas på smarta mätare, 
när oc) i den utsträcknin( som medlemsstater-
na (enomför system för smarta mätare enli(t, 
bl.a., direktiv / /EG om (emensamma re(-
ler för den inre marknaden för el.

I lik)et med det tidi(are direktivet föreskrivs 
at fakturerin( ska levereras för at informera 
slutanvändare om deras ener(iförbruknin(. Det 
som är nyt är nivån på fakturerin(sdetaljer som 
elbola( ska leverera, oc) en tidsfrist för när indi-
viduella mätare ska installeras. “rtikel , som 
avser fakturerin(, är delad i två scenarier beroen-
de på om slutanvändarna i en medlemsstat )ar 
smart mätare eller inte. När slutanvändarna inte 
)ar smarta mätare, ska medlemsstaterna ska se 
till at ener(idistributörer, systemansvari(a för 
distributionssystem oc) företa( som säljer ener(i 
i detaljistledet  i de fall där det är tekniskt möjli(t 
oc) ekonomiskt försvarbart  leverera korrekta 
fakturor till kunder baserade på faktisk använd-
nin( av el. Det ska (öras senast den  december 

. När slutanvändare i medlemsstaten )ar 
smarta mätare, exempelvis efter medlemssta-

 Ibid., artikel .
 Ibid., artikel .

tens (enomförande av direktiv / /EG oc) 
direktiv / /EG, ska de få information om 
sin )istoriska användnin( av el som möjli((ör 
detaljerad kontroll. Oavset vilken mätnin( som 
(äller ska slutanvändarna kunna be(ära oc) få 
information om sin )istoriska användnin( av el. 
Dessutom ska slutanvändarna kunna välja at få 
fakturor elektroniskt, oc) fakturan ska (e slut-
användarna en )eltäckande redovisnin( av de 
aktuella kostnaderna för el enli(t bila(a VII. ”i-
la(a VII (er minimikrav för fakturerin( oc) fak-
turerin(sinformation som (rundar si( på faktisk 
användnin(.

. Analys – vad det nya direktivet innebär 
för Sverige

Ofentliga organ

”yggnader
Åt(ärden at öka ener(ibesparin(ar i sina by((-
nader fanns med som en av de sex alternativa 
åt(ärderna i det tidi(are direktivet oc) även i 
den svenska förordnin(en som implementerade 
detsamma. Där fanns dock in(en kvantiierin(. 
Myndi()eterna )ar ju också bara varit åla(da at 
välja minst två av de sex åt(ärderna, vilket (ör 
at deta måste ses som et i )uvudsak nyt krav. 

“t kravet rent re(elmässi(t är nyt innebär 
dock inte at upp(iften för myndi()eterna är ny. 
I re(erin(ens faktapromemoria om det nya di-
rektivet från juli  konstateras at i Sveri(e 
renoveras de lesta by((nader efter  år, vil-
ket alltså stämmer väl med de föresla(na  %. 

Det inns et lertal frå(or för Sveri(e at ta 
itu med för at (enomföra kravet i direktivet. 
Renoverin(skraven i artikel  )ar den ener(i-
prestanda som föreskrivs i direktiv / /EU 
som norm. Det direktivet sä(er at alla nya by((-
nader from  ska vara nära-noll-ener(i by((-

 Ibid., artikel .
 Re(erin(skansliet, Faktapromemoria, / FPM , 

s. .
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nader men direktivet lämnar till medlemssta-
terna at deiniera vad nära-noll-ener(i innebär. 
Sveri(e )ar inte sat ner foten i den frå(an ännu. 
I en skrivelse till riksda(en i mars  (jorde 
re(erin(en bedömnin(en at nära noll innebär 
en skärpnin( från da(ens ener(ikrav på nya 
by((nader.  Exakt )ur mycket menar man är för 
 tidi(t at sä(a, no((rannare utrednin( krävs för 
at kunna fastställa en nivå som är miljömässi(t, 
fasti()etsekonomiskt oc) sam)ällsekonomiskt 
motiverad. Nästa revision är planerad till  
vilket kan innebära et dilemma för myndi()eter 
som ska börja renovera redan under . Sve-
ri(e be)över alltså börja med at deiniera vad 
kraven innebär.

En annan vikti( frå(a för Sveri(e är vilka 
fasti()eter som omfatas. Staten ä(er ida( fasti(-
)eter på lera sät. Två myndi()eter )ar till upp-
dra( at ä(a oc) förvalta fasti()eter  et antal 
myndi()eter ä(er fasti()eter för sin verksam)et, 
oc) fyra )elä(da statli(a bola( ä(er oc) förval-
tar fasti()eter. Endast de fasti()eter som ä(s av 
myndi()eter berörs.

I mars  lämnades et utrednin(sbetän-
kande65 i vilket föreslo(s (enom(ripande för-
ändrin(ar i statens or(anisation för at ä(a oc) 
förvalta fasti()eter oc) försörja myndi()eterna 
med lokaler. Utan at (å in på den utrednin(en 
så kan sä(as at en )uvudprincip i deras försla( 
är at staten ska ä(a färre fasti()eter än ida(. Vad 
kommer deta at innebära för Sveri(es arbete 
med ener(iefektiviserin(sdirektivet? Et möjli(t 
scenario är at de fasti()eter som ä(s av svenska 
myndi()eter i stor utsträcknin( kommer at vara 
kulturfasti()eter eller militära fasti()eter vilka 
kan undantas från ener(iefektiviserin(s kraven 
enli(t artikel  punkt . 

  / , Vä(en till nära-nollener(iby((nader, s. .
65 SOU , Staten som fasti()etsä(are oc) )yres-
(äst.

Upphandling

Hur stora förändrin(ar kraven krin( upp)and-
lin( innebär för myndi()eterna beror på vilka av 
de alternativa åt(ärderna i förordnin(  
om ener(iefektiva åt(ärder för myndi()eter de 
valt at tillämpa. Mån(a myndi()eter )ar tilläm-
pat ler än två av punkterna oc) framför allt de 
punkter som )andlar om inköp oc) )yra av lo-
kaler.66 Deta talar alltså för at det inte blir stora 
omställnin(ar för myndi()eterna med det nya 
direktivet. Sveri(e kommer dock at be)öva nya 
förordnin(ar som stämmer överens med direkti-
vet. SFS  be)över ersätas oc) möjli(en 
kommer även ändrin(ar i la(en om ofentli( 
upp)andlin( at be)övas.

Elbolag

Re(lerin(en av elbola( i det nya direktivet stäl-
ler krav som är mer detaljerade än kraven i det 
tidi(are direktivet. Det enda )elt nya kravet är 
at medlemsstaterna fastställer et mål at ener(i-
distributörer oc)/eller företa( som säljer ener(i i 
detaljistledet ska uppnå ener(ibesparin(ar som 
motsvarar åtminstone ,  % i volym av den år-
li(a ener(iförsäljnin(en till konsumenter varje 
år från oc) med  januari  till oc) med . 
Det är upp till Sveri(e at bestämma, inom ramen 
för det nya direktivet oc) artikel  i det tidi(are 
direktivet, )ur man ska nå målet.

I Sveri(es andra nationella )andlin(splan 
som överlämnades till kommissionen  juni 

 rapporterades at Sveri(e skulle klara de 
över(ripande målen, inklusive målet  % ener(i-
efektiviserin( till , med (od mar(inal . 
“vseende marknaden för ener(iefektiverande 
tjänster oc) produkter, anså( Sveri(e at in(a yt-
terli(are åt(ärder krävdes. Remissinstanserna, 
bl.a. Ener(imyndi()eten, Förenin(en Sveri(es 

66 Sveri(es andra nationella )andlin(splan för ener(i-
efektiviserin(, s.  . 



Carmen Butler och Jennie Wiederholm: Ett nytt energieffektiviseringsdirektiv i EU  

– Vad betyder det för svensk lagstiftning?

Ener(iråd(ivare, oc) Svensk Ener(i, delade den-
na bedömnin(.

De bristerna som Sveri(e identiierade var 
för)ållandevis små oc) lät at åt(ärda, exem-
pelvis brist på kompetent personal oc) kunskap 
om ener(iefektiviserande tjänster,68 be)ovet av 
bätre fakturerin( till slutanvändare,  oc) tvek-
samma fasti()etsä(are som inte vill in(å ener-
(itjänstekontrakt.  För at ta itu med dessa ut-
manin(ar planerade re(erin(en åt(ärder, bl.a., 
för bätre utbildnin( an(ående ener(itjänster 
oc) vad de innebär.  Utöver deta var re(erin(-
en redo at vidta åt(ärder som överste( kraven 
i det tidi(are direktivet även innan det nya di-
rektivet kom. Exempelvis ålade re(erin(en En-
er(imyndi()eten at övervä(a vilka yterli(are 
åt(ärder som be)övdes för at främja marknaden 
för ener(i tjänster oc) därmed förbätrad ener(i-
efektiviserin(.

. Slutsatser
Det är )ö(st sannolikt at Sveri(e redan nu är på 
rät spår avseende det nya direktivet. Det nya di-
rektivet ställer inte nå(ra )ö(re krav än det tidi-
(are direktivet, utan bara mer detaljerade krav. 
Enli(t nationella myndi()eter klarar Sveri(e 
målen från det tidi(are direktivet med (od mar-
(inal, oc) enli(t den Europeiska Kommissionen 
inns det in(a större brister eller avvikelser i 
Sveri(es införlivande av det tidi(are direktivets 
bestämmelser.  

 Prop. / , s.  .
68 Ibid.

 Enli(t re(erin(en uppfyller Sveri(e de principiella 
kraven om fakturerin( i direktivet, men det inns ut-
rymme för förbätrin( eftersom det saknas re(ler om 
information på fakturorna för el som fullt ut motsvarar 
direktivets krav.  Ibid., s.  . 

 Ibid., s.  .
 Ibid., s.  .
 Ibid., s.  .
   EU states face court action over buildin(s  CO  

emissions, Eur“ctiv,  januari , URL )ttp //m. 
euractiv.com/details.p)p?aid= .

I oc) med at Sveri(e redan li((er på topp 
när det (äller det nya direktivet oc) med tanke 
på at det nya direktivet (rundas på artikel  
FEUF, et minimikrav, skulle Sveri(e kunna leda 
unionens policy avseende ener(iefektiviserin( 
(enom at la(stifta strän(are krav än de som 
inns i det nya direktivet. Den intressanta frå(an 
är därför inte vad det nya direktivet innebär för 
Sveri(e, utan vad Sveri(e skulle kunna (öra för 
at leda policyn avseende ener(iefektiviserin( i 
unionen.

För at Sveri(e ska kunna leda policyn av-
seende ener(iefektiviserin( i unionen måste de 
la(stiftande politikerna i Sveri(e ta reda på )u-
ruvida det svenska folket är redo at vidta yter-
li(are åt(ärder för et ener(iefektivare Sveri(e. 
Enli(t Naturskyddsförenin(en är svaret ja, i syn-
ner)et om man tänker på alternativen. Med stöd 
av en opinionsundersöknin(  dro( Natur-
skyddsförenin(en slutsatsen at endast  % av 
svenskarna i första )and vill satsa på kärnkraft, 
medan  % )ellre vill satsa på förnybar ener(i 
eller ener(iefektiviserin(.  Timin(en för den 
åsikten är bra för Sveri(e oc) Sveri(es politiker 
när det (äller det nya direktivet.

 Naturskyddsförenin(en  Västerbotens län, Ny)eter, 
Debat  avveckla kärnkraft, - - , )tp //www.
naturskyddsforenin(en.se/kretsar-lan/vasterbotten/
vasterbotens-lan/ny)eter /?news= .


