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New governance system  

Energi- och klimatpolitiska mål till 
2030 – EU 

https://www.youtube.com/watch?v=6nMVZWtcFHw


Source: Directorate-General for Energy 

I want to reform and reorganise 

Europe’s energy policy 

in a new European Energy Union. 

Jean-Claude Juncker 
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Energiunionen 

• Meddelande 25 februari 2015 

• Energiunion med en framåtsyftande klimatpolitik 

• Energistrategi och handlingsprogram för den nya 

kommissionen 

• 15 åtgärdsområden. 43 initiativ för åren 2015-

2020 

• Lägesrapport ”State of the Energy Union” 

november 2015 

 



Fem dimensioner 

1) Försörjningstrygghet 

2) Inre marknad 

3) Energieffektivisering 

4) Minskade klimatutsläpp 

5) Forskning, innovation 

och konkurrenskraft 

 

 



1) Försörjningstrygghet 

 • Solidaritet och tillit 

• Diversifiering 

• Tala med en röst 

• Transparens i avtal med 

tredje land  

 



EU och naturgasen 

• 23 % av primärenergin i EU är gas (Sverige 2%) 

• För EU utgör rysk gas 30 % av den totala 

användningen 

• 50 % av importen från Ryssland transiteras genom 

Ukraina 

• 6 av EU:s MS är beroende av en enda yttre leverantör 

för den samlade gasimporten 

• Försörjningstrygghet: fokus är att hantera beroendet 

av Ryssland 
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2) Inre marknad 

• Visionärt anslag 

• ”Mjukvara”- ny 

elmarknadsdesign på 

gång 

• ”Hårdvara”- infrastruktur 

fortfarande prioritet för 

många 

• Konsumenten i centrum 

• Regionalt samarbete 

 



Inre marknaden i energiunionen 

Gränsöverskridande länkar för el- och gasnäten 

Mål för elsektorn – lägsta sammanlänkningsnivå är 10% 

av en MS installerade elproduktions-kapacitet. Målet är 

15% senast 2030. 

Fonden för strategiska investeringar (EFSI) kan 

användas för tilläggsstöd (idag Europeiska 

investeringsbanken, fonden för ett sammanlänkat 

Europa, Europeiska strukturfonden, investeringsfonden 

för strukturinvesteringar) 



Sammanlänkning 



3) Energieffektivisering 

• Energieffektivisering som 

en egen energiresurs  

• Revidering av 

energieffektiviseringslag-

stiftningen (EED, EPBD, 

Energimärkning) 

• Fokus på 

byggnadssektorn 

• Transportsektorn 

• Strategi för värme och kyla 



4) Minskade klimatutsläpp 

• Utsläppshandelssystemet hörnsten 

• EU ska bli nummer ett på förnybar energi 

• Konvergens av stödsystem för förnybar energi 

• Politik för hållbar bioenergi 

 



Minskade klimatutsläpp i 

energiunionen 

• Åtagande: minska utsläppen av växthusgaser 

med minst 40% jämfört med 1990 års nivå 

genom inhemska åtgärder 

• Genom: 

– EU-ETS (utsläppshandelssystem)  

– Nationella utsläppsminskningar i övriga 

sektorer 



5) Forskning och innovation 

• Tillväxt, jobb och 
konkurrenskraft 

• Ny strategi för forskning och 
innovation  ska framförallt 
bidra till  

– att EU blir värdsledande på 
förnybar energi,  

– aktiva konsumenter,  

– energieffektivisering i 
byggnader,  

– hållbara transportsystem.  

• Dessutom CCS och kärnkraft 

 



FoI & Konkurrenskraft i  
energiunionen 

• Målet med en uthållig energiunion med en ambitiös 

klimatpolitik i centrum är att ge EU:s 

energikonsumenter – hushållen och företagen – 

säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett 

överkomligt pris 

• Samverkan inom Europa viktigt 

• För att uppnå målet, måste vi överge en ekonomi som 

drivs av fossilenergi och med hjälp av gammal teknik 

och förlegade affärsmodeller hanterar energifrågorna 

utifrån en centraliserad försörjningsstrategi 



FoI i energiunionen 

• Att vara världsledande inom utvecklingen av nästa generation av förnybar 

energiteknik, inbegripet miljövänlig produktion samt användning av 

biomassa och biobränslen, samt genom energilagring  

• Att genom smarta nät, smarta lösningar för hemmet, smarta städer och 

automatiseringssystem för hemmet underlätta konsumenternas aktiva 

deltagande i energiomvandlingen 

• Att upprätthålla effektiva energisystem och utnyttja tekniken för att göra 

byggnadsbeståndet energineutralt  

• Att upprätthålla hållbara transportsystem, som gör att innovativa tekniska 

lösningar och tjänster utvecklas och sprids i stor skala, för att öka 

energieffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser 

• Sedan även strategi för koldioxidavskiljning och lagring samt tekniskt 

ledarskap inom kärnkraft 



”2016 is the year of delivery” 

feb  
Försörjnings

-trygghet 

gas,  

Värme-kyla 

strategi 

juni  
Bördeförd

elning non 

ETS, 

LULUCF, 

transports

ektorn… 

sept 
Eneff-

paket 

EED + 

EPBD… 

okt/nov  
Förnybart-

paket inkl 

bio, ny 

elmarknads-

design… 

Nov/dec 
State of 

Energy 

Union 2  

Forskning/

konkkraft 

Governan

ce 

2017 
Transport

sektorn 



Tack för uppmärksamheten! 

Frågor? 

anette.persson@energimyndigheten.se 
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