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Miljömålsplan för Energimyndigheten 

Det här ska vi göra 

Integrera ett bredare miljömålsperspektiv i myndighetens arbete. 

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Vi ska öka kunskapen om miljömålen bland medarbetarna och ta fram en mall för 

hur fler miljömål kan beaktas i utredningar, uppdrag och andra delar av 

verksamheten där så är relevant. För 2016 har vi valt ut tre uppdrag ur 

regleringsbrevet där vi särskilt kommer att fördjupa miljömålsanalysen: 

omställningen till en fossilfri transportsektor, havsbaserad vindkraft och 

solelstrategi. För kommande år kommer vi på motsvarande sätt att välja ut ett par 

projekt där miljömålsaspekterna belyses särskilt. Dessa märks upp särskilt i 

verksamhetsplanen och genomförandeplanerna för att säkerställa integrering i 

ordinarie planering och uppföljning. 

Därför behövs åtgärden 

Energimyndigheten är en myndighet vars verksamhet redan till stor del syftar till 

att uppnå miljöpolitiska mål inom energiområdet. Att ta fram en särskild plan för 

all verksamhet som på något sätt kan kopplas till miljömålen bedöms därför inte 

som meningsfullt. Det bedöms i stället som mer meningsfullt att integrera ett 

bredare miljömålsperspektiv där detta kan öka miljönyttan av myndighetens 

arbete. 

Enligt instruktionen för Energimyndigheten ska myndigheten verka för 

försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt 

med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Inom sitt 

verksamhetsområde ska myndigheten verka för att de av riksdagen antagna 

energi- och klimatpolitiska målen samt det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt uppnås. Myndighetens uppdrag 

omfattar alltså samtliga miljömål, men målet Begränsad klimatpåverkan ges i viss 

mån en särställning genom de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska 

målen. Detta speglas också i myndighetens verksamhet, där det finns en 

övergripande tendens att jobba främst med klimat, även om det finns enheter där 

helt andra miljömål står i fokus. 
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I vissa fall är detta helt rimligt utifrån myndighetens energipolitiska uppdrag, men 

på vissa områden finns synergier och/eller konflikter med andra miljömål, och om 

dessa inte beaktas kan detta leda till en miljömässig suboptimering. Genom att 

mer systematiskt beakta alla miljömål som är relevanta för en viss frågeställning 

ges ett bättre underlag för beslutsfattarna där synergier och målkonflikter 

tydliggörs.  

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Om alla relevanta miljömål beaktas minskar risken för miljömässig suboptimering 

och åtgärder och styrmedel kan i stället utformas på ett sätt som ger större total 

miljönytta. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Energipolitiken påverkar i större eller mindre omfattning i princip alla miljömål. 

Vilka miljömål som är berörda av en specifik frågeställning varierar dock från fall 

till fall. 

 

Tidplan för genomförande 

Under 2016 tas en mall för miljömålsintegrering fram och sprids på myndigheten, 

kompletterat med kompetenshöjande insatser om miljömålen. Under detta år görs 

också en särskild insats för att stärka miljömålsperspektivet i uppdragen om 

omställningen till en fossilfri transportsektor, havsbaserad vindkraft och 

solelstrategi. Vilka uppdrag som blir föremål för motsvarande insatser under de 

tre kommande åren får avgöras årligen när det är känt vilka uppdrag som är 

aktuella då. 

 

 


