
EU:s 

påverkan 

på miljön i 

kommunen 



Jag kommer att  

prata om: 

• EU påverkar kommuner i hög grad 

• Rättslig eller politisk påverkan på 

miljöfrågor  

• Miljöfrågor vi jobbat med 



EU påverkar kommunen 

• 60 procent av besluten 

kopplade till EU 

• Två olika sorters påverkan 

- rättslig 

- politisk   

• Hälften rättsligt och hälften 

politisk 



Rättslig påverkan  

• Rättsliga akter 

- direktiv 

- förordning 

• EU-domstolen avgör 

och tolkar rättstvister 



Politisk påverkan 

• Icke-bindande dokument  

- rekommendationer 

- vit- och grönböcker 

- öppna samordningsprocessen 

- tillväxtstrategier som Europa 2020 

- strukturfonder, som Socialfonden och Regionalfonden 



Rättslig påverkan 

- miljö 
• EU:s fördrag säger att unionen ska  

- skydda och bevara miljön 

- skydda människors hälsa 

- nyttja naturresurser varsamt  

- främja åtgärder på internationell nivå 

för att lösa regionala eller globala 

miljöproblem, särskilt för att bekämpa 

klimatförändringen. 

• Stora delar av svensk miljölagstiftning 

kommer från EU 



Exempel rättslig påverkan 

- miljö 

• I kommunen:  

1) vatten- och avlopp  

2) kemikalier 

3) buller 

4) strategisk miljöbedömning 

5) byggnaders uppvärmning 

•  Koppling till EU: 

-> dir. hantering avloppsvatten  

-> genom REACH 

-> dir. åtgärder/undersökning 

-> betydande miljöpåverkan 

-> energideklaration 



Politisk påverkan 

- klimat   
• Strategi för 20-20-20 / Ramverk Klimat o Energi 2030 

• Kommuner pekas ut som viktiga aktörer; ÖP, miljöprogram, 

vindkraft och annat förnyelsebart 

• Utsläppshandel  

påverkar oss 



Politisk påverkan 

- transporter    

• EU vill harmonisera lagstiftning och 

stödjer även transportnät (TEN-T) 

• Även råd och riktlinjer arbetas fram 

samt försök till gemensamt 

förhållningssätt till transporter 

• I kommunen: trafiksäkerhet, hållbara 

transportsystem (strategi på gång), 

byggande av vissa vägar (direktiv)   



Miljöfrågor vi jobbat med 

• CFP; blev rätt bra 

• CAP; lika urdåligt som förut 

• TEN-T; regeringen vill ej ha 

Norrbotniabanan 

• 4:e järnvägspaketet; EU vill ha 

samma tågkaos som i Sverige 



Miljöfrågor vi jobbat med 

• Frö-direktiv; så dåligt att t.o.m. EP 

reagerar  

• Ramverk Klimat o Energi 2030; 

ok, men verkligen inte tillräckligt 

• MKB-direktivet; inget om 

Fracking/Skiffergas 



Varför ska du rösta i EU-valet? 

• 60 % av besluten i din kommun är påverkade från EU 

• Bygga/renovera en miljösnål skola påverkas av EU-lag 

• Buss och tåg styrs av EU-lag 

• Gifter i kläder och barnleksaker kan bestämmas av EU 

• Att inte rösta är att överlämna makt till andra 



Tack för mig! 
mikael.gustafsson@ep.europa.eu 

mailto:mikael.gustafsson@ep.europa.eu

