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För varje år som går uppdagas allt fler hinder på vägen mot att nå de 
internationella klimatmålen. Många gånger rör det sig om rester av 
ålderdomliga strukturer som kommer i dagen när politiska målsättningar ska 
omsättas i verkliga åtgärder. Det rör sig om system av skatterabatter som 
håller fossila näringar under armarna, statliga garantier för export, 
skyddsregler för fossila investeringar och mycket annat. 

Energy Charter Treaty, Energistadgefördraget, har tills helt nyligen fört en 
undanskymd tillvaro i den rikliga myllan av internationella avtal. Efter en 
serie rättsfall där nationer blivit stämda för mångmiljardbelopp för sitt 
miljöarbete har fördraget emellertid seglat upp som ett långt mycket mer 
bekymmersamt hinder för miljön än vad som var känt. 

Som rapporten visar, är skadeverkningarna inte bara att 
Energistadgefördraget ökar kostnaderna för klimatåtgärder. Redan hoten om 
stämningar kan få hela nationer att göra avkall på ambitiösa insatser. 

Normalt brukar det vara tillräckligt att omförhandla avtal när de visar sig 
vara omoderna eller motverka en önskvärd utveckling. I detta fall krävs 
emellertid betydligt mer drastiska åtgärder. De grundläggande problemen 
med fördraget är så grava att förhandlingar inte räcker – Sverige bör 
omgående lämna Energistadgefördraget och verka för dess avveckling. 

 

Johanna Sandahl 
Ordförande, Naturskyddsföreningen

Förord
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Inledning

Tiden är på väg att rinna ut. Trots att det redan för 40 år sedan var känt att 
mänskligheten orsakar en global uppvärmning görs alltför lite alltför långsamt. 
Enligt Naturvårdsverket når Sverige idag bara ett av 16 miljömål.1 Även det kli-
matpolitiska rådet, satt att granska regeringens klimatpolitik, menar i sin se-
naste rapport att den svenska omställningen går alldeles för långsamt.2 

För att klara Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader 
krävs nu att de globala utsläppen minst halveras redan till år 2030, för att sedan 
halveras igen 2040 och nå noll senast år 2050.3 Det är en politisk utmaning som 
saknar motstycke.

Samtidigt ser vi en högst bekymmersam utveckling som få hade förutsett. I 
takt med att stater försöker lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de 
inför rätta av utländska företag. Under de senaste femton åren har investerare 
världen över fått upp ögonen för hur internationella investeringsskyddsavtal kan 
användas för att försena och i vissa fall rentav stoppa lagstiftning som hotar de 
egna vinsterna. Bara de senaste åren har länder som förbjudit kolproduktion, 
stoppat oljeledningar och avvecklat fossilgasutvinning hotats eller stämts på 
mångmiljardbelopp. Allt sker helt utanför nationella rättssystem i en procedur 
som kallas Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Idag finns det nära 3 000 investeringsskyddsavtal i kraft som tillsammans 
gett upphov till ca 1 000 stämningar.4 Ett avtal används dock mer än alla andra5 
– det så kallade Energistadgefördraget. Avtalet ratificerades av Sverige redan 
1997 och är ett avtal tänkt att öka investeringarna på energiområdet, särskilt i de 
forna öststaterna. I klimatförändringarnas tidevarv har dock avtalet alltmer 
kommit att användas som ett verktyg för att skydda fossila investeringar från ef-
fekterna av föreslagna klimat- och miljöåtgärder. Idag skyddar avtalet investe-
ringar vars sammanlagda framtida utsläpp motsvarar nästan dubbelt så mycket 
som EU:s kvarvarande koldioxidbudget6 fram till år 2050.7  

I november 2019 hotades Sverige av ett australiensiskt gruvbolag med en 
stämning, grundad på just Energistadgefördraget. Anledningen var riksdagens 
beslut att förbjuda exploatering och utvinning av uran. Skadeståndskravet upp-
gick till hisnande 17 miljarder kronor, en summa betydligt större än hela Sveriges 
statsbudget för klimat och miljö.8 Energistadgefördraget medför en risk för fler 
sådana stämningar.

Den här rapporten handlar om ett avtal som få hört talas om, men som kan 
visa sig förödande för både det globala och nationella klimatarbetet. 
Rapporten landar i slutsatsen att Sverige skyndsamt bör lämna avtalet.  

1 Naturvårdsverket (2019) - ”Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019” 
2 Klimatpolitiska rådet (2019) – ”Rapport 2019”
3 Gaffney, Owen et al.  (2019) – ”Meeting the 1.5. climate ambition – Moving from incremental to expontential  
      action”, s. 22
4 UNCTAD (2019) – Fact sheet on investor-state dispute settlement cases in 2018
5 https://www.energychartertreaty.org/cases/list-of-cases/ 
6 Utifrån att uppvärmningen skall hållas till högst 1,5 grader
7 Saheb, Yamina (2019) - ”The energy charter treaty – Assessing its geopolitical, climate and financial impact”
8 SVT (2019) - ”Sverige stäms på 17 miljarder av utländskt bolag – unikt fall från Jämtland”

https://www.energychartertreaty.org/cases/list-of-cases/
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Energistadgefördraget  
– en bakgrund  

1
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1.1. Historia 
Energistadgefördraget (Energy Charter 
Treaty, hädanefter ECT) är ett internatio-
nellt investeringsskyddsavtal på energi-
området som skrevs under i december 
1994 och trädde i kraft 1998. Avtalet syftar 
till att främja tillgången till marknader i 
olika länder för företag och garantera ett 
stabilt investeringsklimat på energiom-
rådet. Avtalet ska också skydda investera-
re från att bli orättvist behandlade utom-
lands, till exempel genom diskrimi nerande 
åtgärder och expropriation utan skälig 
kompensation. I detta syfte innehåller av-
talet ett omfattande investeringsskydd 
där investerarna ges möjlighet att gå till 
internationell skiljedom. I nuläget har 54 
parter anslutit sig till avtalet, däribland 
samtliga EU-länder (undantaget Italien). 
Sverige ratificerade avtalet år 1997.  
    De bakomliggande politiska skälen till av-
talet var framför allt att integrera den ryska 
och östeuropeiska energimarknaden med 
den västeuropeiska9, samt skydda investe-
ringar i det forna Sovjetunionen. Ryss  land 
kom dock aldrig att ratificera avtalet, och 
tydliggjorde 2018 att de inte längre vill be-
traktas som en av undertecknarna10.  
     I den proposition den dåvarande social-
demokratiska regeringen under ledning av 
Ingvar Carlsson lade fram till Sveriges 
riksdag i syfte att godkänna avtalet upp-
gavs flera motiv bakom det svenska delta-
gandet. Avtalets investeringsskyddsregler 
och möjlighet till bindande internationell 
skiljedom skulle ”...öka möjligheterna och 
intresset för utländska investeringar inom 
energiområdet”. Förhoppningen var att de 
marknadsekonomiska principer som av-
talet introducerade bland annat skulle 
kunna minska slöseriet med energi och 
avtalets transiteringsregler skulle förbätt-
ra affärsmöjligheterna. På det stora hela 

9 Tienhaara, Kyla och Downie, Christian (2018) – ”Risky 
business? The energy charter treaty, renewable energy and 
investor-state disputes” i Global Governance 24, s. 454
10 Voon, Tania och Mitchell, Andrew D. (2018) - ”Ending 
International Investment Agreements: Russia’s Withdrawal 
from Participation in the Energy Charter Treaty”

hoppades avtalet förbättra möjligheterna 
till en gemensam energimarknad och 
möjlig heten att nå ett långsiktigt inter-
nationellt samarbete på energiområdet. 
Carlsson-regeringen poängterade även att 
avtalet hade ett vidare syfte; ”Det är avsett 
att stödja systemskiftet i de tidigare plane-
konomierna och därmed den historiska 
uppgiften att binda samman länderna i 
östra och västra Europa. Fördraget utgör ett 
viktigt element i EU:s relationer med län-
derna i Central- och Östeuropa och med 
länderna i förutvarande Sovjetunionen”.11   
        Idag är det politiska landskapet ett 
annat. Vid en interpellationsdebatt år 2014 
menade dåvarande näringsminister Mikael 
Damberg att regeringen har ett politiskt an-
svar för de avtal som Sverige tidigare har 
ingått, och att just Energistadgex fördraget 
tecknats”...efter beslut från en enig riksdag 
som har godkänt detta investeringsskydd 
och en investerar-stat-tvistlösningsmeka-
nism”.12 Att avtal innehåller regler för inves-
teringsskydd är enligt regeringen viktigt 
bland annat för jobben och handeln.13 
       Det är svårt att säga om avtalet har ge-
nererat någon av de effekter Carlsson-
regeringen hoppades på. De empiriska be-
visen för huruvida den här typen av 
investeringsavtal med omfattande inves-
teringsskydd genererar ökade utländska 
investeringar för värdländerna är högst 
osäkra.14 Exakt vilken, om någon, ekono-
misk betydelse avtalet har haft för 
Sveriges del är okänt. Överlag finns få stu-
dier som utvärderat avtalet och för svensk 
del förefaller konsekvensanalyser och lik-
nande underlag helt saknas.15  

11 Regeringen (1995) - ”Proposition 1995/96:68 - Energis-
tadgefördraget”
12 Damberg, Mikael (2014) - ”Anförande 112, Interpella-
tion 2014/15:53
13 Damberg, Mikael (2014) - ”Anförande 119, Interpella-
tion 2014/15:53
14 Se ex. Rönnelid, Love (2018) – ”An evaluation of the 
proposed Multilateral Investment Court system”, s. 20-22
15 Rapportförfattaren har letat efter bästa förmåga samt 
samtalat med relevanta myndigheter i Sverige som angett 
att något sådant inte förefaller existera.  
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talet ger dem har inskränkts av staten. 
Det är värt att poängtera att investerings-
skyddet således består av två delar – dels 
de rättigheter investerare ges i avtalet 
(materiella skyddsregler), samt villkoren 
för hur en eventuell tvist skall hanteras 
(processuella regler).

1.2.1. Skyddet för investeringar
ECT ger, likt många andra investerings-
skyddsavtal, utländska investerare extra 
rättigheter utöver det som ges via natio-
nell rätt. Nedan diskuteras skyddet mot 
expropriation samt rätten till ”rättvis och 
skälig behandling”, då dessa klausuler är 
de som åberopas mest frekvent i stäm-
ningar20. Båda dessa artiklar är vanligt 
förekommande i investeringsskyddsav-
tal, även om utformningen kan variera 
något.  
     Skyddet mot expropriation ges investe-
rare via avtalets artikel 13. Artikeln syftade 
huvudsakligen till att skydda företag mot 
regelrätt nationalisering av egendom eller 
andra typer av ”direkt” expropriation. En 
sådan är enligt ECT endast laglig om den 
även sker för ett syfte i allmänhetens in-
tresse, är icke-diskriminerande, sker på ett 
lagligt och rättssäkert sätt samt åtföljs av 
snabb, effektiv och lämplig kompensa-
tion.21 Det är dock viktigt att poängtera att 
ovanstående kriterier lämnar ett ganska 
stort tolkningsutrymme. Bara för att en åt-
gärd sker i allmänhetens intresse och är 
icke-diskriminerande kan det fortfarande 
röra sig om expropriation.22

Artikeln innehåller dock även en skri-
velse som fått stor betydelse för vilka typer 
av stämningar som kan initieras av bolag 
som anser sig förfördelade. En nationalise-
ring eller expropriation likställs nämligen 

20 Kommerskollegium (2015) – ”Rätten att reglera i 
handelsavtalet mellan EU och Kanada – och hur kan det bli i 
avtalet med USA?”, s. 2
21 Energy Charter Treaty, artikel 13.1., författarens över-
sättning från engelska
22 Schreuer, Christoph (2005) - ”The concept of expro-
priation under the ECT and other Investment Protection 
Treaties”, s. 2

Trots sitt ursprungliga syfte är det fram-
förallt genom investeringstvister och 
stämningar med udden riktad mot olika 
nationers miljöarbete som ECT har blivit 
känt. Den omfattande kritiken16 mot hur 
avtalet används har lett till att ett reform-
arbete påbörjats i syfte att förändra inves-
teringsskyddet och göra det mer ”modernt”.17 
Planerna på att reformera avtalet har dock 
inte mildrat kritiken.18

Sedan ett antal år tillbaka pågår även 
ett försök att expandera avtalet geo-
grafiskt. År 2012 antogs den så kallade 
”CONEXO”-strategin och tre år senare 
skrevs ett nytt avtal under; den Inter-
nationella Energistadgan. Till skillnad 
från ECT är det här dock bara frågan om en 
icke-bindande politisk deklaration tänkt 
att stärka samarbetet mellan parterna på 
energiområdet.  Ett uttalat syfte är dock att 
avtalet skall fungera som ett första steg 
mot medlemskap i ECT för de länder som 
ännu inte gått med. I dagsläget har 90 par-
ter undertecknat Energistadgan, däribland 
ett flertal länder i Afrika och Asien – län-
der som idag står utanför ECT.19 

1.2. Innehåll
ECT innehåller en mängd olika bindande 
bestämmelser tänkta att bidra till att 
främja konkurrens, garantera marknads-
tillträde samt underlätta investeringar 
inom energisektorn. Av särskilt intresse 
för den här rapporten är det omfattande 
investeringsskydd som avtalet innehåll-
er samt dess medföljande tvistlösnings-
mekanism (Investor-State Dispute 
Settlement, ISDS) för att hantera tvister i 
det fall företag anser att de rättigheter av-

16 Se ex. ”Brev från 278 NGOs” (2019), tillgängligt via 
https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/open-letter/ 
17 EU-kommissionen (2019) – Pressmeddelande; ”Energy 
Charter Treaty modernisation: Commission welcomes 
Council’s mandate” 
18 Se ex. Saheb, Yamina (2020) - ”Modernisation of the 
Energy Charter Treaty – A global tragedy at high cost for 
taxpayers”
19 Bernasconi-Osterwalder, Natalie (2017) - ”Expansion 
of the Energy Charter to Africa and Asia: Undoing Reform in 
International Investment Law?”

https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/open-letter/
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skall godkännas eller att rådande lag-
stiftning skall bestå. Skilje domstolar har 
tolkat artikeln mycket olika. Vid ett fler-
tal fall har extremt vidlyftiga tolkningar 
gjorts, vilket spätt på osäkerheten kring 
vilka typer av statliga åtgärder som kan 
utgöra ett brott mot artikeln. I enskilda 
fall har blotta företeelsen att en stat lag-
stiftar och därigenom förändrar förut-
sättningarna för en investerare negativt 
uppfattats utgöra ett brott mot artikeln. I 
fallet Tecmed mot Mexiko gjorde skilje-
domstolen en mycket vid tolkning: 
 
”Den utländska investeraren förväntar sig 
att värdstaten skall agera på ett konse-
kvent sätt, fritt från tvetydigheter och 
med full öppenhet gentemot den utländ-
ska investeraren, så att denne i förväg 
känner till alla regler och lagstiftningar 
som reglerar dess investeringar, liksom 
målen för relevant politik, direktiv och 
administrativ praxis för att på så sätt 
kunna planera sin investering och följa 
sådana regler. Alla statliga åtgärder som 
uppfyller sådana kriterier skall inte en-
bart avse riktlinjer, direktiv eller utfärda-
de krav, eller de beslut som godkänts i en-
lighet med detta, utan också innehålla 
målsättningarna för sådana regleringar. 
Den utländska investeraren förväntar sig 
också att värdstaten agerar konsekvent, 
d.v.s. utan att godtyckligt återkalla even-
tuella befintliga beslut eller tillstånd ut-
färdat av staten som investeraren basera-
de sitt åtagande att investera samt 
planera och sjösätta sin kommersiella 
och affärsmässiga verksamhet på”.26 
 
Liknande tolkningar har gjorts av andra 
skiljedomstolar, exempelvis i fallet mel-
lan Inmaris och Ukraina: 
(…) ”alla statliga åtgärder som är orättvisa 
eller oskäliga i förhållande till en täckt in-
vestering bryter mot den skyldigheten 
(rättvis och skälig behandling). En statlig 

26 Final Award, Tecmed v. Mexico (2003), författarens 
översättning

med ”en åtgärd eller serie av åtgärder som har 
en effekt motsvarande en nationalisering 
eller expropriation”. Någon utförligare defini-
tion av vilken typ av åtgärd som kan avses 
ges inte i ECT, vilket lett till att såväl investe-
rare som skiljedomstolar (som avgör tvister-
na) gjort förhållandevis expansiva tolkningar 
av vilka former av statliga åtgärder som kan 
klassas som en (indirekt) expropriation. 
Skyddet mot expropriation gäller inte heller 
enbart fysisk egendom, utan en lång rad olika 
tillgångar och rättigheter som kan anses vara 
av ekonomisk vikt för investeraren.23

Redan för tjugo år sedan när FN-organet 
UNCTAD gjorde en större utredning fram-
gick det tydligt att fysiska tillgångar redan 
då spelade en allt mer underordnad roll i 
stämningarna mot stater – i stället kom in-
vesterarnas olika former av rättigheter och 
förutsättningar att bruka sina investeringar 
i fokus. Som exempel kan signifikant höjda 
skatter i teorin utgöra en expropriation 
(även om få investerare hittills fått gehör för 
det) eller olika former av upplevda immate-
rialrättsintrång.24 Vad som betecknas som 
en investering diskuteras mer utförligt i 
kommande avsnitt.

Vid sidan av skyddet mot expropriation 
stipulerar ECT även i artikel 10.1 att investera-
re skall åtnjuta så kallad ”rättvis och skälig 
behandling” (fair and equitable treatment). 
Exakt vad detta innebär är inte definierat i 
ECT, och historiskt har artikeln använts för 
att motivera alla möjliga typer av stämningar 
där staters beteende anses ha påverkat vär-
det av en investering negativt – en så kallad 
uppsamlingsbestämmelse, eller bättre ut-
tryckt på engelska: catch all-clause.25 
     Stater har funnits skyldiga till att ha 
brutit mot artikeln genom att inte gett till-
räcklig insyn i ett administrativt besluts-
fattande eller på något sätt gett investera-
ren en så kallad ”berättigad förväntning” 
om att till exempel en tillståndsprövning 

23 ibid s. 19
24 UNCTAD (2000) – ”Taking of property”, s. 21-22
25 Bernasconi, Nathalie (2009) – ”Background paper on 
Vattenfall vs. Germany”
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åtgärd kan vara orättvis eller oskälig om 
den bryter mot specifika åtaganden, om 
den genomförs av politiska skäl eller andra 
olämpliga motiv, om investeraren inte be-
handlas på ett objektivt, rättvist, opartiskt 
och öppet sätt, eller av andra skäl”.27 
 
Det är värt att notera att ovanstående 
citat representerar några av de mest vid-
lyftiga tolkningarna av begreppet som 
gjorts av skiljedomstolar. Det ger likväl 
en indikation på hur svårt det är för sta-
ter att förutse vilka åtgärder som kan 
anses bryta mot detta åtagande, inte 
minst i samband med miljö- och klimat-
lagstiftning.28  
     Noteras bör även att såväl EU-
kommissionen som den svenska regering-
en anser att dessa artiklar är föråldrade.29 I 
nuvarande handels- och investerings-
skyddsavtal har EU-kommissionen följakt-
ligen valt att tydligare definiera vad som 
utgör en indirekt expropriation samt utförli-
gare definiera ”rättvis och skälig behand-
ling”. Dessa nya definitioner har i sin tur 
dock kritiserats för att vara otillräckliga.30

1.2.2. Vad räknas som investering  
och ”investerare”
För att kunna stämma en stat via ECT 
måste ett företag leva upp till två krav. 
För det första måste företaget kunna be-
visa att det har gjort en investering som 
täcks av ECT, och för det andra måste fö-
retaget kvalificera sig som investerare. 
En investering enligt ECT består av ”eko-
nomisk aktivitet i energisektorn”, som i 
sin tur definieras som exempelvis pro-

27 Final Award, Inmaris v. Ukraine (2012), författarens 
översättning
28 Se ex. Miles, Kate (2008) - ”International investment 
law and climate change: Issues in the transition to a low 
carbon world” samt Tienhaara, Kyla (2017) - ”Regulatory 
chill in a warming world: the threat to climate olicy posed by 
Intestor-State Dispute Settlement”
29 Se ex. Damberg, Mikael (2015), anförande i Interpel-
lation 2015/16:97 och EU-kommissionen (2019) – ”Energy 
Charter Treaty modernisation: European Commission 
presents draft negotiating directives”
30 Se ex. Rönnelid, Love (2018) och Allvin, Rikard (2016) - 
”I skuggan av TTIP – En utvärdering av CETA-avtalets risker 
för välfärd, miljö och arbetsrätt”

spektering och utvinning av olja, gas, kol 
och uran, konstruktion och drift av för-
nybar kraftproduktion som vind- och so-
lenergi, landtransport, distribution och 
pipelines för gas och andra energislag, 
drift av kärnkraftverk, m.m.31 Som fram-
gått tidigare inskränker sig inte en gjord 
investering endast till fysisk egendom. I 
ECT innefattas även explicit immaterial-
rätt och alla former av äganderätt, samt 
värdet av kontrakt och rättigheter kopp-
lade till givna tillstånd.32 Listan är om-
fattande men inte uttömmande. Vad som 
faktiskt kvalificeras som en investering 
är således vagt definierat och i slutändan 
överlämnas ett stort tolkningsutrymme 
till skiljedomstolen. Den stora osäkerhe-
ten och de olika tolkningarna har lett 
fram till att appellationsdomstolen i 
Paris har bett om ett förhandsavgörande 
av EU-domstolen.33 
    Även när det gäller vem som kan definie-
ras som investerare överlämnar skrivning-
arna i ECT ett förhållandevis om fattande 
tolkningsutrymme till skilje  -
domstolarna.34 Avtalets artikel 17 slår fast 
att en stat kan avstå från att applicera in-
vesteringsskyddet om ett företag saknar 
”väsentlig affärsverksamhet” (substantial 
business activity) i ett partnerland.35 
Begreppet återfinns även i andra investe-
ringsskyddsavtal och exakt vad som utgör 
en ”väsentlig affärsverksamhet” är om-
tvistat. Även här har skiljedomstolar gjort 
olika tolkningar. I ett flertal fall har skilje-
domstolar valt att utgå ifrån innehållet och 
inte storleken på affärsverksamheten, även 
 
  

31 Energy Charter Treaty, art. 1.5. , Annex EM samt ”Un-
derstanding with respect to Article 1 (5).  
32 Energy Charter Treaty, art. 1.6 samt Understanding 
with respect to Article 1 (6)
33 Beträffande fallet Moldavien v. Komstroy;  
Fouchard, Clement (2020) - “CJEU to Seal the Fate of US$50 
Million ECT Award Against Moldova?”
34 Krajewski, Markus (2014) - ”Modalities for investment 
protection and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in 
TTIP from a trade union perspective”, s. 10
35 Energy Charter Treaty, art. 17
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i fall startade under ECT. I vissa fall har 
det bedömts tillräckligt att ha kontor 
med heltidsanställda, hålla möten och 
ha bankrelationer i landet för att inte 
bedömas som ett ”brevlådeföretag”.36

Organisationerna Corporate 
Europe Observatory och 
Transnational Institute går i en rap-
port igenom 24 stämningar via ECT 
som gjorts av nederländska investe-
rare. 23 av dessa pekas av organisa-
tionerna ut som skapade av brevlåde-
företag. En av de utpekade 
stämningarna berör det  kanadensis-
ka bolaget Khan Resources,som trots 
att Kanada inte är anslutet till ECT 
har utnyttjat avtalet för att stämma 
Mongoliet efter att landet infört hår-
dare miljökrav i samband med uran-
brytning (företaget vann).37 
Fenomenet att använda avtal där före-
tag inte har sin verksamhet är känt 
som ”treaty shopping”, på svenska un-
gefär ”avtalsbuffé”. Eftersom det är 
förhållandevis enkelt att kvalificera 
sig som en investerare via de flesta 
existerande investeringsskyddsavtal 
kan företag helt enkelt välja att orga-
nisera sina investeringar genom t.ex. 
dotterbolag för att på så sätt täckas av 
så många avtal som möjligt, och se-
dermera utnyttja det avtal som ger 
dem bäst förutsättningar  att stämma 
en stat. Enligt en rapport från OECD 
från år 2012 erbjuder ett flertal advo-
katfirmor investerare assistans med 
just den här typen av upplägg.38 
Företeelsen har till stor del möjlig-
gjorts genom skiljedomstolarnas ovil-
ja och/eller oförmåga att stoppa  

36 European Parliament Research Service (2<017) – 
From arbitration to the investment court system (ICS) 
– The evolution of CETA rules”, s. 24
37 Corporate Europe Observatory och Transnational 
Institute (2018) - ”One treaty to rule them all – the 
ever-expanding Energy Charter Treaty and the power it 
gives corporations to halt the energy transition”, s. 45
38 OECD (2012) - ”Investor-State Dispute Settlement ”, 
s. 55 (not 73)

 
 
enskilda företags manipulation av ”nationa-
litet” vid stämningsförfaranden.39 

1.2.3. Stämningar och tvister
Investeringsskyddet i ECT ger utländska 
investerare tillgång till en procedur som 
kallas Investor-State Dispute Settlement 
(ISDS).40 I den offentliga debatten om 
handels- och investeringsskyddsavtal 
har allt som rört investeringsskydd kom-
mit att buntas ihop under detta epitet 
(ISDS), även om själva formerna för tvist-
lösning bara är en av de kritiserade as-
pekterna. 

ISDS-proceduren är alltså ett av de alter-
nativ för tvistlösning som erbjuds investe-
rare under ECT, och det mest attraktiva för 
företag som anser sig dåligt behandlade. 

I korthet innebär systemet att ett före-
tag kan föra en process om skadestånd ut-
anför de nationella domstolssystemen, och 
i stället använda en privat skiljedomstol. I 
regel är skiljedomstolen sammansatt av 
tre jurister, där investeraren väljer en, sta-
ten en och där dessa två gemensamt väljer 
en ordförande. Personerna är jurister, men 
inte nödvändigtvis domare. I de flesta fall 
är insynen ytterst begränsad. ECT ger, i lik-
het med andra investeringsskyddsavtal, 
företag rätt att utnyttja olika regelverk om 
handläggningen i skiljedomstolar.41 I ECT 
inskränker sig dessa till regelverken från 
Världsbankens ICSID, FN:s UNICITRAL och 
Stockholm Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC). Domslut går inte 
att överklaga, och det bildas inte heller 
någon ”rättspraxis” som i offentliga rätts-
system. Teoretiskt kan således två olika 
skiljedomstolar komma till helt olika slut-
satser i samma mål.

Kritik mot ISDS som tvistlösningsme-

39 Schepel. Harm et al. (2014) - ”Statement of Concern 
about Planned Provisions on Investment Protection and 
Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlan-
tic Trade and Investment Partnership (TTIP)”, s. 6
40 Energy Charter Treaty, art. 26
41 Johnson, Lise (2013) – “New UNICITRAL Arbitration 
Rules on Transparency: Application, Content and Next 
steps”
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kanism har funnits inom den akademiska 
världen under lång tid, men frågan blev 
även kontroversiell i den offentliga debat-
ten i samband med EU:s planerade han-
delsavtal med USA (TTIP). En stor mängd 
fackförbund, miljögrupper och andra orga-
nisationer från civilsamhället har kritise-
rat och motsatt sig användningen av ISDS. 
Att i detalj redogöra för denna kritik ligger 
dock utanför fokus för den här rapporten, 
men i korthet går kritiken ut på att; 

•	 Endast investerare kan väcka talan. 
Staten är således alltid svarande. 
De extra rättigheter som utländska 
investerare ges motsvaras inte 
av några ytterligare skyldigheter, 
d.v.s. utländska investerare ges ett 
ytterligare skydd utöver det som ges 
inhemska investerare. 

•	 Investerare kan utnyttja de 
otydligheter som finns i materiella 
villkor (som rättvis och skälig 
behandling) för att sätta extra press 
på stater. Bristen på rättspraxis gör 
att det många gånger är svårt att 
förutse hur en skiljedomstol ska 
bedöma artiklarna. 

•	  Processen saknar generellt 
transparens.

•	 Skiljedomarna är få, agerar både som 
domare och ombud, och är inte alltid 
helt oberoende.

•	 En befintlig industri av advokatfirmor 
och skiljedomare tjänar på att 
systemet upprätthålls (och för att 
upprätthållas är det en fördel om 
investerare ofta vinner). 

•	 Proceduren är långsam och onödigt 
kostsam. 

•	 Skiljedomstolar förbiser ofta staters 
internationella förpliktelser ex. 
gällande klimat och mänskliga 
rättigheter.42 

1.2.4. Solnedgångsklausul
Sist men inte minst innehåller ECT en så 
kallad solnedgångsklausul (sunset clau-
se). Den innebär att investeringsskyddet 

fortsätter att gälla för gjorda investering-
ar ytterligare 20 år efter det att en part 
ensidigt lämnar avtalet. Eftersom det tar 
ett år att formellt lämna avtalet kan en 
part som väljer att lämna ECT räkna med 
att kunna bli stämt i ytterligare 21 år efter 
att ha meddelat sin intention att lämna. 
Självklart kan, och bör, det diskuteras hur 
rimliga sådana här klausuler är, eftersom 
de i praktiken även intecknar framtida 
generationers möjlighet att självständigt 
bestämma vilka rättigheter de vill ge till 
utländska investerare. Likväl har EU-
kommissionen valt att behålla en liknan-
de klausul som gäller i 20 år, exempelvis i 
sina senaste avtal med Kanada (CETA) 
och Singapore.  

I ECT återfinns solnedgångsklausulen i 
artikel 47.3. I skrivande stund har endast 
ett europeiskt land (utöver Ryssland) dragit 
sig tillbaka från ECT, nämligen Italien. År 
2015 klargjorde landet sin intention att 
lämna ECT, och gjorde så formellt i enlighet 
med avtalet året efter.43 Detta har dock inte 
hindrat att Italien kontinuerligt fortsätter 
att bli stämt. År 2017 stämde exempelvis 
brittiska oljebolaget Rockhopper landet 
efter att företag nekats tillstånd att borra i 
Ombrina Mare.44 Tillståndet nekades efter 
att det italienska parlamentet förbjudit 
kustnära olje- och gasborrning med hän-
syn till miljön och risk för jordbävningar. 

Det råder delade meningar om huruvida 
det är möjligt att lämna ECT utan att ”sätta 
igång” solnedgångsklausulen. Detta disku-
teras utförligare i del 4.3 av rapporten.
  

43 I enlighet med artikel 47.2, Energy Charter Treaty. 
44 Offshore Energy (2017) - ”Rockhopper looking to get 
Ombrina Mare money back from Italy”

42 För utförlig kritk, se ex. Krajewski, Markus och Hoff-42 För utförlig kritk, se ex. Krajewski, Markus och Hoff-
man, Rhea Tamara (2017) - ”The European Commission’s man, Rhea Tamara (2017) - ”The European Commission’s 
Proposal for Investment Protection in TTIP” Langford, Proposal for Investment Protection in TTIP” Langford, 
Behn och Lie (2017) - ”The revolving door in international Behn och Lie (2017) - ”The revolving door in international 
investment arbitration” Pelc, Krzyztof J. (2016) - ”Does the investment arbitration” Pelc, Krzyztof J. (2016) - ”Does the 
International Investment Regime Induce Frivolous Litiga-International Investment Regime Induce Frivolous Litiga-
tion?” Rönnelid (2018) Schepel et al. (2014) Van Harten, Gus tion?” Rönnelid (2018) Schepel et al. (2014) Van Harten, Gus 
(2015) – ”The European Commission’s push to consolidate (2015) – ”The European Commission’s push to consolidate 
and expand isds: An assessment of the proposed Cana-and expand isds: An assessment of the proposed Cana-
da-Europe CETA and Europe-Singapore FTA”da-Europe CETA and Europe-Singapore FTA”
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1.3. Exempel på stämningar 
med effekt på klimat och miljö
Hur har då ovanstående investerings-
skydd och tvistlösningsmekanism an-
vänts av investerare? Anledningen till att 
just ECT blivit ett omdebatterat och kon-
troversiellt avtal är dels att det är det 
mest använda avtalet i världen för stäm-
ningar45, dels för att investerare sanno-
likt utnyttjat avtalet medvetet i syftet att 
avskräcka, försena och/eller kräva om-
fattande skadestånd i samband med 
miljö- och klimatlagstiftning. 

Under senare år har även avtalet alltmer 
frekvent använts för att kräva skadestånd i 
samband med förnybara energikällor. 
Exempelvis har Spanien stämts av ett stort 
antal investerare i samband med att landet 
avskaffade befintliga subventioner för sol-
kraft. 

Nedan följer ett par av de kontroversiel-
la fall där investerare åberopat ECT som 
grund för stämning. Listan är ett urval och 
är på intet sätt uttömmande.

1.3.1. Vattenfall mot Tyskland I och II
Statliga Vattenfall har vid två tillfällen 
använt sig av investeringsskyddet i ECT 
för att stämma Tyskland. År 2009 stämde 
Vattenfall landet i samband med byggna-
tionen av ett kolkraftverk i Hamburg. I ett 
första skede fick Vattenfall klartecken för 
att börja bygga vissa delar av kraftverket, 
men staden gjorde klart att fler miljötill-
stånd skulle krävas för ett slutgiltigt 
byggnadstillstånd. Projektet visade sig 
vara ytterst impopulärt bland lokalbe-
folkningen, och över 12 000 medborgare 
skrev under en namninsamling mot 
kolkraftverket. Trots protesterna fick 
Vattenfall ett slutgiltigt bygg- och miljö-
tillstånd, men tillståndet ställde nya krav 
på vilka restriktioner kraftverket behöv-
de följa för att inte förorena floden Elbe, 
som rinner genom staden. Hamburg 

45 129 fall enligt den i skrivande stund senaste uppdate-
ringen gjord 25/3/2020. https://www.energychartertreaty.
org/cases/list-of-cases/ 

angav att de höjda miljökraven är nöd-
vändiga enligt EU-lag, då staden försöker 
möta kraven i EU:s ramvattendirektiv. 
Direktivet ställer krav på en viss grad av 
vattenkvalitet i exempelvis floder, sjöar 
och grundvatten. Vattenfall å sin sida 
hävdade att reglerna om vattenkvalitet 
skulle göra kolkraftverket olönsamt, och 
stämde via ECT med ett skadeståndskrav 
på ca 1,4 miljarder euro (Tyskland blev 
svarande för ersättningskraven).46

Skiljedomsförhandlingarna var hemli-
ga och slutade i en förlikning. Klart är att 
ett flertal av de nya miljökrav som ställts 
på kolkraftverket drogs tillbaka.47 Fallet 
återkommer kontinuerligt som ett exem-
pel48 på det som kallas ”regulatory chill”, en 
nedkylningseffekt på lagstiftning (mer om 
detta under 2.1.). 

I det andra, och fortfarande pågående, 
fallet har Vattenfall stämt Tyskland för be-
slutet att fasa ut kärnkraften efter kärn-
kraftskatastrofen i Fukushima. I landet, 
som länge haft en högljudd och stark pro-
teströrelse mot kärnkraft, fick olyckan tidi-
gare kärnkraftsförespråkare som för-
bundskansler Angela Merkel att ändra 
åsikt. Redan fyra dagar efter katastrofen 
stängde Tyskland sina äldsta kärnkraft-
verk, och kort därefter gav sig närmare 250 
000 tyskar ut på gatorna och krävde ett 
stopp för all kärnkraft i landet. Senare till-
kännagav den tyska regeringen sin plan 
för att stänga landets samtliga kärnkraft-
verk till år 2022.  
     Vattenfalls två stora kärnkraftverk i 
Krümmel och Brunsbüttel tillhörde de verk 
som stängdes med omedelbar verkan. 
Vattenfall gick återigen till ECT och initiera-
de en stämning mot Tyskland. Få detaljer om 
fallet är kända, men skadeståndskravet upp-
går till närmare 50 miljarder kronor.  För att  

46 Der Spiegel (2011) - ”Nuclear Phase-Out Faces Bil-
lion-Euro Lawsuit”
47 Bernasconi (2009)
48 Se ex. EU-parlamentet EXPO-B (2014) - ”Investor-State 
Dispute Settlement (ISDS) Provisions in the EU:s Internatio-
nal Investment Agreements, Volum 2 – Studies”, s. 139-141

https://www.energychartertreaty.org/cases/list-of-cases/
https://www.energychartertreaty.org/cases/list-of-cases/
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ge perspektiv så motsvarar denna summa 
ungefär halva den tyska biståndsbudgeten.49 
 
1.3.2. Uniper mot Nederländerna 
I ett försök att minska sina utsläpp antog 
Nederländernas representanthus, under-
huset i landets tvåkammarsystem, som-
maren 2019 en lag om utfasning av kol. 
Idag står kolet för ca 25 procent av lan-
dets elproduktion. Representanthuset be-
slutade att de äldsta kolkraftverken skall 
fasas ut till år 2025, och de nyare verken 
från och med år 2030. 

Det tyska företaget Uniperhotade omgå-
ende med en stämning via ECT, trots att be-
slutet vid tillfället inte vunnit laga kraft 
(godkännande krävdes även i senaten).50 
Uniper har hävdat att beslutet innebär en 
de facto expropriering utan kompensation 
av deras kolkraftverk Maasvlakte, och ho-
tade således Nederländerna med skilje-
domstol om lagen skulle godkännas.  

Inför omröstningen i den nederländska 
senaten december 2019 uppgavs enligt 
medierapporter ett stort antal ledamöter 
vara oroade över stämningshotet, och hela 
lagförslaget kunde vara i fara.51 Vid om-
röstningen den 3e december röstade dock 
en majoritet för förslaget. Drygt två veckor 
senare mottog den nederländska regering-
en ett kravbrev från Uniper där företaget 
meddelar att man förbereder att stämma 
landet men att man i första hand söker för-
likning, en uppgörelse om ersättning (ami-
cable settlement).52  
 
1.3.3. Vermilion mot Frankrike
Under 2017 förberedde Frankrike en ny 
klimatlag, som syftade till att fasa ut in-
hemsk produktion av olja och gas. Lagen 
döptes efter den dåvarande miljöminis-

49 Bernasconi-Osterwalder, Nathalie och Brauch, Martin 
Dietrich (2014) - ”The State of Play in Vattenfall v. Germany 
II: Leaving the German public in the dark”
50 Telegraaf (2019) - “Claim om kolenverbod voor staat”, 
51 Forbes (2019) - ”Dutch lawmakers under pressure over 
coal phase-out”
52 Investment Arbitration Reporter (2020) - ”The Nether-
lands is put on notice of a treaty-based dispute”

tern Nicolas Hulot och var en del i 
Frankrikes arbete för att nå upp till sina 
åtaganden i Parisavtalet. I praktiken 
skulle lagen innebära ett förbud mot nya 
koncessioner och licenser för utvinning 
av gas och olja, och därigenom på natur-
lig väg fasa ut gas- och oljeproduktion i 
landet i samband med att existerande 
tillstånd upphör.  
     Lagen, som till en början hade starkt 
stöd bland den franska miljörörelsen, kom 
dock i ett sent läge att urvattnas. En mängd 
undantag infördes och nya tillstånd för-
bjöds först efter år 2040.  Först ett år senare 
kunde en koppling göras mellan urvatt-
ningen och ett stämningshot från det ka-
nadensiska oljebolaget Vermilion Energy. 
Via ett dotterbolag hotade nämligen företa-
get att stämma Frankrike via ECT om lagen 
inte reviderades. ”Hotet” framfördes i en 
inlaga till Conseil d´Etat, en myndighet 
som granskar planerad lagstiftning innan 
den förs vidare till landets parlament (ung. 
motsvarande svenska Lagrådet). Inlagan 
blev allmänt känd när den läcktes av den 
franska grenen av miljöorganisationen 
Friends of the Earth.53 

1.3.4. Solenergiföretag mot Spanien
Det är dock inte bara fossilindustri som 
använder ECT för att stämma stater. År 
2007 uppdaterade Spanien sin lagstift-
ning kring subventioner riktade mot att 
stimulera investeringar i förnybar ener-
gi.54 Lagstiftningen byggde på ett system 
för inmatningstariffer (”garantiprissys-
tem”, feed-in tariffs) där elproducenterna 
garanteras ett på förhand överenskom-
met pris för den elektricitet de produce-
rar. Efter att lagstiftningen kommit på 
plats fullständigt exploderade investe-
ringarna i solel i Spanien, delvis som en 
effekt av lagstiftningen men också som 
ett resultat av en drastisk minskning i 
tillverkningskostnader för solpaneler (en 

53 Le Monde (2018) - ”Comment la menace d’arbitrage a 
permis aux lobbys de détricoter la loi Hulot”
54 Del Río, Pablo och Mir-Artiges, Pere (2014) - ”A Cautio-
nary Tale: Spain´s Solar PV Investment Bubble” 
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60-procentig minskning i pris mellan 
2008-2011).55

Utvecklingen fick stora ekonomiska ef-
fekter. De spanska subventionerna och in-
matningstarifferna var dåligt designade 
för att anpassas till situationen och kost-
naderna rusade. Redan år 2009 gick nära 
hälften av allt statligt stöd till förnybar 
elektricitet i Spanien till just solceller, mot-
svarande en total kostnad av 26 miljarder 
kronor per år.56 Detta trots att solceller en-
dast producerade 10 procent av den förny-
bara elektriciteten i landet. Kostnaden, i 
kombination med den då pågående finans-
krisen, fick Spanien att successivt dra till-
baka subventionerna redan under 2008. 
Åtgärden kombinerades med en skatt på 
generatorer. År 2012 hade allt stöd till sol-
celler fasats ut, något som av förklarliga 
skäl upprörde de investerare som satsat. 
Kritik riktades också mot att lagstiftning-
en verkade retroaktivt. Inhemska företag 
hade ingen tillgång till ECT, men utländska 
investerare började omgående att utnyttja 
avtalet för att stämma Spanien. I skrivande 
stund har mer än 40 olika stämningar re-
gistrerats under ECT som en effekt av lag-
stiftningen. En betydande del av dessa 
härrör inte från energibolag, utan från risk-
kapitalbolag.57 Ett flertal av dessa började 
investera i Spanien först efter år 2009 när 
en del av lagstiftningen redan börjat dras 
tillbaka, och fortsatte att utöka sitt ägande 
under 2010 och 2011. Enligt forskarna 
Tienhaara och Downie tyder detta på att 
åtminstone en del investerare ser möjlig-
heten till stämning via ECT inte enbart 
som en försäkring utan också som en po-
tentiell källa till ytterligare intäkter.58 

Hittills har flera av fallen avslutats, även 
om majoriteten fortfarande pågår. Den 
spanska staten har både vunnit och förlo-
rat. I det första avslutade fallet förlorade in-
vesterarna och tvingades att betala  
 

55 Tienhaara och Downie (2018)
56 Del Rio och Mir-Artiges (2014)
57 Tienhaara och Downie (2018), s.458-459
58 ibid

Spaniens rättegångskostnader på drygt 13 
miljoner kronor. Skiljedomstolen ansåg 
inte att investerarna kunde ha någon be-
rättigad förväntan på att subventionerna 
skulle bestå eftersom Spanien inte gjort 
något sådan specifik utfästelse, och note-
rade att Spaniens högsta domstol bedömt 
förändringarna av inmatningstarifferna 
som kompatibla med spansk lag.59 
Spanien vann även det andra fallet i ord-
ningen (som även berörde ytterligare utfas-
ningsåtgärder än det första fallet), men det 
tredje fallet förlorade de. Skiljedomstolen 
fann att Spanien brutit mot artikel 10 i ECT 
gällande rättvis och skälig behandling och 
utdömde ett skadestånd på drygt 1,3 miljar-
der kronor.60

1.3.5. Strabag mot Tyskland
I september 2019 inkom en ny stämning 
grundad på ECT till skiljedomstolen 
ICSID.61 Denna gång var det ett österri-
kiskt företag som stämde Tyskland. Få 
konkreta detaljer om fallet är kända, men 
stämningen rör ett projekt för förnybar 
energi. Strabag är ett av de största bygg-
företagen i Europa, och har sedan drygt 
tio år tillbaka ett flertal pågående projekt 
med havsbaserad vindkraft i Nordsjön, 
som företaget dock på senare år börjat 
sälja av. Mycket tyder på att stämningen 
gäller åtminstone ett av dessa projekt. 

Enligt medieuppgifter grundar sig 
stämningen på en förändring av den rå-
dande tyska lagstiftningen för förnybar 
energi (Erneuerbare Energien Gesetz, 
EEG).62 Lagen syftar till att främja energi 
från förnybara källor. I likhet med den 
spanska lagstiftningen från fallet med so-

59 Final Award, Charanne BV and Contruction Invest-
ments SARL v. Spain
60 Final Award, Eiser Infrastructure Limited and Energia 
Solar Luxembourg S.A.R v. Kingdom of Spain, s. 156,
61 ICSID (2019) - Strabag SE, Erste Nordsee-Offshore Hol-
ding GmbH and Zweite Nordsee-Offshore Holding GmbH v. 
Federal Republic of Germany (ICSID Case No. ARB/19/29), 
62 Global Arbitration News (2019) - ”Federal Republic of 
Germany faces third ever investor-state arbitration: Might 
changes to renewables regime lead to another public “Vat-
tenfall-outcry” about arbitration?”
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lenergiföretagen innehöll även den tyska 
lagen ursprungligen ett system för inmat-
ningstariffer, som dock kontinuerligt har 
justerats. Under år 2014 ersattes tarifferna 
helt med en form av anbudsstyrt system 
där ekonomiskt stöd till förnybara anlägg-
ningar utgår till de investerare som erbjud-
er det lägsta priset för producerad el.63 
Revideringen av lagstiftningen innehåller 
en mängd olika delar. Huruvida det är ut-
fasningen av inmatningstarifferna (som 
får anses vara en mycket kraftfull subven-
tion) som står i fokus för stämningen får 
tiden utvisa, men återigen används ECT för 
att stämma en stat som reviderat lagstift-
ning som handlar om förnybar energi.
  
1.4  Fall i Sverige
Även om Sverige under lång tid varit för-
skonat från stämningar och stämningshot 
tycks fenomenet nu även nått våra bredd-
grader. I november 2019 mottog Sverige för 
första gången ett kravbrev om kommande 
stämning för en miljöåtgärd. I den här rap-
porten visas också, för första gången, hur 
utländska investerare börjat använda hotet 
om en stämning via ECT i syfte att av-
skräcka planerad svensk lagstiftning.

1.4.1. Aura Energy och uranförbudet
Den 7:e november 2019 inkom ett skade-
ståndsanspråk till svenska 
Justitiekanslern. Det australiensiska 
gruvbolaget Aura Energy menade att 
riksdagens beslut att föregående sommar 
förbjuda prospektering och utvinning av 
uran ”fullständigt förstört” deras investe-
ring i uranfyndigheter i Sverige.64 
Särskilt omfattande var fyndigheten i 
Häggån i Jämtland. Beslutet utgjorde, en-
ligt företaget, ett brott mot ECT:s artiklar 
om expropriation och rättvis och skälig 
behandling. Enligt Aura Energy var lag-
stiftningen ett resultat av en uppblåst de-

63 Clean Energy Wire (2014) - ”Comparing old and new – 
changes to Germanys renewable energy act” 
64 Aura Energy Limited (2019) – ”Notice for arbitration 
- Claim for damages under the Energy Charter, Union Law 
and European Law”, s. 6

batt skapad av ”gröna aktivister”65. Skade-
ståndskravet uppgick till hisnande 17 
milj arder kronor66, en summa långt större 
än statens hela miljöbudget för 2020 på 
12,6 miljarder. I första hand ville företaget 
göra upp i godo (amicable settlement), 
men hotade annars att gå vidare till skilje-
domstol. För Sveriges del är det såvitt känt 
andra gången landet hotas med stämning, 
men första gången via ECT.67

I mars 2020 meddelade Sverige att man 
inte tänker tillgodose något av Aura 
Energy:s krav. Juristerna som företräder 
Sverige hävdar att Aura Energy inte kvalifi-
cerar sig som en investerare under ECT, 
och att den aktuella lagstiftningen inte 
heller utgör något brott mot åtagandena i 
ECT.68

Enligt uppgift delgiven rapportförfatta-
ren skall Aura Energy ha accepterat 
Sveriges tolkning och kommer inte att gå 
vidare med fallet. 

 1.4.2. E.ON och intäktsramar  
för elnätsföretag
I april 2019 skickade regeringen ut en 
promemoria för remiss om en modifiering 
av en tidigare lagändring (2018:1448) till 
ellagen (1997:857).69 Även om lagstiftning-
en inte motiverats av klimatskäl, är elnä-
tet intressant så till vida att utbyggnad 
och styrning kan vara av central betydel-
se för Sveriges förmåga att uppnå klimat-
målen (se avsnitt 3.1.2 i rapporten). 

65 Aura Energy Limited (2019) – ”Notice for arbitration 
- Claim for damages under the Energy Charter, Union Law 
and European Law”, s. 2
66 Aura Energy Limited (2019) – ”Notice for arbitration 
- Claim for damages under the Energy Charter, Union Law 
and European Law”, s. 6
67 Det första dokumenterade stämningshotet gällde en 
tvist kring äganderättigheter av två områden skogsmark i 
Härjedalen, och framfördes av en privatperson via investe-
ringsavtalet mellan Sverige och Ryssland. Detaljer i fallet 
finns tillgängligt här; 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-do-
cuments/italaw7668.pdf 
68 SVT (2020) - “Sverige betalar inte ersättning för utebli-
ven uranprospektering”
69 Miljö- och energidepartementet (2019) – Promemo-
ria; ”Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller 
intäktsram för nätverksamhet” 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7668.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7668.pdf
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Delar av det svenska elnätet är privatise-
rat, men då elnätsföretagen agerar på en na-
turlig monopolmarknad regleras verksam-
heten av Energimarknads inspektionen (EI). 
Som en del i villkoren sätter EI en intäkts-
ram för elnätsföretagen som reglerar vad 
elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina 
kunder. Intäktsramen gäller fyra år i taget. 
Om intäkterna understiger intäktsramen 
kan dessa ”följa med” och därmed öka kom-
mande periods intäktsram. Intäktsramarna 
har varit föremål för omfattande rättspro-
cesser i Sverige. Av de ca 180 beslut om in-
täktsramar som EI tog för perioden överkla-
gades drygt hälften. Efter en dom i 
Kammarrätten vann elnätsföretagen mot EI 
och intäktsramarna ökade kraftigt.70

Tvistefrågan är om elnätsföretagen har 
rätt att ackumulera och rulla över flera un-
derskott från olika perioder, och således 
om elnätsföretagen har rätt att överföra un-
derskott från tillsynsperioden 2012-2015 
till perioden 2020-2023.  

Detta var, enligt regeringen, aldrig lag-
stiftarens intention, vilket tydliggjorts i 
författningskommentarer till tidigare pro-
positioner. Den nya lagstiftningen som här 
berörs syftade till att en gång för alla 
stänga denna möjlighet71. Lagförslaget 
skapade starka reaktioner från elnätsföre-
tagen, som menade att de missgynnats72. 

Den fulla omfattningen av reaktionerna 
har inte varit kända. När förslaget lades 
fram till riksdagen i januari 2020 gick det 
dock att läsa att både E.ON och Vattenfall i 
sina remissvar hävdat att lagstiftningen 
strider mot ECT. Just dessa remissvar var 
dock i ett första skede inte offentligt till-
gängliga.73 

70 Energimarknadsinspektionen - ”Domstolsprocesser 
kring intäktsramar”
71 Regeringen (2019) - ”Regeringens Proposition 
2019/20:53”
72 Se ex. remissvar från Energiföretagen (2019) - ”Remiss-
svar angående promemorian Ny övergångsbestämmelse till 
ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet” 
73 https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/re-
miss-av-promemorian-ny-overgangsbestammelse-till-ella-
gen-nar-det-galler-intaktsram-for-natverksamhet/ Besökt 
18-05-2020

Det visade sig att både E.O.N. och 
Vattenfall, förutom omfattande remissvar, 
även bifogat rättsliga utlåtanden. I E.ON:s 
fall rörde det sig om två separata rättsutlå-
tanden från två av, vid tidpunkten, Sveriges 
största advokatbyråer; Lindahls respektive 
Mannheimer Swartling.

Utlåtandet från Lindahls fokuserar 
framför allt på huruvida den föreslagna 
lagstiftningen kan utgöra ett brott mot EU:s 
stadga om grundläggande rättigheter och 
friheter (rättighetsstadgan) samt 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna (EKMR). I utlåtandet 
nämns dock att om lagstiftningen genom-
förs utan ändringar kan det leda till omfat-
tande processer och att det finns flera 
grunder för prövningar av skadestånd, bl.a. 
via ECT.74 

Bilagan från Mannheimer Swartling75 
är mer detaljerad med hänsyn till ECT, där 
hela fem sidor ägnas helt åt E.ON:s eventu-
ella möjlighet att framgångsrikt stämma 
Sverige via avtalet. Under rubriken ”Brott 
mot investeringsskyddsbestämmelserna i 
Energy Charter Treaty” går det rättsliga ut-
låtandet igenom sakförhållandena och fin-
ner att lagen, om den implementeras utan 
ändringar, skulle innebära att Sverige san-
nolikt gjort sig skyldigt till fördragsbrott. I 
bilagan nämns att Sveriges beteende san-
nolikt utgör brott mot avtalets bestämmel-
ser om indirekt expropriation, rättvis och 
skälig behandling samt skydd mot ”orimli-
ga” åtgärder, men ”För tydlighets skull no-
teras att det kan finnas ytterligare grunder 
(och därmed fördragsbrott) än de som 
nämnts ovan, vilka skulle kunna åberopas 
till stöd för ett ersättningsanspråk mot 
Sverige baserat på ECT”.76 

Utlåtandets slutsats är att ”Det finns 
goda argument till stöd för slutsatsen att E.

74 Lindahls (2019) - ” Rättsutlåtande avseende lagförslag 
departementspromemoria av den 4 april 2019”, s. 15
75 Mannheimer Swartling (2019) - ”Rättsutlåtande angå-
ende legaliteten av ny övergångsbestämmelse till ellagen 
när det gäller intäktsram för nätverksamhet”
76 Mannheimer Swartling (2019), s. 12

https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/remiss-av-promemorian-ny-overgangsbestammelse-till-ellagen-nar-det-galler-intaktsram-for-natverksamhet/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/remiss-av-promemorian-ny-overgangsbestammelse-till-ellagen-nar-det-galler-intaktsram-for-natverksamhet/
https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/remiss-av-promemorian-ny-overgangsbestammelse-till-ellagen-nar-det-galler-intaktsram-for-natverksamhet/
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ON – för det fall att Sverige inför de nu före-
slagna övergångsbestämmelserna – skulle 
ha möjlighet att med framgång framställa 
ett ersättningsanspråk mot Sverige baserat 
på brott mot skyddsbestämmelserna i ECT, 
samt att sådana krav kan framställas inom 
ramen för ett internationellt skiljeförfaran-
de eller en domstolsprocess i Sverige”.77 
Med hänvisning till dessa bilagor skriver 
E.ON i sitt remissvar att företagets elnäts-
verksamheter i Sverige ”...ytterst ägs av bo-
laget E.ON SE, ett europeiskt börsnoterat 
bolag med säte i Tyskland. Promemorians 
expropriationsliknande förslag utgör, om 
det genomförs, på motsvarande grunder 
även ett brott mot Energistadgefördraget, 
ett multilateralt investeringsskyddsfördrag 
som skyddar utländska investerares inves-
teringar i Sverige”.78 I avslutningen av re-
missvaret skriver E.ON vidare att ”Skulle 
förslaget att stoppa överrullningsmöjlighe-
ten trots detta genomföras, kommer det att 
tvinga elnätsaktörerna att agera kraftfullt 
för att minimera konsekvenserna”.79

Även statliga Vattenfall har i sitt remiss-
svar påpekat att lagstiftningen står i strid 
med ECT, vilket är något förvånande då fö-
retaget som inhemsk investerare inte kan 
åberopa avtalet. Det rättsliga utlåtande fö-
retaget bifogat från Franks Advokatbyrå 
ägnar drygt sju sidor åt lagstiftningens för-
menta oförenlighet med Sveriges åtagand-
en i avtalet.80 I stort är argumentationen 
identisk med den som förs i rättsutlåtandet 
från Mannheimer Swartling. I remissvaret 
hänvisar företaget till rättsutlåtandet och 
skriver att lagstiftningen ”... dessutom är 
oförenligt med Sveriges folkrättsliga för-
pliktelser som syftar till att skydda investe-

77 Mannheimer Swartling (2019), s.12
78 E.ON (2019) - ”Yttrande avseende promemorian ”Ny 
övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäkts-
ram för nätverksamhet”, s. 9
79 ibid s. 10 
80 Franks Advokatbyrå (2019) - ”Promemoria; angående 
ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäkts-
ram för nätverksamhet”, s. 23-30

ringar och investerare på energiområdet”.81

Det förefaller som om regeringen möjli-
gen inte varit fullt medveten om lagstift-
ningens eventuella konflikt med ECT. I re-
geringens promemoria, som alltså föregick 
remissrundan, berörs lagstiftningen med 
hänsyn till både rättighetsstadgan och 
EKMR, och bedöms vara förenlig. Däremot 
nämns inte ECT alls. I propositionen som 
läggs fram till riksdagen i januari 2020 
framgår dock att regeringen tagit del av E.
ON:s framställan, där regeringen noterar 
att E.ON framhållit att bolaget ytterst ägs 
av ett ”europeiskt börsnoterat bolag med 
säte i Tyskland”82; det vill säga, regeringen 
är medveten om att E.ON uppfyller de krite-
rier på investerare som krävs för att kunna 
stämma Sverige via ECT.  

Som ett resultat av remissrundan änd-
rade regeringen i den proposition som 
lades fram för beslut i riksdagen.83 I propo-
sitionen, som sedermera antogs av riksda-
gen, framgår att regeringen redan då avsåg 
att återkomma med kompletterande lag-
stiftning för att elnätsföretagen skulle 
kunna utnyttja underskott även från in-
täktsperioden 2012-2015, ett syfte som före-
faller gå helt mot regeringens ursprungliga 
resonemang. I sammanhanget är det värt 
att notera att regeringen i propositionen 
avfärdar Vattenfalls och EO.N:s påståenden 
om att lagstiftningen strider mot åtagand-
en i ECT, och tillägger att ”Dessutom kom-
mer regeringen att återkomma med ett lag-
förslag som ger nätföretagen en möjlighet 
att utnyttja underskott från den första till-
synsperioden”.84

En promemoria för det nya förslaget 
skickades ut på remiss bara en månad 
efter omröstningen i riksdagen.85 Det utta-
lade syftet med den nya lagstiftningen är 

81 Vattenfall (2019) - ”Remissvar angående promemo-
rian Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller 
intäktsram för nätverksamhet”, s. 2
82 Regeringens Proposition 2019/20:53, s. 15
83 Bekräftat till rapportförfattaren av ansvarigt ämnesråd
84 Regeringens Proposition 2019/20:53, s. 15
85 Infrastrukturdepartementet (2020) - ”Promemoria – 
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet”, 
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att skapa särskilda drivkrafter för elnätsfö-
retag att göra investeringar som ökar kapa-
citeten i nätet, och gäller företag som har 
ett outnyttjat underskott för tillsynsperio-
den 2012-2015. E.ON inbjöds att inkomma 
med åsikter, och den här gången var företa-
get betydligt mer positivt. I sitt remissvar 
skrev företaget att de ”välkomnar lagstift-
ningen” och betonar att möjligheten att an-
vända outnyttjade underskott är ”helt av-
görande” för deras investeringsplan.86 
Även Vattenfall ställde sig positiva.87 En-
ligt rådande planering ska regeringen åter-
komma med sin proposition i september 
2020.   
 
 

86 E.ON (2020) - ”Yttrande avseende promemorian  
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet”
87 Vattenfall (2020) - ”Remissvar angående promemorian 
om Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet”, 
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Ett gemensamt kännetecken för många 
av de nya stämningar där ECT åberopas 
som laglig grund är just att de riktar in 
sig på genomförd miljö- och klimatlag-
stiftning. De senaste åren har också ett 
flertal hot om stämningar, som i exem-
plet med Uniper och Nederländerna, rik-
tats mot klimat- och miljöåtgärder mitt 
under rådande lagstiftningsförfarande. 
Kritiker88 mot den nuvarande investe-
ringsskyddsregimen menar därför att 
blotta existensen av den här typen av in-
vesteringsskydd riskerar att leda fram 
till en hämmande effekt på klimat- och 
miljölagstiftning. Fenomenet kallas för 
”nedkylningseffekten” (”regulatory 
chill”). Även om företeelsen av naturliga 
skäl är ytterst svår att bevisa, tyder de se-
naste årens utveckling på att investerare 
i allt högre utsträckning åtminstone age-
rar som om effekten är verklig. 

2.1. Nedkylningseffekten
Att stater, regioner och kommuner kan 
avstå från att lagstifta av rädsla för att bli 
stämda beskrivs som sagt inom den aka-
demiska debatten som ”nedkylningsef-
fekten”. Om stater och andra demokra-
tiskt valda aktörer medvetet avstår eller 
på annat sätt indirekt upplever sig hin-
dras från att vidta klimat- och miljöåtgär-
der på grund av investeringsskydd inne-
bär detta en väg för utländska investerare 
att motverka ny lagstiftning.    
     Nedkylningseffekten kan yttra sig på 
olika sätt, antingen genom att lagstiftare 
applicerar en form av självcensur och för-
handsgranskning av lagar för att mini-
mera stämningsrisker, eller modifierar 
eller drar tillbaka en föreslagen lag efter 
att ha uppmärksammats på att det kan 
leda till en stämning.89 

Frågan om nedkylningseffekten verkli-
gen har genomslag är dock fortfarande hett 
omdiskuterad, även om det finns vissa be-

88 Brev från 278 NGOs” (2019)
89 Tienhaara, Kyla (2011) - ”Regulatory chill and the threat 
of arbitration: a view from political science”, s. 2

lägg för att fenomenet är att räkna med.90 
En studie som granskade förekomsten av 
en nedkylningseffekt på miljöområdet i 
delstaten Ontario i Kanada fann bland 
annat att delstatsregeringen ändrat sina 
beslut med hänsyn till ISDS och skapat ett 
system för att förhandsgranska lagar med 
hänsyn till eventuella stämningsrisker.91 
Kanada är ett av de länder som stämts mest 
frekvent, då via det nordamerikanska, och 
sedermera reviderade, handels- och inves-
teringsskyddsavtalet NAFTA. Det finns 
även ett stort antal fall som tyder på att lag-
stiftare medvetet dragit tillbaka och/eller 
försenat lagstiftning som ett resultat av 
stämningar och/eller stämningshot.92 

Att bevisa, eller för den skull motbevisa, 
att nedkylningseffekten existerar på en ge-
nerell nivå är som sagt svårt.93 Exakt vad 
som gör att en stat väljer eller inte väljer att 
lagstifta är sällan självklart i det enskilda 
fallet. Det ligger också i sakens natur att 
kännedom om i vilken utsträckning inves-
terare hotar stater med stämning helt sak-
nas – exempelvis skulle fallet med oljebo-
laget Vermilion och Frankrike aldrig blivit 
känt om det inte vore för läckta dokument. 

2.2. Ytterligare motiv bakom in-
vesteringstvister 
Ett ytterligare sätt att granska huruvida 
nedkylningseffekten är reell är att, i stället 
för att för att försöka härleda specifika 
stämningar till enskilda lagstiftningspro-
cesser, syna under vilka förhållanden in-
vesterare använder det blotta hotet om att 
stämma. ECT är, i likhet med många andra 
investeringsskyddsavtal, ursprungligen 
främst utformat för att skydda investerare 
som investerar i länder med potentiellt 
godtyckliga juridiska system, och då fram-

90 Rönnelid (2018), s. 25
91 Van Harten, Gus och Scott, Dayna Nadine (2016) - 
”Investment treaties and the internal vetting of regulatory 
proposals: A case study from Canada”
92 Pelc (2016), s. 15
93 Nemeyer, Eric (2001) - ”Do countries fail to raise 
environmental standards? An evaluation of policy options 
addressing ”regulatory chill”, s. 18
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för allt mot nationaliseringar och andra 
former av direkt expropriation. Mycket 
tyder dock på att den ursprungliga inten-
tionen med systemet, på grund av investe-
rares allt mer kreativa användning, har för-
skjutits till andra tillämpningsområden.94 

Idag handlar de flesta av investerings-
tvisterna om indirekt expropriation, som 
utifrån hur ECT och andra avtal är formule-
rade är ett betydligt mer tolkningsbart be-
grepp än direkt expropriation (exempelvis 
fråntagande av egendom, som en fabrik). 
Trots att antalet stämningar utifrån indi-
rekt expropriation har ökat, så har antalet 
av dessa fall som investerare vinner sjun-
kit. Mellan år 2006 och 2016 vann investe-
rare endast ca 21 % av de fall som initierats 
på grund av påstådd indirekt expropria-
tion. Att antalet fall ökar samtidigt som 
vinstchanserna minskar tyder på att in-
vesterare ser att det finns andra skäl att in-
itiera en stämning än enbart att få ekono-
misk kompensation efter en rättstvist.95 
Ytterligare en indikation på att denna teori 
kan vara korrekt är att det nästan är dub-
belt så sannolikt att skadeståndskraven 
offentliggörs i dessa fall (i jämförelse med 
direkt expropriation). Att offentliggöra ska-
deståndskravet är sannolikt en av de effek-
tivaste åtgärderna om syftet är att av-
skräcka lagstiftning, eftersom omfattande 
skadeståndskrav gör sig väl som rubriker i 
media. Exempelvis i fallet med Vattenfall 
och kärnkraftsavvecklingen i Tyskland 
blev skadeståndskravet känt förhållande-
vis tidigt i processen. Summan, närmare 
50 miljarder kronor, skapade omgående 
stora rubriker världen över. Oavsett hur fal-
let slutar har Vattenfalls stämning skickat 
en tydlig signal till andra lagstiftare – att 
avveckla kärnkraft kan bli ytterst kost-
samt.96 

En industri som av folkhälsogrupper 
anklagats för att använda ISDS just i syfte 

94 Pelc, Krzysztof J. (2017) - ”What explains the low suc-
cess rate of Investor-State Disputes?”, s. 560
95 Pelc, Krzysztof J. (2016) - ”Does the international 
investment regime induce frivolous litigation?”, s. 32
96 Pelc (2016), s. 29-30

att avskräcka lagstiftning är tobaksindu-
strin.97 Via uppmärksammade stämningar 
har exempelvis Philip Morris, ett av värl-
dens största tobaksbolag, stämt både 
Uruguay och Australien i samband med att 
länderna införde ny, striktare tobakslag-
stiftning i syfte att minska de negativa 
folkhälsoeffekterna av rökning. Efter ut-
dragna rättsprocesser förlorade Philip 
Morris båda fallen, men lyckades samtidigt 
försena liknande lagstiftning i flera andra 
länder, däribland Nya Zeeland. Trots att 
Australien vann fallet fick de betala hälf-
ten av sina egna rättegångskostnader, vil-
ket motsvarade ca 75 miljoner kronor.98 Att 
staten i enskilda fall får bära sådana kost-
nader, trots att de vinner, kan ytterligare 
stärka nedkylningseffekten. Utifrån före-
tagets egen kommunikation tycks nedkyl-
ningseffekten varit en bärande del i strate-
gin att kontinuerligt använda ISDS för att 
stämma länder som stärker lagstiftning-
en.99 Att stämningar initieras trots få ut-
sikter att bli framgångsrika är vanligt på 
andra områden, exempelvis inom mänskli-
ga rättigheter eller miljörätt, där motivet 
kan vara att skapa uppmärksamhet i en 
enskild fråga. När det gäller användningen 
av ISDS kan ett möjligt motiv i stället 
”handla om att dämpa staters ambitioner 
på lagstiftningsområdet”.100 
 
2.3. Energibolagen och särskild 
utsatthet på klimatområdet 
Klimatområdet är i det här samman-
hanget speciellt av två skäl. För det första 
är åtgärderna som krävs för att nå kli-
matmålen i en storleksordning som sak-

97 European Public Health Alliance (2019) - ”Tobacco and 
Trade: an unhealthy and harmful marriage”
98 Investment Arbitration Reporter (2019) - ”Final costs 
details are released in Philip Morris v. Australia following 
request by IAReporter”
99 Se ex organisationens eget pressmeddelande; 
Philip Morris (2013) - ”Philip Morris International comments 
on New Zeeland´s standardized packaging announcement”, 
samt för mer bakgrund om påverkan på Nya Zeeland;  
Kelsey, Jane (2017) - ”Regulatory Chill: Learnings from New 
Zeeland’s plain packaging tobacco law”
100 Pelc (2017), s. 580
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nar modern motsvarighet och behöver 
dessutom genomföras under en mycket 
kort tidsperiod. Detta innebär att varje för-
svagning och/eller försening av lagstift-
ning potentiellt kan få förödande konse-
kvenser. För det andra står många stora 
energibolag inför drastiska förändringar i 
omställningens spår. I flera fall, där före-
tagen exempelvis har en stor andel fossil-
genererad energi, kan det handla om bola-
gens överlevnad. Energibolag, särskilt 
sådana med stora fossila investeringar, 
kan anamma en liknande strategi som to-
baksbolagen och utnyttja ISDS i syfte att 
försena lagstiftning och därmed bibehålla 
sina investeringar så länge som möj-
ligt.101  
      Det finns ett flertal indikatorer, förutom 
existerande fall, som tyder på att det här 
kan bli vanligt i framtiden. En indikation är 
hur företagen själva resonerar kring inves-
teringsskydd och ISDS. Det USA-baserade 
multinationella energibolaget Chevron på-
pekade exempelvis i ett remissvar till den 
amerikanska regeringen i samband med 
TTIP-förhandlingarna att ett starkt investe-
ringsskydd och tillgången till ISDS är direkt 
avgörande för företagets möjligheter att be-
driva verksamhet globalt och skydda sina 
aktieägares investeringar. Blotta tillgången 
till ISDS, menar företaget, innebär att inves-
terare och stater kan ”lösa meningsskiljakt-
igheter” utan att behöva mötas i skiljedom-
stol.102   
      I samband med omförhandlingen av 
NAFTA-avtalet mellan USA, Kanada och 
Mexiko kämpade även ett antal energibolag 
för att behålla investeringsskyddet i sin ur-
sprungliga form. Via tankesmedjan 
”American Council for Capital Formation” 
lanserades en reklamfilm för ISDS som sän-
des i den konservativa nyhetskanalen Fox 
News. I reklamfilmen hävdas att den ameri-
kanska energidominansen riskeras av de 
som försöker försvaga ISDS-mekanismen i 

101 Tienhaara (2017), s. 239-240
102 Chevron (2013) - ”Re: Docket USTR-2013-0019, 
Request for public comment on the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership”

NAFTA. President Donald Trump uppma-
nades att försvara den amerikanska ener-
gidominansen och upprätthålla investe-
ringsskyddet.103 

Det är dock inte enbart på fossilområdet 
som investerare ser att ECT och ISDS-
mekanismer kan ge dem en fördel. 
Advokatfirmor har marknadsfört möjlighe-
ten för investerare inom förnybara energi-
källor att stämma stater och på så vis skyd-
da sig mot ”felaktiga regulativa 
förändringar”.104 

Det globala arbetet mot klimatföränd-
ringarna släpar som sagt också efter. Inte 
ens i Sverige har klimatarbetet den takt 
som krävs för att vara i närheten av att nå 
målsättningarna i Parisavtalet.105 På just 
klimatområdet torde en omfattande våg av 
olika lagstiftningsinitiativ därav komma 
att följa under de närmaste åren. Dessa lag-
stiftningsinitiativ kommer att handla om 
att fasa ut användningen av fossila bräns-
len, men också om att gynna olika former 
av förnybara energikällor. Med tanke på 
tidsramen kommer en betydande mängd 
lagstiftning att behöva antas på mycket 
kort tid, och innebära stora regulativa för-
ändringar. Utifrån hur ECT redan har an-
vänts, exempelvis i fallen med Uniper och 
Vermilion, går det inte att utesluta att detta 
kommer att leda till fler stämningar och 
stämningshot, inte bara mot fossila inves-
teringar, utan också när regeringar försö-
ker pröva sig fram mot effektiva stimulan-
såtgärder av förnybar energi. 

 
 

103 American Council for Capital Foundation (2018) – 
”TV-reklam; President Trump must uphold Investor Protec-
tions in NAFTA”
104 Se ex. Coleman, Matthew et al. (2014) - “Foreign 
Investors’ Options to Deal with Regulatory Changes in the 
Renewable Energy Sector”
105 Se ex. Anderson, Kevin (2018) - ”Var står vi idag?”, 
föreläsning vid Stockholms Universitet 5e maj 2018
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Sverige skiljer sig från stora delar av övriga 
Europa på grund av den förhållandevis 
låga andelen fossila bränslen i vår energi-
mix. Historiskt har vattenkraften tillsam-
mans med kärnkraften utgjort stommen i 
den svenska elproduktionen. I takt med 
kärnkraftens successiva utfasning har 
vindkraften genom utökad utbyggnad bör-
jat ersätta bortfallet i elproduktion. Idag 
kommer endast ca 2 procent av den svens-
ka elproduktionen från fossila källor 
såsom naturgas, kol och olja. Fossila bräns-
len är dock fortsatt dominerande inom 
transportsektorn och det faktum att kärn-
kraften, som drivs på icke-förnybart bräns-
le (uran), fortsatt utgör en betydande del av 
svensk elproduktion innebär att det fortfa-
rande är en lång bit kvar innan Sveriges 
energianvändning ställts om till förnybara 
energikällor.  

Likväl förefaller inte Sverige vid en för-
sta anblick utsättas för lika stora risker via 
ECT som många andra EU-länder. Flera EU-
medlemsländer får fortsatt en stor andel av 
sin energi från fossila källor och är därmed 
i behov av än mer omfattande lagstift-
ningsåtgärder för att få ner sina utsläpp till 
hållbara nivåer. Detta innebär dock inte att 
ECT inte kan utgöra risker för Sverige och 
svenskt klimat- och miljöarbete. 

I Sverige finns omfattande elproduktion 
och relaterade verksamheter med utländ-
ska ägarintressen. Därutöver är de svenska 
miljö- och klimatmålen som tidigare 
nämnts långt ifrån att uppnås. Ska Sverige 
nå sina åtaganden krävs åtgärder som både 
behöver vara omfattande och innovativa. I 
samband med detta krävs ett stort politiskt 
manöverutrymme som ECT potentiellt ris-
kerar att inskränka.  
 
3.1. Existerande sektorer i Sverige 
som kan påverkas av ECT

På energiområdet finns förhållandevis 
omfattande utländska ägarintressen i 
Sverige, exempelvis inom infrastruktur 
(elnät, gasnät), kärnkraft och raffinaderier. 
Stämningen från Aura Energy som en kon-
sekvens av det svenska förbudet mot uran-

brytning visar också att investerare kan 
vara förhållandevis kreativa när det kom-
mer till att hitta skäl för stämning. Om 
Sverige utsätts för stämningar kan det på-
verka klimat- och miljöpolitiken på fram-
för allt två sätt – det kan öka risken för en 
nedkylningseffekt och försenad eller för-
svagad lagstiftning, men det kan också 
innebära kostnader i form av skadestånd 
och rättegångskostnader som innebär att 
mindre resurser kan användas till klimat- 
och miljöarbetet. 

Det här avsnittet avser inte att på något 
sätt vara uttömmande, utan går endast 
kortfattat igenom en del sektorer där ECT 
kan ha betydelse.  

3.1.1. Kapacitetsutbyggnad rörande fos-
sila bränslen
 Produktionen av fossila bränslenär som 
sagt relativt liten i Sverige, men trots 
detta görs kontinuerligt nya investering-
ar som inte sällan vållar stor debatt, inte 
minst av klimatskäl. I takt med att USA 
utökat sin utvinning av naturgas görs in-
vesteringar i infrastruktur även i Sverige. 
Bland annat rör det sig om gasnät, hamn-
terminaler för att ta emot flytande natur-
gas (LNG) och storskaliga pipelines som 
går igenom svensk ekonomisk zon (ex. 
Baltic Pipe, där den svenska tillstånds-
givningen pågår). Även den planerade ut-
byggnaden av raffinaderiet i Lysekil visar 
på ett fortsatt intresse för fossila investe-
ringar i Sverige. 
      I de flesta fall ägs de företag som inves-
terar i dessa projekt av utländska moderbo-
lag. Swedegas, som äger det svenska 
gasnätet, har exempelvis försökt få till-
stånd för en terminal i Göteborgs hamn för 
att ta emot flytande naturgas och sedan 
koppla in terminalen på stamnätet. 
Ansökan om en anslutning har avslagits av 
regeringen.106 Trots namnet ägs Swedegas 
helt av First State Investment, en global 
aktör inom fondförvaltning med huvud-

106 SVT (2019) - “Regeringen säger nej till påkoppling i 
Göteborg till stamnätet”
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kontor i Australien.107 Företaget har även 
registrerade dotterbolag i Storbritannien. 
Preem, som driver raffinaderierna för råolja 
i Lysekil och Göteborg, ägs av bolaget 
Corral Petroleum Holdings AB, som i sin tur 
ägs av ett bolag baserat på Cypern, 
Moroncha Holdings Co. Ltd. 
 
3.1.2. Elnätet 
Även delar av det svenska elnätet har efter 
en privatiseringsvåg under 2000-talets 
början en del utländska investerare som 
ägare. Elnätet distribuerar el till industrier 
och konsumenter. Det är uppdelat i delar, 
där svenska staten via statliga bolaget 
Svenska Kraftnät är ensam ägare till de 
största ledningarna (stamnätet). Under-
liggande nät, som regionnätet, mellan-
spänningsnätet och lågspänningsnätet 
har avreglerats. En av de största samman-
tagna ägarna är det tyska energibolaget 
E.ON, som är en av de investerare som an-
vänt ECT för att stämma Spanien108, och 
som alltså även hotat Sverige med stäm-
ning via avtalet när regeringen försökt reg-
lera elnätsföretagen.   
       Klimatomställningen kommer att ställa 
betydande krav på det nuvarande elnätet. 
Omfattande investeringar kommer att krä-
vas i regionala och lokala nät framöver, 
inte minst för att anpassas till en ökad 
andel elektricitet genererad från solen.109 
Det är svårt att förutse vilka regleringsåt-
gärder som kan krävas för att uppnå för-
ändringar av elnäten som både främjar och 
bygger på helt förnybara energikällor, men 
sannolikt kommer dessa åtgärder behöva 
vara betydande. Att företag som E.ON an-
vänder ECT för att hota med stämning även 
vid förhållandevis återhållsamma lagstift-
ningsåtgärder tyder på att risken för fram-

107 Swedegas (2018) - “First State Investments blir nya 
ägare av Swedegas”
108 ICSID Case No. ARB/15/35 ,  E.ON m.fl. mot Spanien, 
109 För en genomgång av behoven i svenskt elnät, se ex. 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) (2016) - 
”Sveriges framtida elnät – En delrapport” 
https://www.iva.se/globalassets/rapporter/vagval-energi/
vagvalel-sveriges-framtida-elnat-b.pdf 

tida stämningar inom denna sektor inte 
bör underskattas.  
 
3.1.3. Kärnkraften 
Den svenska kärnkraften har som ett re-
sultat av folkomröstningen år 1980 delvis 
avvecklats. De kvarvarande reaktorerna 
står fortfarande för en betydande del av 
svensk elproduktion. De reaktorer som 
idag inte har ett nära förestående stopp-
datum har i nuläget en teknisk livslängd 
till och med år 2041-2045. 

Utländska investerare äger andelar i 
samtliga Sveriges kvarvarande reaktorer, 
framför allt via bolagen Uniper 
(Tyskland) och Fortum (Finland, finska 
staten är majoritetsägare). Efter en stor 
affär under år 2019 är Fortum numera ma-
joritetsägare i Uniper. Reaktorerna i 
Forsmark och Ringhals ägs till huvudde-
len av Vattenfall med Fortum och Uniper 
som minoritetsägare. Oskarshamn, med 
sin kvarvarande reaktor 3, är däremot 
helägt av de utländska bolagen.  
      Det politiska läget för kärnkraften i 
Sverige är oklart. Efter att Krist demo-
kraterna och Moderaterna lämnade Energi-
överenskommelsen i slutet av 2019 finns 
ingen politiskt stabil överenskommelse på 
plats. Både Uniper och Fortum har öppnat 
för att fortsätta driva befintliga reaktorer till 
och med år 2060 och även diskuterat möjlig-
heterna för att bygga ny kärnkraft.110 
 
3.1.4. Gruvsektorn 
Inom gruvsektorn i Sverige är uranbryt-
ningen särskilt relevant med hänsyn till 
ECT. Aura Energy har visat att ECT kan 
användas för att åtminstone hota med 
stämningar. Även om uranbrytning som 
syftar till att tillverka kärnbränsle i nulä-
get är förbjudet kan lagstiftningen änd-
ras i framtiden. Exempelvis beslutade 
Moderaterna nyligen att driva beslutet 

110 Se ex. Dagens Industri (2019) - ”Jätten har investerat 
100 miljarder – öppnar för ny svensk kärnkraft” och 
Ny teknik (2019) - ”Kärnkraftsbolaget Uniper vill ha bättre 
betalt”

https://www.iva.se/globalassets/rapporter/vagval-energi/vagvalel-sveriges-framtida-elnat-b.pdf
https://www.iva.se/globalassets/rapporter/vagval-energi/vagvalel-sveriges-framtida-elnat-b.pdf
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lika stor grad Sverige som andra länder. 
Energisystemet står inför en stor omställ-
ning där flexibiliteten måste öka, trans-
portsektorn i hög grad elektrifieras och för-
nybara energislag kraftigt byggas ut. För 
att nå nettonollutsläpp till 2045, och helst 
betydligt tidigare än så, krävs politiska åt-
gärder som är både innovativa och långtgå-
ende i en mängd sektorer där det idag finns 
investeringar som täcks av investerings-
skyddet i ECT. Som det klimatpolitiska 
rådet visade i sin senaste rapport är den 
nuvarande politiska handlingsplanen 
långt ifrån att överensstämma med 
Sveriges klimatmål. 

Sverige behöver således inte bara anta 
en mängd ny klimat- och miljölagstiftning 
för att leva upp till våra egna miljömål och 
internationella åtaganden på klimatområ-
det – vi behöver också policymässigt ta 
höjd för att med säkerhet nå målen och för 
det förhållande att vi inte har full insikt i 
vilka åtgärder som är mest effektiva. Allt 
detta måste också ske inom en extremt 
kort tidsram, åtminstone om målen ska 
uppnås och klimatförändringarna begrän-
sas. Staten har också begränsade resurser, 
vilket innebär att nya innovativa åtgärder 
snabbt kan behöva överges, antingen för 
att de fungerar väl och uppnått sitt syfte, 
eller för att de fungerar dåligt och resurser-
na kan användas bättre någon annanstans. 

Med bakgrund i ett sådant resonemang 
blir risken för stämningar på grund av att 
subventioner till förnybara energikällor 
fasats ut särskilt intressant. Sverige kan i 
framtiden mycket väl behöva införa nya 
subventioner och förändra den lagstiftning 
som finns idag. Nya former av förnybara 
energikällor kan behöva utvecklas och få 
stöd i en tidig fas, inte minst då efterfrågan 
på förnybar el och energi lär vara betydligt 
större i framtiden. När industrin i framti-
den förhoppningsvis blivit bärkraftig, kan 
de medel som används till subventioner 
göra större nytta annorstädes. 

Den utveckling som nu exemplifieras av 
subventionerna för solenergi i Spanien och 
Strabags stämning mot Tyskland bekräftar 

om att åter tillåta uranbrytning.111 Alla 
investeringar av utländska investerare 
med väsentlig verksamhet (se avsnitt 
1.2.2) i länder som anslutit sig till ECT 
skulle då vara skyddade.

Majoriteten för lagförslaget att förbjuda 
uranbrytning var knapp i riksdagsomröst-
ningen år 2018, och under Naturvårds-
verkets remissrunda avstyrkte bland annat 
paraplyorganisationen Energiföretagen 
lagstiftningen

Organisationen menade att Sverige, så 
länge landet använder kärnkraft för energi-
försörjning, även bör tillåta utvinning av 
uran inom landets gränser.112 Huvuddelen 
av medlemsorganisationerna i

Energiföretagen är mindre bolag, varav 
många kommunala. Men bland medlem-
marna återfinns även bland andra Fortum 
och E.ON. 

Stämningen från Aura Energy tycks ha 
lett fram till en ökad medvetenhet om över-
hängande stämningshot i den här sektorn 
inom Regeringskansliet. I utredningsdi-
rektivet för en kommande skärpning av 
lagstiftningen kring utvinning av alun-
skiffer står att läsa följande ”Vidare ska 
konsekvenserna av förslagen redovisas 
dels generellt för markägare och innehava-
re av rättigheter kopplade till utvinning av 
alunskiffer, inklusive frågor om äganderätt 
och rätt till ersättning, dels för investe-
ringsklimatet i den svenska mineralindu-
strin. Konsekvenserna för företag som har 
gjort investeringar ska särskilt belysas”.113  

3.2. Avtalets bäring på framtida 
policyåtgärder i Sverige 
Klimatförändringarna och de accelereran-
de miljöproblemen ställer det moderna 
samhället inför vad som troligen är dess 
svåraste utmaning hittills. Detta gäller i 

111 Aftonbladet (2019) - ”M öppnar för att göra upp med 
SD om kärnkraft”
112 Energiföretagen (2018) - ”Remissvar rörande Natur-
vårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uran” 
113 Näringsdepartementet (2020) - ”Kommittédirektiv - 
Skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och 
mineral från alunskiffer får ske”, s. 9
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att investerare via ECT kan utmana den här 
typen av förändrade subventioner och göra 
anspråk på stora skadestånd. Det kan 
skapa en rädsla för att införa de subventio-
ner och regleringar som kan behövas i kli-
matpolitiken. 

Samma förhållanden gäller om staten 
exempelvis skulle skärpa de nuvarande 
statsstödsreglerna för verksamheter med 
negativ påverkan på klimatet. Ett slut för 
fossilsubventioner, eller ett direkt förbud 
mot fossila bränslen, skulle på olika sätt 
kunna påverka en mängd företag vars in-
vesteringar omfattas av ECT. Samma sak 
gäller om staten väljer att i förtid stänga de 
kärnkraftsreaktorer som idag har en tek-
nisk levnadslängd fram till åtminstone år 
2040, eller införa tidigare stoppdatum för 
fossil energi och infrastruktur. 

Andra områden där ECT kan bli ett hin-
der för lagstiftningen är potentiellt mycket 
lång, och en fullständig kartläggning 
sträcker sig utanför ramarna för den här 
rapporten. Som fallet med E.ON och intäkts-
ramarna bekräftar är dock utländska inves-
terare redan idag beredda att hota svenska 
staten i samband med åtgärder som, i rela-
tion till åtgärder i den viktklass som krävs 
för att bromsa klimatförändringarna, lätt 
kan förefalla marginella.

Det faktum att E.ON bifogat två separata 
rättsutlåtanden från två av landets största 
advokatbyråer och använt ett förhållandevis 
aggressivt språkbruk i sitt remissvar ger 
dock en snarast unik inblick i hur företag 
redan idag använder ECT och den här typen 
av avskräckningstaktik för att motverka pla-
nerad lagstiftning i Sverige. Vad som skulle 
hända om riktigt kraftfulla åtgärder skulle 
behövas kan självklart inte sägas med säker-
het – men ett system som redan idag an-
vänds för att avskräcka och utkräva omfat-
tande skadestånd vid förhållandevis 
begränsade reformer kan utgöra ett kraftfullt 
verktyg för de företag och investerare som 
har mest att förlora på en sådan politik.114 

114 Van Harten, Gus (2015) - ”Foreign Investor Protection 
and Climate Action: A New Price Tag for Urgent Policies”, s. 1

Om antalet processer ökar i samma takt 
som tidigare, eller kanske till och med i en 
accelererande takt om fler och fler stater 
försöker införa ny lagstiftning för att mini-
mera den globala uppvärmningen, riskerar 
ECT:s nedkylande effekt på policyutrym-
met bli betydande. Vad som idag är möjligt 
kan komma att ses som politiskt omöjligt 
om sådana åtgärder medför oräkneliga 
stämningshot och omfattande skadestånd. 
ECT och den investeringsskyddsregim av-
talet representerar utgör därför en konkret 
risk för att det politiska manöverutrymmet 
kan begränsas i en tid då detta är viktigare 
än någonsin. Sådana inskränkningar i den 
centrala demokratiska dynamiken kan 
komma att få stor påverkan på omställ-
ningsarbetet.115  
 

115 Rönnelid (2018), s. 42
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Avtal som innehåller investeringsskydd 
har bland annat som syfte att skydda och 
säkra jobb och handel. Men med de risker 
som ECT utgör för framtida klimatarbete 
är det tydligt att det krävs åtgärder. Det 
råder en förhållandevis bred politisk 
enighet inom EU om att något behöver 
göras. Redan idag pågår försök att refor-
mera ECT för att begränsa potentiellt ne-
gativa effekter på det politiska manöver-
utrymmet. På grund av avtalets 
solnedgångsklausul är det dock inte up-
penbart hur riskerna med avtalet skall 
hanteras. Nedan utreds i korthet olika 
möjliga vägar framåt för Sveriges del.

4.1. Reform inom ramen för ECT
Sedan november år 2019 pågår ett refor-
marbete inom ramen för ECT för att moder-
nisera avtalet. EU-kommissionen är dri-
vande och vill att det moderniserade ECT 
ska reflektera klimatmålen och bidra till 
att Parisavtalet ska kunna nås.116 
Samtidigt vill EU, enligt unionens förhand-
lingsmandat, att avtalet ska ha en hög nivå 
av investeringsskydd samt knytas till uni-
onens nuvarande försök att skapa en per-
manent investeringsskyddsdomstol 
(MIC).117 Alla partnerländer till ECT är dock 
inte överens om att klimatarbetet skall 
vara någon form av utgångspunkt för för-
handlingarna. Japan ser exempelvis över-
huvudtaget inget behov av förändringar.118 

Mycket tyder på att reformarbetet inte 
kommer att lösa de nuvarande problemen 
och riskerna med ECT. Till att börja med är 
processen långsam, medan klimatproble-
matiken är akut. Den ändring som gjorts 
sedan tidigare, som berörde de handelsre-
laterade bestämmelserna i avtalet, tog hela 
tolv år att få klar och implementerad, trots 
att denna ändring var förhållandevis be-

116 EU-kommissionen (2020) – Pressmeddelande; 
“Commission presents EU proposal for modernising Energy 
Charter Treaty”
117 EU (2019) - “Negotiating Directives for the Modernisa-
tion of the Energy Charter Treaty” 
118 Energy Charter Secretariat (2018) - “Adoption by Cor-
respondence–Policy Options for Modernisation of the ECT”

gränsad i relation till det reformarbete som 
nu planeras.119 Dessutom kräver varje änd-
ring enhällighet, och Japans ovilja att i nu-
läget se några som helst förändringar av 
avtalet lär knappast förenkla för EU att få 
igenom mer radikala förändringar av avta-
let. 

Det bör också noteras att även om EU på 
något vis skulle få ett snabbt och totalt 
gehör för sina ambitioner i förhandlingar-
na lär detta sannolikt få högst begränsade 
effekter på de nuvarande mönstren av 
stämningar och stämningshot. EU har 
ingen intention att fasa ut investerings-
skyddet för fossila investeringar; investe-
ringsskyddet skall vara på en fortsatt hög 
nivå och problematiska artiklar som rätt-
vis och skälig behandling samt indirekt 
expropriation även fortsättningsvis vara 
en del av avtalet (om än något tydligare de-
finierat). Även i det fall då de materiella 
villkoren skulle definieras mer utförligt 
och processen överlag vara mer transpa-
rent kan investerare fortsätta att stämma 
och hota med stämningar, och riskerna för 
policyutrymmet därmed kvarstå.120

Reformförsöket kommer med all sanno-
likhet vara både långsamt och otillräckligt, 
varav Sverige med fördel bör överväga 
andra alternativ för att åtgärda problemen 
med ECT. 
 
4.2. Att ensidigt lämna avtalet 
Det första steget för att minimera riskerna 
med ECT är att helt enkelt lämna avtalet, 
vilket Italien har gjort sedan tidigare. Det 
uppenbara problemet med ett sådant förfa-
rande är solnedgångsklausulen, som skyd-
dar existerande investeringar i ytterligare 
20 år efter att avtalet formellt sagts upp. 
Den korta kartläggning av potentiella 
känsliga områden som gjorts i den här rap-
porten visar att det redan idag finns en 

119 Verburg, Cees (2019) - ”Modernising the Energy 
Charter Treaty: An opportunity to enhance legal certainty in 
Investor-State Dispute Settlement”
120 Krajewski, Markus (2014) - ” Modalities for investment 
protection and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in 
TTIP from a trade union perspective”, s. 24
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mängd utländska investeringar på energi-
området i Sverige, där regulativa föränd-
ringar således skulle kunna medföra ska-
deståndskrav under ytterligare drygt två 
decennier även om Sverige skyndsamt 
skulle lämna avtalet. 

Det finns samtidigt uppenbara fördelar 
med att påbörja ett svenskt tillbakadragan-
de från avtalet redan nu. För det första 
innebär detta att investeringar gjorda efter 
utträdet inte täcks av investeringsskyddet. 
Detta skulle vara särskilt viktigt för möjlig-
heten att exempelvis införa subventioner 
av nya former av förnybar energi. Dessutom 
skulle ett tillbakadragande påbörja utfas-
ningen av solnedgångsklausulen, och där-
med innebära ett definitivt slut på stäm-
ningar och stämningshot via ECT strax 
efter år 2040. Samtidigt skulle detta gå att 
förena med parallella processer för att 
minska avtalets risker (se 4.3 och 4.4.). 
Särskilt skulle ett svenskt tillbakadragan-
de kunna verka som en slags försäkring 
om de andra processerna för att minimera 
avtalets risker misslyckas – om inte annat 
har i ett sådant scenario solnedgångsklau-
sulen åtminstone börjat ”räknas av”. 
 
4.3. Ett gemensamt tillbakadra-
gande från avtalet tillsammans 
med andra EU-länder

I stället för att Sverige ensamt lämnar 
ECT skulle ett gemensamt tillbakadragan-
de med övriga EU-länder även kunna mini-
mera skadeverkningarna av solnedgångs-
klausulen, åtminstone inom EU. 

Att upplösa investeringsskyddet i ECT 
mellan EU-medlemsländer har tidigare 
diskuterats i samband med den uppmärk-
sammade Achmea-domen från EU-
domstolen. Efter att delvis reverserat en 
tidigare avreglering av landets sjukförsäk-
ringsmarknad dömdes Slovakien av en 
skiljedomstol att betala skadestånd till det 
holländska försäkringsbolaget Achmea. 
Slovakien överklagade domslutet med mo-
tiveringen att det aktuella investerings-
skyddsavtalet stod i strid med EU-
lagstiftning. EU- domstolen gick på 

Slovakiens linje och slog fast att klausuler 
om skiljedomstol inom ramen för bilaterala 
avtal mellan EU-länder strider mot EU-
rätten. Som en konsekvens har medlems-
länderna under år 2019 börjat avskaffa sina 
ömsesidiga bilaterala investeringsskydds-
avtal.121 

Medlemsländerna kunde dock inte enas 
om huruvida Achmea-domen även innebär 
att interna EU-tvister inom ramen för ECT är 
olagliga. 22 av 28 medlemsländer, däribland 
Frankrike, Tyskland och Stor britannien 
(som vid tiden var medlem) hävdade att ECT 
bör omfattas av EU-domstolens beslut, och 
att stämningar mellan investerare baserade 
i EU-länder som riktar sig mot andra stater i 
unionen inte är förenligt med EU-rätten och 
således måste upphöra.122 Sverige delade 
dock inte denna åsikt, utan drev tillsam-
mans med Luxemburg, Malta, Finland och 
Slovenien en egen linje där de noterade att 
EU-domstolen inte tydligt uttalar sig om 
ECT och att medlemsstaterna borde avvakta 
och inte föregå kommande rättsliga bedöm-
ningar.123 Flera skiljedomstolar, bl.a. i 
Vattenfalls stämning mot Tyskland, har 
vidhållit att Achmea-domen inte har någon 
bäring på ECT.124 Mycket tyder på att EU-
domstolen kommer att få möjlighet att utta-
la sig i ärendet under de närmaste åren. 

Sveriges linje har bidragit till att försena 
och försvåra den process som EU-
kommissionen driver för att få ett stopp för 
EU-interna tvister. EU-kommissionen in-
tervenerar kontinuerligt på medlemssta-
ternas sida i pågående mål med hänvis-
ning till Achmea-domen, men 
skiljedomstolarna har hittills inte gått på 
kommissionens linje. Även om Sverige gör 

121 Investment Arbitration Reporter (2019) - ”EU Member 
States announce scheme to terminate all intra-EU BITs and 
warn investor community to not initiate new claims – but 
views differ with respect to whether Achmea decision app-
lies to Energy Charter Treaty”
122 Deklaration från 22 medlemsstater om de rättsliga 
konsekvenserna av Achmea-domen (2019), s. 2.
123 Deklaration från 5 medlemsstater om de rättsliga 
konsekvenserna av Achmea-domen (2019),
124 Global Arbitration News (2018) - ”Vattenfall-Decision 
Mitigates Achmea-Effect”
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en annan juridisk tolkning av Achmea-
domen finns det omfattande politiska skäl 
som snarare borde vägleda Sverige i det 
här fallet, inte minst då Sverige vill anse 
sig vara ett föregångsland på klimatområ-
det. Det finns en klar majoritet bland med-
lemsländerna för att få ett stopp för den här 
typen av stämningar mellan investerare i 
EU och medlemsländer. Skulle Sverige 
lägga om sin linje skulle det kunna bidra 
till att även andra tveksamma länder, ex. 
Finland, ändrar hållning.

Trots att både EU-kommissionen och 
vissa medlemsländer drivit på för ett stopp 
av EU-interna tvister tycks unionen hittills 
inte i någon större grad ha övervägt att ge-
mensamt lämna avtalet. Ett formellt tillba-
kadragande av hela EU från ECT skulle 
sannolikt minska avtalets potentiella ska-
deverkningar. Inte heller i ett sådant sce-
nario är det självklart vad som skulle 
hända med solnedgångsklausulen. 
Beroende på formulering kan den rentav 
appliceras även i fall där ett avtal ömsesi-
digt sägs upp125, och skulle EU lämna ECT 
finns inte ens någon ömsesidighet då övri-
ga partnerländer utanför EU kvarstår. Ett 
gemensamt tillbakadragande med övriga 
EU-länder skulle dock potentiellt kunna 
innebära att solnedgångsklausulen inte är 
applicerbar inom EU.126 Ett sådant scena-
rio skulle vara kantat av en mängd osäker-
heter, och hanteringen av solnedgångs-
klausulen skulle behöva vara extremt 
tydligt definierad.127 

En överhängande risk i ett scenario där 
EU-interna tvister omöjliggörs med hän-
visning till Achmea-domen vore att inves-
terare helt enkelt organiserar sina investe-
ringar via andra partnerländer och på så 
vis fortsätter täckas av investeringsskyd-
det. ECT är, som visat, förhållandevis flexi-

125 Dahlquist, Joel, Lenk, Hannes och Rönnelid, Love 
(2016) - ”The infringement proceedings over intra-EU investe-
ment treaties – an analysis of the case against Sweden”, s. 8
126 Saheb (2020), s. 42
127 Vonn, Tania och Mitchell, Andrew D. (2016) - ”Denunci-
ation, Termination and Survival: The Interplay of Treaty Law 
and International Investment Law”,

belt när det kommer till att definiera inves-
terares nationella hemvist. Ett gemensamt 
tillbakadragande av unionen vore således 
att föredra, eftersom detta oavsett vilken 
tolkning som görs av solnedgångsklausu-
lens fortlevnad åtminstone innebär att 
denna börjar räknas av. 

Att Sverige skulle lyckas övertyga övri-
ga EU om ett gemensamt tillbakadragande 
från ECT får ses som en om inte omöjlig, så 
åtminstone oerhört komplicerad politisk 
uppgift. Sverige skulle dock åtminstone, 
om än som sagt av politiska snarare än ju-
ridiska skäl, kunna försöka enas med den 
stora majoritet EU-länder som vidhåller att 
Achmea-domen innebär att EU-interna 
stämningar via ECT är olagliga.

4.4. Klimatveto eller klimat- och 
miljöundantag under nytt avtal

Ett alternativt sätt att försöka lösa pro-
blemen med ECT:s investeringsskydd är att 
skapa ett nytt avtal inom ramen för FN:s 
klimatförhandlingar, och därigenom skapa 
ett undantag från investeringsskyddet när 
det gäller klimatåtgärder. Detta skulle 
kunna vara juridiskt bindande för tidigare 
investeringsskyddsavtal om en artikel ut-
formades på ett sätt så att den stod i kon-
flikt med ECT för att undanta klimat- och 
miljöåtgärder från allt investeringsskydd. 
Om samtliga parter till ECT också skulle 
skriva under ett sådant nytt avtal skulle 
detta bli överordnat enligt lex posterior 
(förenklat; om två avtal motsäger varandra 
gäller det senaste) och kanske också lex 
specialis (att mer specifika författningar 
går före generella). För att därutöver även 
gälla även för framtida investerings-
skyddsavtal skulle en sådan artikel även 
behöva innehålla en form av rangord-
ningsklausul (hierarchy clause)128.  
     Ett konkret förslag på en sådan artikel 
fördes fram av den kanadensiske profes-
sorn Gus van Harten i samband med för-

128 Se ex. Lawrence, Jessica C. och Ankersmit, Laurens 
(2019) - ”Making EU FTAs ‘Paris Safe’ Three Studies with 
Concrete Proposals”, 
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handlingarna om Parisavtalet, med syfte 
att undanta klimatåtgärder från stämning-
ar enligt både existerande och framtida av-
tal.129 Förslaget blev aldrig en del av 
Parisavtalet, men fick bland annat stöd av 
EU-parlamentet.130 
      Enskilda EU-medlemsländer har också 
sedan tidigare drivit idén om en sådan här 
form av ”klimatveto”. Frankrike har fört 
upp ett undantag för klimatåtgärder från 
investeringsskyddet som en viktig åtgärd i 
bland annat CETA-avtalet med Kanada, där 
ett klimatveto föreslogs i den expertutred-
ning om avtalet som president Emmanuel 
Macron tillsatte i samband med att han 
valdes.131 Landets dåvarande miljöminis-
ter Nicolas Hulot föreslog i oktober 2017 att 
CETA, för att kunna vara acceptabelt för 
Frankrike, behöver ett undantag som tyd-
liggör att inga klimatrelaterade åtgärder 
kan angripas av investerare utanför natio-
nella domstolar.132  

Att undanta en specifik sektor från in-
vesteringsskydd har gjorts tidigare. I det 
framförhandlade Trans Pacific Partnership 
(TPP) mellan en rad Stillahavsländer görs 
ett konkret undantag för tobakssektorn. I 
artikel 29.5 stipuleras att en part kan neka 
investeraren tillgång till ISDS om åtgärden 
som är föremål för en stämning berör to-
bakslagstiftning.133 Trots vissa tveksam-
heter kring hur undantaget kan komma att 
definieras har det generellt fått ett positivt 
mottagande av både forskare och folkhäl-
sogrupper (om än inte av industrin).134 
 

129 Van Harten, Gus (2015:) - ”An ISDS carve-out to sup-
port action on climate change”
130 EU-parlamentet (2015) - ”Mot ett nytt internationellt 
klimatavtal i Paris”, artikel 80.
131 Angot et al. (2017) - ”L’impact de l’Accord Économi-
que et Commercial Global entre l’Union européenne et le 
Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la 
santé” 
132 Euractiv (2017) - ”France to ratify CETA next year, 
seeks ‘green veto’”, 
133 Trans-Pacific Partnership, art. 29.5,
134 Se ex. Puig, Sergio och Shaffer, Gregory (2016) - ”A 
Breakthrough with the TPP: The Tobacco Carve-out,” Yale 
Journal of Health Policy, Law, and Ethics: Vol. 16 : Iss. 2 , 
Article 4.

Att få stöd för ett sådant klimatundantag 
skulle självklart inte vara politiskt en-
kelt, inte minst med tanke på att även det 
skulle kräva enhällighet från alla parter 
till ECT (i bemärkelsen att de skulle be-
höva signera det nya avtalet). Exakt hur 
solnedgångsklausulen skulle hanteras i 
en sådan situation är inte heller helt 
självklart, men en artikel och politisk de-
klaration från alla inblandade parter 
skulle sannolikt bryta tillämpningen i 
ECT. 

Förslaget måste dock självklart drivas 
offensivt under kommande klimatför-
handlingar. I syfte att bekräfta rollen som 
föregångsland på klimatområdet är detta 
ett uppdrag som Sverige med fördel borde 
åta sig.  
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resultat som begränsar riskerna med avta-
let – andra partnerländer motsätter sig för-
ändringar, processen kommer att ta lång 
tid medan klimatkrisen är akut, och de för-
ändringar som föreslagits är även om de 
skulle realiseras till fullo långt ifrån till-
räckliga för att minimera avtalets skade-
verkningar. 

Vill Sverige även framgent vara ett före-
döme på klimatområdet bör regeringen så-
ledes omgående påbörja processen för att 
lämna ECT. Parallellt med en sådan pro-
cess bör Sverige följa den överväldigande 
majoriteten av EU-länder i arbetet för att 
stoppa EU-interna rättsprocesser via avta-
let, och därigenom åtminstone i teorin 
kunna runda avtalets solnedgångsklausul 
gällande EU-interna dispyter. Även om 
sannolikheten är stor för att investerare i 
ett sådant scenario väljer att organisera 
sina investeringar via andra partnerländer, 
kan åtgärden åtminstone försvåra framtida 
stämningar samt framför allt avsluta 
många av dagens pågående stämningar på 
miljö- och klimatområdet. Sverige bör 
också arbeta för ett brett och omfattande 
klimatundantag från den nuvarande inves-
teringsskyddsregimen inom ramen för 
FN:s klimatförhandlingar. På så vis skulle  
klimatriskerna med såväl ECT som andra 
investeringsskyddsavtal med samma vä-
sentliga egenskaper kraftigt begränsas.  
 
 

 
Den här rapporten har visat hur ECT an-
vänds som ett verktyg för att avskräcka, 
försena eller på andra sätt försvåra klimat- 
och miljölagstiftning. Detta är särskilt all-
varligt i en tid av pågående miljö- och kli-
matkris där omfattande politiska åtgärder 
behöver vidtas på mycket kort tid för att be-
gränsa den globala uppvärmningen och 
realisera Sveriges klimat- och miljömål. 

Trots att avtalet framför allt fått upp-
märksamhet internationellt för klimatrela-
terade stämningar som under de senaste 
åren riktats mot andra EU-länder, har den 
här rapporten kunnat visa hur Sverige på 
intet sätt är förskonat från denna utveck-
ling. I november 2019 mottog Sverige för 
första gången ett skadeståndskrav via av-
talet på ett belopp betydligt större än hela 
landets miljöbudget. Den här rapporten har 
också kunnat kartlägga ett unikt och tidi-
gare okänt fall som visar hur utländska in-
vesterare i Sverige redan idag använder 
ECT för att hota med stämningar och däri-
genom, tillsynes framgångsrikt, avskräckt 
ny lagstiftning. 

Sverige måste agera för att minska det 
hot mot klimat- och miljöarbetet som avta-
let utgör. Det finns en förhållandevis om-
fattande politisk samsyn inom EU kring att 
ECT i sin nuvarande form utgör ett pro-
blem. Det reformarbete som påbörjats kom-
mer dock sannolikt inte att leda till något 
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