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1995:51SOU

Till statsrådet Andersson

Genom beslut den 26 1992 bemyndigade regeringen chefen förmars
Näringsdepartementet tillkalla särskild utredare omfattadatt en av-
kommittéförordningen med uppdrag utarbeta förslag tillatt ny-
lagstiftning pâ elområdet m.m.

Med stöd bemyndigandet tillkallades den 25 maj 1992 över-av
direktören Olof Söderberg särskild utredare.som

Utredningen Ellagstiftningsutredningen.antog namnet
Utredningsarbetet förutsattes ske i Resultatet den förstaetapper. av

innefattande ändrade bestämmelser koncessioner företappen, om
elektriska starkströmsledningar och för ledningsnät inom visstett
område i syfte åstadkomma ökad konkurrens på elmarknaden,att
redovisades i juni 1993 i delbetänkandet Elkonkurrens med nät-
monopol SOU 1993:68.

för utredningsarbetetEnligt de ursprungliga direktiven skulle den
syfta till få ellagen iandra bl.a. sin helhet medetappen att ersatt

modern lagstiftning. Vidare skulle utredaren bl.a. bedöma hur
förslagen till ändrade bestämmelser påverkat beredskapsverksamheten
på elområdet.

tilläggsdirektiv den juli 1993Genom 1 regeringen ytterligaregav
andrariktlinjer för arbetet under utredningens bl.a. vadetapp, avser

frågor elberedskapen. I ytterligare tilläggsdirektiv den 3 novemberom
1994 uttalade regeringen bl.a. frågorna elberedskapenkring bordeatt
behandlas med förtur och redovisas särskilt.

förteckningEn utredningens sakkunniga,över ochexperter
sekretariat bifogas.

fårJag härmed överlämna delbetänkandet Elförsörjning ofred.i
I arbetet dettamed delbetänkande har sakkunniga deltagitsom

verkställande direktören Nils Andersson, överingenjören Per Clever-
dal, jurkand. Jan Eriksson, kammarrättsassessorn Ronald Liljegren,
hovrättsassessorn Bertil Persson, överingenjören Tore Peterson och
f.d. hovrättslagmannen Svahn.Hans

De deltagit i det redovisade arbetet verkställandeärexperter som nu
direktören Ulf Gunnarsson, enhetschefen Urban Kärrmarck, tekniske
direktören Jaak Nöu, enhetschefen Olander,Hans verkställande

Per-Åkedirektören Folke Pärnerteg, lantmästaren Sahlberg fr.o.m.
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Åke Sundin, kanslirådetkanslirådet Janjanuari 1995,den 24
hovrättsassessorndepartementssekreteraren Toresson,Thyberg, Bengt

Wehlin.avdelningsdirektören HansWeiheAnders samt
hovrättsrådet Kent Jönsson. IhuvudsekreterareUtredningens är

deltagitinom sekretariatet i övrigtdelbetänkande harmed dettaarbetet
William Persäter,Staffan Molin, överinspektörencivilingenjören

Anders WeiheRydén, hovrättsassessorningenjören Ingemar samt
färdigställts förharBetänkandetHarriet Zaar administration.

utredningsav-Olsson, departementenstryckning assistenten Dorisav
delning i Göteborg.

yttranden.fogas särskildaTill delbetänkandet
tilläggsdirektiv.givnafortsätter enligtUtredningsarbetet

i april 1995Stockholm

Olof Söderberg

Kent Jönsson
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Sammanfattning

Förslagen i korthet

Enligt 1992 års totalförsvarsbeslut skall elförsörjningen högges
prioritet i beredskapsarbetet. Det finns emellertid oklarhet om vem

i dagsläget har för vidta beredskapshöjande åtgärderansvaret attsom
för elförsörjningen. I samband med Statens vattenfallsverkatt att
bolagiserades och Affärsverket svenska kraftnät inrättades år 1992
blev Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK ansvarig myn-
dighet för funktionen Energiförsörjning försörjning med bränslen,
drivmedel och elkraft. Denna organisation provisorium.är Enett mer

lösning åstadkommas.bör l betänkandet föreslås bl.a.permanent nu
följande.

Lagen 1942:335 särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanlägg-om
ningar med lagstiftning beredskapsåtgärderersätts vidm.m. ny om
vissa elektriska anläggningar m.m.

Elförsörjningsnämndens nuvarande uppgift under krig och krisatt
planera, leda och samordna elförsörjningens och vidattresurser
behov genomföra förbrukningsreglering kvarstår.av

Elförsörjningsnämnden skall ha uppgift fredi s.k.attsom ny vara
funktionsansvarig myndighet enligt beredskapsförordningen 1 993 :242et
för försörjning med elkraft funktionen Elförsörjning. Uppgiften
innebär nämnden skall bl.a.att

utarbeta underlag för statsmakternas målen förbeslut funktio-om-
under krig,nen

samordna beredskapsförberedelser,-
samordna planering och budgetering beredskapsförberedelser,av-
samordna och genomföra krigsplanläggning,-

för personal utbildas,attsvara-
för övningar genomförs,attsvara-

regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.-

Utöver uppgifter följer beredskapsförordningen skallsom av
Elförsörjningsnämnden fred förberedai elransonering samt vara
prövningsmyndighet enligt den föreslagna lagen beredskapsåt-om
gärder vid elektriskavissa anläggningar m.m.
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skall ha kansliorganisationElförsörjningsnämnden ären som
under fredsförhållanden.verksam även

anknytningskall spegla denElförsörjningsnämndenssammansättning
uppgift kräver.samhällsintressen desstill olika som

Övriga uppgifter funktionen Elförsörjningmed inommyndigheter
bakgrund dekraftnätAjfärsverket svenskaskall samt, mot avvara

Statens kärnkraftinspek-kärnkraftverk,riskerna vid driftspeciella av
tion.

uppgifter fredElförsörjningsnämndens ikonsekvensSom nyaav
för funktionen Energiförsörj-nuvarandedels EK:följer N UTatt ansvar

med bränsle drivmedel,försörjning ochändras till enbartning att avse
upphör.för kraftanläggningarKrigsskyddsnämndendels att

oberoende pågåendeskall skeGenomförandet förslagen avav
elmarknadsreformen.s.k.överväganden denom

Utredningsuppdraget

skallprinciper i framtidenvilkavaritUppdraget har övervägaatt som
område, såvälelförsörjningensberedskapsverksamhetenförgälla

verksamheten underplaneringenfredstidagäller dendetnär som
krig.kriser och i

beredskapsförberedelserdeskaffat mig kännedomdärförharJag om
arbeteoch det operativasker i dagelförsörjningeninom somomsom

och i krig.nödvändigt under kriserblir
ochansvarsfördelningeninriktatsarbete harHuvuddelen mittav

nivå.centralelberedskapeninomorganisationen
dendärför varit fråganmitt arbete harbetydelsefullt förSärskilt om

NUTEK harför elberedskapinnebörden detnärmare somansvarav
Energiför-funktionenansvarig förföljd verkettill att somangesav

1993:242.beredskapsförordningensörjning i

elberedskapBättre

totalförsvarsbeslutårsenligt 1992försvaret harcivilaDet tre upp-
gifter:

krigshandlingarverkningarnacivilbefolkningenvärna motatt av-
försörjning,livsnödvändigkrigoch ioch under kriser trygga en
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under kriser och i krig stödja Försvarsmakten,att samt-
för fullföljandet dessa uppgifter, under kriser och i krigatt, av-

upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna.

inte finnsOm det tillgång till elkraft nationella elsystemetdetgenom
det sannolikt svårt lösa uppgifter civilaär de detytterst att som

försvaret har. Den elproduktion åstadkommaskansom genom
räcker endast för särskilt vitala behov. Skall civiladetreservaggregat

försvaret ändå kunna lösa sina uppgifter hjälpligt, behövs omfattande
förberedelser, både tekniska och organisatoriska, i fred. Sådant arbete
syftar alltså till åstadkomma tillräckligt god elberedskap.att en

De statliga myndigheternas beredskapsverksamhet i fredstid och
under höjd beredskap främst beredskapsförordningen. Bestäm-styrs av

förordningenmelserna i behandlar myndigheternas verksamhet för
totalförsvaret. innebär fredDetta i verksamhet nödvändig förärsom

förbereda landet inför hot föroch ställa samhället tillatt yttre att om
krigsförhållanden.

Vissa myndigheters verksamhet inom totalförsvaret hänförs enligt
beredskapsförordningen till s.k. funktioner. Energiförsörjningen, till
vilken hör försörjningen med bränslen, drivmedel och elkraft, är en
sådan funktion. En myndighet har för samordningansvaretsom m.m.
inom funktion kallas funktionsansvarig myndighet.en

funktionsansvarig myndighet förNUTEK funktionen Energiför-är
Övriga myndigheter uppgiftersörjning. med inom funktionen enligtär

beredskapsförordningen Elförsörjningsnärnnden, Affärsverket svenska
kärnkraftinspektionkraftnät, Statens och Statens strålskyddsinstitut.

med elberedskapenväsentlig del arbetet förEn utförs närvarandeav
Elberedskap AB NUTEK.Svensk uppdrag avav

funktion krigElförsörjningsnänmden träder i i eller regeringennär
bestämmer det. Under skall nämnden hälla sigtidannars annan

underrättad det aktuella elförsörjningsläget och planeringenom om
elförsörjningen.inom dessNär nämnden verksamhetträder i är

huvudsakliga uppgift i totalförsvarsmyndig-samverkan med andraatt
heter tillgodose samhällets ledabehov planera, ochattav genom
samordna elförsörjningens Om förbrukningsregleringresurser. av
införs enligt ransoneringslagen har uppgift bl.a. i dennämnden till att
utsträckning regeringen föreskriver förbrukningsreglering-genomföra

en.
Affärsverket kraftnät försvenska har balans isystemansvaret

kraftsystemet. förVerket skall enligt sin instruktion densvara
operativa beredskapsplaneringen inom verksamhetsområdesitt under
kris- eller krigsförhållanden.

Vilka uppgifter Statens kärnkraftinspektion och Statensnärmare
strålskyddsinstitut har inom elberedskapen angivet i respektiveinteär
myndighets instruktion.
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de angivna uppgifter inom funktionenUtöver myndigheterna med
för kraftanlägg-Energiförsörjning skall Krigsskyddsnämndennämnas

uppgiftNämnden, har tillningar. knuten till NUTEK,är attsom
frågor enligt särskilda skyddsåtgärder för vissa1942 års lagpröva om

kraftanläggningar m.m.
i anslutning tillVidare bör länsstyrelser och kommunernämnas som

spelar viktig rollsina respektive uppgifter inom totalförsvaret även en
inom elförsörjningen.

elberedskapen organise-kommit tillJag har slutsatsen det ärsättatt
för närvarande kan utförapå det arbete myndigheternarad och som

organisation intesplittrade resursmässigtmed denna och svaga
elförsörj-ställas, särskiltde krav rimligen måstemotsvarar somsom

i beredskaps-hög prioritetningen enligt statsmakternas beslut skall ges
arbetet.

ordningenden nuvarandebakgrund de oklarheterMot av som
frågeställningar:huvudsak fyrainneburit har jag sökt på ige svar

elförsörjningen i krigskall verka inomHur staten
icentral statlig ledningförberedelser förVilka behövs utövaatt

krig
behövsVilken författningsreglering

organiseras och finansierasskall myndighetsuppgifterna4. Hur

elförsörjningen i kriginomHur skall verkastaten

varuförsörjning,gällerinte anledning ingripa vadStaten har t.ex.att
situationenelkraft, förränöverföring och förbrukningproduktion, av

frivilligatillgodosesrimlig försörjning inte kansådanär att genomen
markna-deni vanlig meningöverenskommelser avtal gängse--

balans i detmåste kravetsådan situationför Iden varan. en
bristsitua-vidbalansnationella elsystemet beaktas. Denna äventyras

förhållandena mellaningripa imåste sålunda kunnationer. Staten
samtliga dessa.nätföretag ochproducenter, och kunder styra

jag syftarbristsituationerfråga i deDet är att extrema somom
Elkraft-för elförsörjningen.planhushållningslagsåstadkomma ett
förmåsi krigssituationernätföretag förbrukare måsteproducenter, och

förmåga riket och be-så, totalförsvarets samlade värnaattattatt agera
möjligatill bästafolkningen sätt.tas vara

antalbeslutsfattandet såviktigmycket aspekt ärEn att ett stort
rättvisa ochåtgärdernamöjligt måste upplevamänniskor somsom

elförsörj-gällerBeslutrationella överväganden.grundade som
in-har sådanelanvändningen,restriktioner gällandeningen, t.ex. om

regeringenbör ligga hosbeslutsfattandetverkan på människors liv att
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eller hos direkt under minst detta viktigtden. Inte ärett organ av
psykologiska skäl.

Jag sålunda övertygad och krig inte endastär i kriseratt statenom
skall verka Svenska Kraftnät därutöverdet behövsattgenom utan en

statligcentral ledning elförsörj vilketningen. Fråganav om organ som
handhabör denna ledningsuppgitt behandlas i betänkandet i avsnitt

5.5.

Vilka förberedelser statligbehövs för centralutövaatt
krigledning i

En funktionsansvarig myndighet beredskapsförordningenskall enligt
bl.a.

utarbeta underlag för beslut målen förstatsmakternas om
funktionen under krig,

beredskapsförberedelser.samordna
samordna planering och budgetering beredskapsförberedelser,av
samordna och genomföra krigsplanläggning,

för personal utbildas,attsvara
för övningar genomförsatt samtsvara

till regeringen redovisa heredskapsläget.regelbundet

förVad dessa uppgifter konkret torde innebära funktionsansvarigen
diskuterasmyndighet på elberedskapens område i avsnitt 5.5närmare

5.6.och
den genomgång jag gjort innebörden funktionsansvaretAv i harav

Möjligheternajag konstaterat följande. tjänligtatt ettpresentera
beslutsunderlag ingåendevad gäller elberedskapen beroende kun-är av
skap det nationella uppbyggnad därmedelsystemets tekniska samtom

de förväntningar under olikarealistiskt kan ställas systemetom som
förhållanden. kunskap detDet emellertid hainteär att omnog
nationella elsystemet. kunskaper militärDet fordras också vissa om
teknik och de förhållanden krig. Endastråder under genomsom

utformade och övning kanscenarier för planeringgemensamt en
fullständig bild skapas.

redovisningUtan dessa krav uppfyllda tillfredsställandebliräratt en
blir i ställetelberedskapen inte möjlig Beskrivningargöra.attav

till ledning förformulerade i svepande inte tjänaoch kan dåtermer
beslut statsmakterna olika åtgärder.omav
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myndighetsuppgifternaHur skall organiseras

arbete med elberedskapenDet måste utföras på myndighetsnivåsom
i fredstid omfattande och kräver helt andra deär änresurser som
NUTEK förfogar för detta ändamål. För fylla den luckaöver att som

finns det gäller myndighetsorganisationen inom elberedskapennärnu
har jag undersökt olika alternativ. har varit följande.Dessa

Nuvarande organisation behålls i sina huvuddrag NUTEKsmen
såökas kraftigt verket kan utföra samtliga myndig-attresurser

hetsuppgifter så beroende Svensk Elberedskap AButan stort av
för närvarande.som

Elförsörjningsnämnden2. omvandlas till beslutande nämnd inomen
iNUTEK med verksamhet fredstid.även

bibehålls funktionsansvarig SvenskaNUTEK myndighet medsom
Kraftnät för elberedskap.ansvarig myndighetsom

för4. Elsäkerhetsverket elberedskapen.ansvaretges
KraftnätSvenska blir funktionsansvarig myndighet.

Elförsörjningsnämnden ombildas till myndighet ären som
verksam i fredstid.även

har undersöktsDe alternativ Elförsörjningsnämndenutöversom --
Kraftnät. har funnitNUTEK och Svenska Jagnärmare attavser

till verkets omfattande uppgifter inomNUTEK med hänsyn-
områden forskning utveckling, företagsutveckling,teknisk ochsom
regional utveckling energiförsörjning och effektivare energian-samt

förvändning inte lämplig organisatorisk hemvist de arbets-är en-
uppgifter för rollmåste lösas inom elberedskap. Densom ramen som

innefattarålagts Svenska Kraftnät inom elförsörjningen och som
ledningsuppgifternaaffärsmässig verksamhet förgör att ansvaret

inom placeras här. Svenskacentral nivå elberedskapen inte heller bör
för sinKraftnät har dock och långtgåendeegetett ansvar egen

beredskapsverkamhet. lämpligaste lösningen enligt minDen är
uppfattning Elförsörjningsnämnden ombildas till myndighetatt en som

i fredstid.verksamär även
föreslår därför Elförsörjningsnämnden ombildas tillJag att en

myndighet verksam såväl i krig i fredstid.ärsom som

krigElförsörjningsnänmdens uppgifter i

Elförsörjningsnämndens uppgift i krig planera, ledanuvarande är att
genomföraoch samordna elförsörjningens och vid behovattresurser

förbrukningsreglering.



Sammanfattning 15sou 1995:51

uppgifter och iföreslår inte ElförsörjningsnämndensJag att ansvar
hittills klargörasförändras.krig skall Däremot måste bättredet än

skall utföra ikonkreta arbetsuppgifter Elförsörjningsnämndenvilka
fullgöra den grund denför sitt ocksåkrig Detta äratt somansvar.

måste på.planeringen och förberedelsearbetet i fred bygganödvändiga
Elförsörjningsnämnden verka förgäller elproduktiondet skallNär

skall i dettillräckliga produktionsresurser finns tillgängliga. Detatt
planering och inriktning.tidsperspektivet ske långsiktiglängre genom

vattenkraftaggregatdå fråga vilka kärnkrafts- ochDet kan omvara
faktorer,utnyttjas med hänsyn till olika relevantaskall t.ex.som

frågorintimt medverkningsgrad. Beslut i dessa frågor hänger samman
kortareöverföringsmöjligheter. I detförbrukningsnivåer ochom

för undanröjaskall Elförsörjningsnämnden verkatidsperspektivet att
utnyttja landets produktionsresurser.hinder för att

Elförsörjningsnämndens verk-vattenkraftstationer gällerVad avser
för underhåll ochförsta hand övergripandesamhet i ett ansvar

efter skador orsakatsreparation anläggningarna, Lex. som avav
stridshandlingar.eller andrasabotage

kraftstatio-värmekraftverken, särskilt de fossileldadedet gällerNär
bränsleförsörjningen. frågorfrågor Dessatillkommer rörsomnema,

samarbete jaglösa i med NUTEK,Elförsörjningsnämndenskall som
funktionsansvarig myndighet för bränsleförsörjning.förutsätter är

ÖCBÄven viktigaoch andra myndigheter medmedsamarbete
gäller transportfrågor.behövs, detansvarsområden närt.ex.

kärnkraftver-förknippade med elproduktion iSärskilda problem är
krig.ken i

kraftledningar, transformator- ochöverföring, dvs.det gällerNär
huvud-Elförsörjningsnämndens uppgifterkopplingsstationer äretc

för underhåll reparationha övergripandesakligen samtettatt ansvar
skador anläggningarna.av

uppgift i medverkaElförsörjningsnämnden har vidare viktig atten
fördelningunderhålltill materielförsörjning för reparationer och samt

för deangelägenhetsgradentillgängliga med hänsyn tillresurserav
Elförsörjnings-detolika behoven. det gäller förbrukningNär är

för förbruknings-nämndens uppgift besluta föreskrifter behövsatt som
ingåruppgiftgenomföra sådan reglering. dennareglering och Iatt

regleringsföreskrifternainformationlämna allmänhetenäven att om
ocksåElförsörjningsnämnden skallråd elhushållning.och rörandege

beslutöverklagade ii den utsträckning regeringen bestämmer pröva
myndigheter på lägreförbrukningsreglering fattatsärenden avom som

mva.
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Elförsörjningsnämndens uppgifter i fred

Elförsörjningsnärrmdens fredarbete i bör enligt min mening främst
inriktas på åtgärder främjar god organisation och djupasom en
kunskaper hos kraftproducenter och nätföretag. Nämndens planering
bör utgå från behovet kunna bemästra den situation benämnsatt som
Strategiskt överfall. sådanI situation torde elsystemet komma atten

för sabotage på sådani omfattning och med sådanautsättas sätt,ett
verkningar de inte helt kan förutses således inte förebyggasoch kanatt

delvis.änannat
Viktigast för god elberedskap därför sannolikt de myndig-är atten

företagheter, och verksamma inom produktion ochärpersoner som
överföring elkraft förmågahar verka underatt stor yttreav en press
i elsystem under pågående förstöring. Detta förutsätterärett sattsom
givetvis djupa kunskaper, god planering kvalificeradochen en
övningsverksamhet.

Eftersom problemen torde bli svårast bemästra vid strategisktatt ett
överfall, blir med denna inriktning Elförsörjningsnärnndens arbeteav
beredskapen mindre allvarliga hot bättre.ännumot

Det arbete med utbildning och övningar bör ingåsom som en
väsentlig fordrar,del Elförsörjningsnämndens verksamhet attav
sakkunskap förs med sakkunskapdet nationella elsystemetom samman

militär teknologi, strategi och taktik.om
Inom elberedskapen måste det fredstida och desssystemet resurser

ständigt utvärderas och dess förmåga ställas i relation till de krav som
krigssituation medföra. kräver i sin ständigkan Detta turen en

utredning och analys troliga scenarier för ñentliga angrepp.av
huvuduppgifter förI det följande redovisar jag några nämndens

verksamhet fred.i
En huvuduppgift för Elförsörjningsnämnden i fred skall attvara

utföra beredskapsförordningende arbetsuppgifter enligt 17 §som
funktion.åligger beredskapsmyndighet med för vissenen ansvar

Därtill förbrukningsreglering införs skallkommer att om av
Elförsörjningsnärrmden utsträckning regeringen föreskriveri den
genomföra följer Elförsörjningsnämnden ocksåregleringen. Härav att
skall förbereda elransonering.

prövningsmyndighet enligtElförsörjningsnämnden skall även vara
lagstiftning beredskapsåtgärder vid vissa elektriskabl.a. den nya om

anläggningar föreslås betänkandet.isom
instruktion högst tolvNämnden består i dag enligt sin personer.av

förenligt instruktionen, regeringenDess ledamöter 19 §utses, enav
tid föreslår nämnden skall bestå högst 13högst år. Jagtre attav av
ledamöter. sammansättningen bör spegla den anknytning till olika
sarnhällsintressen uppgiftdess kräver.som
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organisationskommittéfinner det lämpligast särskildJag att en
förresursbehoventillkallas för bedömninggöra nämnareatt aven

Elförsörjningsnämn-ändamål genomföra ombildningenolika samt av
instruktion förtillKommittén bör härvid bl.a. förslagden. utarbeta ny

vilka bestämmelserElförsörjningsnämnden och då bl.a. överväga om
införas i in-börfreds- respektive krigsorganisationmyndighetens som

struktionen.

Funktionsindelning

förElförsörjningsnämnden skall haförordarEftersom jag ansvaretatt
Energiförsörjning iden nuvarande funktionenelberedskapen behöver

endasti fortsättningendelas NUTEK börberedskapsförordningen upp.
harEnergiförsörjning intefunktionenför de delar somavsvara

medförsörjningför mitt utredningsarbete, dvs.behandlats inom ramen
denlämpligt därviddrivmedel.bränsle och Det ersättaattsynes

exempelvismedfunktionennuvarande benämningen en annan,av
drivmedelsförsörjning.Bränsle- och

ochförelberedskap bör hanteras inomFrågorna en egenramenom
beredskapsförordningen bör benämnasi bilagan tillfunktion somny

Elförsörjning.
ingå i denkärnkraftinspektion skallStatensföreslår vidareJag att

strâlskyddsinstitut.inteElförsörjning, däremot Statensfunktionennya
Elförsörjningsnämnden och StatensBefogenhetsfördelningen mellan

krigsförhållanden behöverberedskaps- ochunderkärnkraftinspektion
kandär beslutanderättordning vissföreslårjagklarläggas; en

Elförsörjningsnämnden, docktillKärnkraftinspektionenöverföras från
Kärnkraftinspektionens kompetensspeciellagarantier förmed att

inflytandehakärnkraftens säkerhetsfrågorgällande kommer stortatt
innehållet i Elförsörjningsnämndens beslut.på

lagstiftningNy

kraftanlägg-för vissaskyddsåtgärder1942:335 särskildaLagen om
skadaskyddregler åtgärder tillinnehållerningar mot genomomm.m.

förbetydelseväsentligkrigshandling eller sabotage på anläggningar av
skallanläggningförenergiförsörjningen i landet. Avgörande enom

energiförsörjningen dessbetydelse för ärväsentliganses vara av
Enligt lagensålunda gäller i lagen.storlek. De gränser angessom

avseendeutvidgningändring ellerombyggnad,skall ellerny-
i varjeomfattas lagen utföras sättanläggning ett somavsom

förKostnadernaskyddssynpunkt.frånlämpligtsärskilt fall är
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åtgärderna skall anläggningens stå för. Frågor skyddsåtgär-ägare om
der särskild nämnd, Krigsskyddsnärrmden förprövas kraftan-av en
läggningar.

Lagen tillkom under andra världskriget och måste bakgrundmotses
de förhållanden och den hotbild gällde då. Syftet med lagenav som

snabbt få till stånd åtgärder för skydda kraftanläggningaratt attvar
främst luftanfall.motm.m.

Jag har konstaterat 1942 års lag bär stark prägel den tidatt av
tillkom.varunder den Lagen i sina huvuddrag oförändradär även om

storleksgränser har ändrats vid tillfällen. Elsystemet harettm.m. par
undergått förändringar tidenunder ställer krav på ävenstora som
andra åtgärder främst avsågs år 1942. Vidare kanäntyper av som
konsekvenserna i kostnadshänseende för anläggningshavaren komma

strid med nyligeni ändringar i regeringsformen. 1942 års lagantagna
därför lag med åtskilliga brister. har funnitJag de ändringarär atten

behövs så omfattande lagen bör lag.är ersättasattsom av en ny
Syftet med den lagen den skall stöd för beslutär attnya ge av

prövningsmyndigheten beredskapsåtgärder flera olika slagattom av
skall kunna vidtas vid de anläggningar omfattas lagen. kanDetsom av

såväl skydd förgälla vapeninsatser andra åtgärder ökamot attsom
uthållighet. För vissa anläggningar viss storlek kommersystemets av

föreligga anmälningsplikt innebär sådana anläggningaratt attsom
uppföras tillfår eller ändras innan anmälan prövningsmyndigheten

skett. Till skillnad 1942 års lag innehåller den lagen ingenmot nya
detaljerad uppräkning anläggningar skall omfattas. Avsiktenav som

i stället detta skall ske i förordning med utgångspunkt i deär att en
förutsättningar i lagen.som anges

Prövningsmyndigheten skall också kunna besluta i särskilda fall att
skyddsåtgärder skall vidtas vid anläggning omfattasen som av
anmälningsplikt den väsentlig betydelse för elförsörjningenärom av
i riket eller inom eller område.ettorten

finansieringKostnader och

nuvarande årliga kostnaderna för elberedskap kan inteDe exakt.anges
finns flera olika anslag på statsbudgeten används för ändamålDet som
kan karakteriseras elberedskap. Utnyttjandet anslagsmed-som som av

år.len varierar starkt mellan olika Vissa kostnader täcks Svenskaav
Kraftnät sålundaoch belastar inte statsbudgeten. Huvuddelen av

elkraftbranschen.kostnaderna täcks av
kartläggning sammanfattasDen jag redovisar i avsnitt 5.9 kan enligt

följande milj. kr
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Anslagna medel statsbudgeten 199495 72över ca
Medelsförbrukning 199394 37statsbudgetenöver ca

16hos KraftnätKostnader Svenska 1993 ca
118Kostnader hos elkraftbranschen i övrigt 19944. ca

sarnrnanlag-uppgifter tyder sålunda nuvarandeTillgängliga denatt
Uppgiftenutgiftsnivån 171 milj. kr 2-4da årliga posternaär ovan.

budgetåret 199394medelsförbrukningen förstatsbudgetenöverom
medelsåtgången bud-kompletteras med anmärkningenbör dock att

hosförväntas stiga 30 milj. kr. Kostnadernagetåret 199495 med ca
beloppi så fall också stiga medelkraftbranschen kommer att samma

på statsbidragskonstruktionen.beroende
statsbudgeten anslås innevarandeuppskattar sålundaJag överatt

medför kostnader hängerbudgetår 72 milj. kr som sammanca
för mittfunnit möjligt inomhar inte detelberedskap. Jag att ramen

rimligt till debedöma detta belopputredningsarbete är avpassatom
Elför-huvuduppgifterna förfinns. måsteDetbehov avvara ensom

olika tänkbara åtgärder försörjningsnänmden utreda verkan attatt av
nivå, därefter ställa verkanskall hållas braelberedskapen moten

föreslå vilkaoch slutligen statsmakternaför åtgärdernakostnaderna
bör satsas.resurser som

fram föreslår jag desådant underlagpåavvaktanI atttasatt ett
vissabehålls nuvarande nivå, medanslagsmedlenstatliga men

sålunda Elförsörj-förändringar. räknar medanslagstekniska Jag att
skall uppgå till 12 milj. kr ochförvaltningskostnaderningsnärnndens

beredskapshöjandemilj. kr förskall disponera 50nämndenatt
kr62 milj. praktisktsammanlagtåtgärder. Dessa utgör taget samma

följande två anslagsammanlagdaden ärbelopp summan av somsom
199495, nämligen dels Eför XIVpå statsbudgetenuppförda

Åtgärder deldels dendelfunktionen Elkraft milj. kr,inom 58,3 av
åtgärderBeredskapslagring och industriellaXIV E 1 som anses vara

milj.hänförlig till elberedskap 3 kr.
elberedska-kostnaderna förhar två alternativ till hurJag övervägt

finansieras.skallpen
finansieringen skeralternativet innebärförsta överDet statensatt

medförsvarsutgifter, dvs.förpå gäller övrigabudget sättsamma som
öronmärktanågraalltsåAlternativet innebärskatteintäkter. att

därvidförutsättsfinns för elberedskap. Anslagenintäkter inte vara
totalförsvarets civilaförden ekonomiska planeringsrameninräknade i

del.
in,avgiftsmedelsärskildaalternativet innebärandraDet tasatt

därvidmetod kanför elberedskap. Enkostnadermotsvarande statens
ochElsäkerhetsverketfinansieringenlösning valts förden avsomvara

elabonnentavgift. Denna1993:560framgår förordning omavsom
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lösning innebär elkunderna skall betala årlig avgift elabonnent-att en
avgift till Avgiften debiteras elkunderna via deras elräkningar.staten.

förordar förstaJag det alternativet väljs.att

Genomförandet

Det angeläget det praktiska arbetet med genomförandetär att av en ny
organisation för elberedskapen kommer i gång så fort möjligt.som
Med den oklarhet råder inom elberedskapen samtidigtsom nu som-
elkraftbranschen i övrigt inne i intensivt utvecklingsskedeär ett -
finns risk för det uppstår sådana brister i elsystemet elbe-attannars ur
redskapssynpunkt efterhanddet i blir mycket svårt eller till ochsom
med omöjligt åtgärda.att

Den organisationskommitté jag förordar bör tillkallas snarastsom
för bedömning resursbehoven förgöra närmare olikaatt en av
ändamål. blir förDet uppgift organisationskommitténäven atten
genomföra nedläggningen Krigsskyddsnärrmden för kraftanlägg-av
ningar och överföra uppgifter tilldess Elförsörjningsnämnden.

Förslagen i denna utredning utformade med utgångspunkt frånär att
den riksdagen våren 1994 beslutade s.k. elmarknadsreformenav
kommer genomföras sinai huvuddrag. Energikommissionen haratt
nyligen förordat så skall ske den januari 1996.1att

Det finns anledning understryka förslagen i föreliggandeatt att
delbetänkande i allt väsentligt bör genomföras fortsattaäven om
överväganden kring energipolitiska frågeställningar kommer ledaatt
till ändrade beslut riksdagen vad gäller elmarknadsreformen.av



SOU 1995:51

Författningsförslag

vid vissatill lag beredskapsåtgärderFörslag1 om
elektriska anläggningar m.m.

föreskrivs följandeHärigenom

för och överföringgäller anläggningar produktion§ lagDenna1 av
vilkaför nätdrift och produktion el,ledningscentraler ärsamt av av

i riket eller inom ellerbetydelse för elförsörjningenväsentlig orten
laganläggningar kan enligt dennaomrâde. fråga sådanaIett om

skallinverkan stridshandlingarberedskapsåtgärderbeslutas motatt av
vidtas.

lagen skyddtillträdesskydd finns i 1990:217Bestämmelser omom
samhällsviktiga anläggningarför vissa m.m.

finns i lagen 1994:1720 civiltverkskyddBestämmelser omom
försvar.

tillvissa anläggningar med hänsynfår föreskrivaRegeringen§2 att
sådanaeller funktion anläggningarstorlekeffekt, spänning, är som

i 1avses
föreskrift enligt första stycket fåromfattasanläggningEn som av

ändras innaneller väsentligtuppföras, byggas sättannatom
bestämmerregeringen prövnings-myndighettill denanmälan skett

enligt 4för prövningmyndigheten
prövningsmyndig-inte detarbetet påbörjats inom två år frånHar

meddelade skall anmälansitt beslut,heten göras.ny

§ första stycketenligt 2omfattas föreskrift§ En anläggning3 som av
god funktion underskall utformad med beaktande kravetavvara

påmaterial ochutföras sådantförhållanden. Den skall medstörda
underlättas.underhållsåtgärderreparations- ochsådant sätt att

enligt § förstaföreskrift 2anläggning omfattas§ För4 som aven
föreläggande angående deprövningsmyndigheten utfärdastycket kan

sådantenligt 3 Ettför uppfylla kravenkrävsåtgärder attsom
vadingripandeomfattande ellerföreläggande får ängöras sommer

omfattning ochtill anläggningenskrävas med hänsynskäligen kan
betydelse.
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föreläggandetAvser anläggning skall uppföras, byggasen som om
eller väsentligt föreläggandet förändras skall riktas denmot som egen
räkning utföra eller låta utföra arbetena.attavser

I fall i andra stycket skall föreläggandet riktasänannat som avses
den anläggningen. sådant föreläggande fårEttäger ävenmot som

riktas den bedriver verksamheten.mot som

§ Prövningsmyndigheten får utfärda föreläggande enligt §5 4 även
för anläggning omfattas föreskrift enligt 2 § förstaänannan som av
stycket.

6 § Vid ändrade förhållanden får prövningsmyndigheten, hinderutan
vad den förut bestämt, meddela eller ändrade föreskrifter.av nya

§ Mål tillstånd enligt 1983:291 till anläggning7 vattenlagen somom
omfattas föreskrift första denna lag eller tillenligt 2 § stycketav
väsentlig ombyggnad, eller utvidgning sådan anläggningändring av en
får inte innan prövning enligt lag har skett.dennaavgöras

förstycket motsvarande tillämpning ärendeFörsta äger om
nätkoncession enligt innefattande vissa be-lagen l902:7l s.1,

omfattasstämmelser elektriska anläggningar anläggningenom om av
föreskrift förstaenligt 2 § stycket.

föranleds åtgärder8 § Den ökning i byggnadskostnaderna avsom
enligt denna lag skall inte i vid den prövningberäkningtas som avses
i 3 kap. 4 § vattenlagen 1983:291.

första stycketVid meddelande tillstånd i § skall7angesav som
meddelat i frågabeaktas de föreskrifter prövningsmyndigheten har om

vattenanläggningars utförande.

grundas9 någon vidtagit åtgärd efter föreläggande§ Har ett som
skall uppföras, elleranläggningen byggas sättän annatannat att om

väsentligt ändras, han ersättning för de kostnaderhar tillrätt statenav
åtgärden föranlett sådant förhållande i 10 §som avsessom om

föreligger.
kostnaderna ringa.Ersättning enligt första utgår intestycket ärom

förstaföreskrift enligt 2 §lO § Om anläggning omfattasen avsom
uppförts, väsentligt ändratsstycket byggts eller på sätt utanannatom

kan anlägg-anmälan skett enligt andra stycket lagrumatt samma
föreläggas på bekostnad förningens vidta åtgärderägare attatt egen

anläggningen skall uppfylla i 3de krav som anges

med§ föreläggande enligt lag får förenas vite.11 Ett denna
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följs, får ät-föreläggande 10 § inte12 § Om enligt §4 ellerett
får vidtassådan åtgärdvidtas prövningsmyndigheten.gärderna Enav

försumligespå den bekostnad.

efterlevnaden och förelägganden13 § Tillsynen denna lagöver avav
prövningsmyndig-meddelats medhar stöd lagen utövasav avsom

heten.

få de upplysningarPrövningsmyndigheten har begäran§14 rätt att
för klarläggandeför tillsynenoch handlingar behövs samt avsom

skall uppfyllaför anläggningenåtgärder påkalladevilka är attsom
ändamålförMyndigheten har ocksåenligt 3kraven rätt att samma

anläggningen.få tillträde till

behövs fördet biträdePolismyndigheten skall lämna15 § attsom
med tillämpningske och åtgärdertillträde enligt 14 § skall kunna av

genomföras.§ skall kunna12

anmälan i 2 § andra stycket16 § Den göraattutan avsessomsom
väsentligt ändrarbygger eller påpåbörjar, uppför, sättannat enom

enligt 2 § första stycket dömsomfattas föreskriftanläggning avsom
månader.fängelse högsttill böter eller sex

frågori enligt 10, 11prövningsmyndigheten§ Beslut17 av
förvaltningsdomstol. Prövnings-överklagas hos allmän§§ fåreller 12

Överklagande till kammarrätten.vidtillstånd krävs

beredskapprövningsmyndigheten under höjdbeslut18 § Ett som
föreskriftenligt meddelats medlag ellermeddelar enligt denna som

i beslutet.bestämslagen skall gälla omedelbart intestöd annatav om

lag träder i kraft denDenna
skyddsåtgärdersärskildaGenom lagen upphävs lagen 1942: 335 om

anhängig-harärendenför vissa kraftanläggningar mål ochI somm.m.
bestämmelseräldrekraft skallgjorts innan den lagen träder inya

tillämpas.
enligt äldrevidtagasskolatBeträffande åtgärder vidtagits ellersom

1978:160lagenbestämmelser gäller i frågor rörledningar omom
rörledningar och i övrigt den lagen.vissa nya
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2 Förslag till lag ändring i 198423lagenom om
kämteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs 18 § lagen 1984:3 kärntekniskatt om
verksamhet skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Tillsynsmyndigheten får Den myndighet regeringen
besluta de åtgärder bestämmer får besluta deom som om
behövs meddela tillstånds- åtgärder behövs med-samt samtsom
havaren de förelägganden och dela tillståndshavaren de före-
förbud behövs i enskilda lägganden och förbudsom som
fall för denna lag eller före- behövs i enskilda fall föratt att
skrifter eller villkor har denna lag eller föreskrifter ellersom
meddelats med stöd lagen villkor har meddelats medav som
skall följas. stöd lagen skall följas.av

Om någon inte vidtar åtgärd åligger honom enligt denna lagen som
eller föreskrifterenligt eller villkor har meddelats med stödsom av
lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten
låta vidta åtgärden hans bekostnad.

Denna lag träder i kraft den



Författningsförslag 25SOU 1995:51

tillFörslag3 förordning vid vissaberedskapsåtgärderom
elektriska anläggningar m.m.

Regeringen föreskriver följande.

§ Med anläggning, 1996:O0 beredskaps-1 i § lagenlsägssom om
vissaåtgärder vid elektriska anläggningar m.m. avses

elektriskt kraftverk, generatoreffekt1 för minstär avsett avsom
femtusen kilovoltampere;

anläggning för tillgodogörande vattenkraft2 vatten-genomav
reglering, vattenmagasinet minst etthundraär avsett attom rymma

kubikmeter;miljoner
elektrisk ledning, avsedd för spänning minst trettio3 ärsom av

kilovolt mellan två ledare;
transformator- eller kopplingsstation, vilken avsedd för4 är

spänning minst sjuttio kilovolt mellan två ledare ochav en genom-
gängseffekt minst tjugotusen kilovoltampere; samtav

ledningscentraler för nätdrift och produktion5 ärav som
anslutna till elektriska anläggningar i denna paragraf.som avses

Elförsörjningsnämnden skall prövningsmyndighet enligt2 § vara
beredskapsåtgärder vidlagen 0996:00 vissa elektriskaom an-

läggningar m.m.

meddelaElförsörjningsnämnden fär de föreskrifter behövs3 § som
l996:O0verkställigheten lagen beredskapsåtgärder vidför omav

elektriska anläggningarvissa m.m.

förordning kraftDenna träder i den
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till förordning ändring i beredskapsförord-4 Förslag om
ningen 1993:242

Regeringen föreskriver bilagan till beredskapsförordningenatt
skall följande lydelse.1993:242 ha

funktionerIndelning i m.m.

beredskansmvndizhetmyndigheten är
ÖvrigaAnsvarig myndigheterFunktion

uppgiftermyndighet med inom
funktionen

Elförsörjnings- AffärsverketElförsörjning
kraftnätnämnden svenska

kärnkraft-Statens
inspektion

och driv- Närings- ochBränsle-
teknikutvecklings-medelsförsörjning
verket

förordning i kraft den.....träderDenna
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till5 Förslag förordning förordningenändring iom
1990:1334 skydd anläggningarför samhällsviktigaom

m.m.

Regeringen föreskriver 8 § förordningen 1990: 1334 skyddatt om
för samhällsviktiga anläggningar följande lydelse.skall ham.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

i fråga frågaBeslut särskilda Beslut i särskildaom om
skyddsåtgärder enligt 19-21 §§ skyddsåtgärder enligt 19-21 §§

för förlagen 1990:217 skydd lagen 1990:217 skyddom om
samhällsviktiga anläggningar samhällsviktiga anläggningar

fattas länsstyrel skall fattas länsstyrel-skallm.m. av m.m. av
i det län där verksamheten i det län där verksamhetensensen

bedrivs. bedrivs fall iiutom som avses
andra stycket.

Beslut gäller anlägg-som
ningar i lagensom avses
0996:00 beredskapsát-om
gärder vid elektriskavissa an-
läggningar fattas Elför-m.m. av
sörjningsnämnden.

i kraftförordning träder denDenna
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till förordning ändring i förordningen6 Förslag om
1984: 14 kämteknisk verksamhetom

Regeringen föreskriver 22 § förordningen 1984:14om kämtek-att
följandenisk verksamhet skall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kärnkraftinspektion Statens kärnkraftinspektionStatens
efterlevnaden tillsyn efterlevnadentillsynutövar över utövar över

kämtek-1984:3 kärntek- lagen 198423lagen omav om av
villkor nisk verksamhet och villkornisk verksamhet och av av

föreskrifter har med- eller föreskrifter har med-eller som som
lagen delats med stöd lagen, be-delats med stöd samtav av

kontrollerar slut-övervakar och slutar åtgärder, föreläggan-om
förvar. och förbud 18 §den isom avses

första stycket lagen över-samt
slutför-vakar och kontrollerar

var.
Bestämmelser tillsyn från strålskyddssynpunkt, utövassom avom

strålskyddsinstitut, finns i strålskyddslagen 1988:220.Statens
be-Under höjd beredskap

slutar Elförsörjningsnämnden i
kärnkraftin-stället för Statens

förbudspektion i frågor om
enligt 18 första stycket lagen§

kämteknisk verk-0984:3 om
förbudet drif-samhet om avser

kärnkraftreaktor.ten av en

kraftförordning träder i denDenna
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7 Förslag till förordning iändring förordningenom
1995:128 civilt försvarom

Regeringen föreskriver förordningen5 kap. och 2 §§1att
1995:128 civilt försvar skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Beslut inrätta verk- Beslut inrätta verk-att attom om
skydd enligt 5 kap. 2 § lagen skydd enligt 5 kap. 2 § lagen
1994:1720 försvarcivilt 1994:1720 civilt försvarom om
fattas länsstyrelsen. fattas länsstyrelsen iutomav av

fall i tredje stycket.som avses
Statens räddningsverk skall genomföra utbildning verk-av

skyddspersonalen. Räddningsverket får dock efter överenskommelse
med kommun besluta denna skall genomföra utbildningen.atten

Beslut enligt första stycket
gäller anläggningarsom som

i lagen 1996:00avses om
beredskapsåtgärder vid vissa
elektriska anläggningar m.m.
fattas Elförsörjningsnämn-av
den.

2 §
Föreläggande enligt kap. Föreläggande5 enligt kap.5

1994:1720 civilt 5 § lagen5 § lagen 1994:1720 civiltom om
försvar får meddelas länssty- meddelasfår länssty-försvarav av
relsen. i fallrelsen iutom som avses

andra stycket
.

Föreläggande gällersom an-
läggningar i lagensom avses
1996:00 beredskapsåt-om

vid vissa elektriskagärder an-
läggningar meddelasm.m. av
Elförsörjningsnämnden.

Denna förordning träder krafti den
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1 Inledning

1 Utredningsuppdragetl
.

Uppdraget är vilkaöverväga principer framtideniatt skall gällasom
för beredskapsverksarnheten elförsörjningens område, såväl detnär
gäller den fredstida planeringen verksamheten under kriser ochsom
i krig. Härvid skall jag utgå från de gällande riktlinjerna för verksam-
heten inom totalförsvarets civila del, särskilt den planeringsinriktning

har fastställts 1992 års totalförsvarsbeslut och innebärsom genom som
bl.a. elförsörjningen skall hög prioritet i beredskapsarbetet.att ges

Enligt direktiven för mitt arbete bör jag lämna förslag gräns-om
dragningen mellan myndigheternas och övrigas för attansvar
säkerställa elförsörjningen vid kriser och krig. I uppdraget har sålunda
ingått hur föröverväga säkerställa elförsörjningenatt ansvaret att
under sådana utomordentligt svåra situationer här skallsom avses
fördelas.

Jag bör också uppmärksamma frågan nätägares och elkundersom
för åtgärder eller avtal med leverantöreratt skaffaansvar genom egna

rimligt skydd störningar krisi och krig.mot
Mot bakgrund mina överväganden fördelningenav om av ansvar

och uppgifter bör jag behovetpröva ändringar i nuvarandeav
regelverk för elberedskapen. Jag bör också, bakgrundmot av
principiella överväganden fördelningen mellan myndig-om av ansvar
heter, branschföretag och föreslåanvändare, de ändringar i nuvarande
organisation kan motiverade.som vara

direktivenI sägs nuvarande för finansieringäven ordningatt av
beredskapen elförsörjningens område visar splittrad bild. Jag haren

dagenspröva punktvisa förstatliga åtgärder elbered-uppmanats om
skapen kan avlösas generellt krav elsystemetsettgenom mer
funktion i kris- krigssituationer,och varvid bör förutsättas att
branschen i allt väsentligt skall bära kostnaderna för sådanaäven
åtgärder motiveras enbart beredskapsnyttan.som av

Mina direktiv för arbetet med frågorna bl.a. elberedskap dir.om
1993:93 och dir. 1994:119 fogas bilagasom
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inriktningUtredningsarbetets och några1.2

principiella utgångspunkter

beredskaps-skaffat mig kännedom dekrävt jagUppdraget har att om
deti dag ochelförsörjningen skerinomförberedelser omsom

krig.under kriser och iblir nödvändigtoperativa arbete som
hand riket föri första väpnatMed krig utsätts ettatt angrepp.avses

kriser medi totalförsvarssammanhangkrisbegreppetMed avses
fredskriser. utvecklarsåledes inte Jagsäkerhetspolitisk bakgrund,

avsnitt 3.1.grundläggande begrepp ioch andradessanärmare
elberedskapför mina överväganden ärutgångspunktEn om

därmed förför samhället ochbetydelseelförsörjningens avgörande
kan fun-samhället intehar gått dithäntotalförsvaret. Utvecklingen att

ibeskrivselkraft. helt hjälplöst. DettaDet blir närmareutangera
kapitel

elberedskap redanför överväganden nämnts,En grund är, somom
totalförsvarsbeslut1992 årsriktlinjer enligtövergripandede som

gäller1991921337199192:FöU 12, rskrbet.199192:102,prop.
Regeringen har icivila del.inom totalförsvaretsverksamhetenför pro-

bered-hög prioritet iskallelförsörjningenpositionen uttalat att ges
Däri-detta uttalande.ställt sig bakomRiksdagen harskapsarbetet.

produktion ochgivit till kännahafår statsmakterna attansesgenom
verksam-elförsörjningen avgörandeelkraft äröverföring av --

Sveriges totalförsvar.heter för
skallelförsörjningenmed uttalandetharstatsmakterna att vara

ambitionsnivá. Myndig-beredskapsarbetet högiprioriterad angett en
för kon-initiativ behövssedan deförutsättsheterna attta genomsom

ambitionsnivå.uppfylla dennahandlandekret
självfallettotalförsvarnivå Sverigespå nationell ärPlaneringen av

förhuvudansvaretstatsmakterna måste haföruppgift attstaten.en
tillsamhälletför ställahot ochinförförbereda landet attyttre om

ligger hosoch regeringunder riksdagkrigsförhållanden. Ansvaret
grundlagvårföretag kan,Enskilda och sättmyndigheterna.

förberedelser ochdelta iolikaåläggasföreskriver, sättatt genom-
detutgick fråntotalförsvarets Jagåtgärder inomförande attram.av

frågor.oklarhet i dessaråddeinte större
påfrågor åtgärderpåinledningsvis arbetetinriktade därförJag om

finnsinsikt detemellertid tillhand kom jagdetaljnivå. Efter attom
beredskaps-för vidtai dagsläget haroklarhet ansvaret attvem somom

hitta och dradå svårtelförsörjningen. Detföråtgärder ärhöjande att
för elberedskapen.övrigasmyndigheternas ochmellangränsen ansvar

myndig-s.k.begreppnödvändigt övervägablevDet närmareatt som
jfrbranschanknutetrespektivehetsanknutet prop.ansvaransvar

medsambandberedskapsfrågor iff. vissa13 där199192:49 s.
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Vattenfallsverkets bolagisering behandlas.
ansvarsfördel-ochbörjade stå klart för mig organisationenDet att

utförasvårigheterelberedskapen medförtningen inom har att
beredskapsarbetet.

utredningsuppgiftrimligslutsats blev det inteMin attatt var en
detsamtidigtberedskapsarbetetbristerna i det dagligasöka bota som

Arbete gäller detgrundläggande brister i organisationen.förelåg som
och utförs bäst-löpandeberedskapsarbetet måste utförasdagliga -

enstakavidberedskapsåtgärderna. Attbär fördem ansvaretsomav
detaljarbete sigsådanttillfällig utredning, utföratillfällen, i tersom en
blir förâldrat.resultat snabbteftersom arbetetsockså bortkastat,

inriktatsanfördagrund detmitt arbete har påHuvuddelen nuavav
påelberedskapenorganisationen inomochansvarsfördelningenpå

nivå.central
samband medprovisorium. INuvarande organisation är attett

inte fråganår statsmakternabolagiserades 1992 lösteVattenfall om
för elberedskapen.huvudmannaskapet

denblev därför fråganbetydelsefullt för mitt arbeteSärskilt om
ochför elberedskap Närings-detinnebördennärmare somansvarav

har till följd verketteknikutvecklingsverket NUTEK att angesav
beredskapsförord-Energiförsörjning ifunktionenansvarig försom

1993:242.ningen
enligtandra myndigheter harkraftnät ochAffärsverket svenska

inom funktionen Energi-ocksåberedskapsförordningen ett ansvar
elberedskapen. intresseför Avdå ärförsörjning, och närmast stort

förknippade medfrâgeställningersådanagivetvis också är attsom
Kraftsamtidigare Elberedskap,ABElberedskapSvensk ett av

år 1992 uppdragaktiebolag, sedan påelkraftbranschen ägt statens
omfattande beredskapsuppgifter.NUTEK sköteravtal medgenom

har ochfått elkraftbranschenhar uppfattningenJag ett stortatt
beredskapsfrågor. Branschenintresse och förgemensamt engagemang

bärauppgifter i ochvisat sig villig sigi handling på ävenhar att ta
inställning knyterdet beredskapsarbetet. Dennakostnader för praktiska

och företagenmellanhistorisk tradition samarbetetill statenen avan
elkraftbranschen se vidare kapitel 4.inom

fördetta intressearbete varitutgångspunkt för mitt harEn att
finns inomerfarenhetberedskapsfrågor och den och kompetens som

och myndigheterna.till regeringenelkraftbranschen bör tas vara av
bolag, Svenskmedlösning valdes år 1992provisoriskaDen ettsom

beredskapsuppgifter harväsentligaElberedskap AB, givitssom
emellertid nackdelar.

Jagåstadkommas.lösning börEn attpermanent anser ennumer
branschens beredskaps-tillmåste syfta tilllösningsådan att ta vara

tillgodoserskapasorganisationsamtidigt somsom enengagemang,
myndighetsuppgifter skall handhasgrundlagenhuvudregeln i attom

2 15-0534



34 Inledning SOU 1995:51

myndigheter.av
det följandeI lämnar jag bl.a. förslag till ändrad organisation samt

förslag till viktigare författningsändringar behövs för förslagenattsom
skall kunna genomföras. Vidare föreslår jag lagstiftning skallny som

lagen 1942:335ersätta särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftan-om
läggningar m.m.

Jag har inte kunnat belysa frågornärmare kring elberedskapen
utifrån nordiskt perspektiv. svårigheterna för det nordiskaett
kraftutbytet i krigssituation diskuteras dock i avsnitt 5.7. En korten
beskrivning frekvenshållningen inom Nordel-systemet lämnas iav
avsnitt 2.3.3. Vidare kort beskrivning elberedskapensges en av
organisation i våra nordiska grannländer i bilaga

Till följd karaktär har jag inte funnitämnets analys ochattav en en
redovisning jämställdhetsperspektiv kan meningsfulltgörasett ettur

jfr Dir. 1994:124.sätt
förslagDe i denna utredning utformade medärpresenterassom

utgångspunkt från den riksdagen våren 1994 beslutade s.k.att av
elmarknadsreforrnen kommer genomföras i sina huvuddrag jfr SFSatt
1994:617 och 618, de ytterligare tilläggsdirektiv Dir. 1994: 119- -
för mitt arbete regeringen har utfärdat i november 1994 samtsom
bl.a. SFS 1994:1801. Energikommissionen har nyligen i delbe-
tänkandet SOU 1995:14 Ny elmarknad förordat så skall skeatt per
den 1 januari 1996.

Jag vill emellertid understryka mina förslag i detta delbetänkandeatt
i allt väsentligt bör genomföras fortsatta överväganden kringäven om
de energipolitiska frågeställningarna kommer leda till ändradeatt
beslut riksdagen vad gäller elmarknadsreformen. Utan klarav en
ansvarsfördelning och organisation nämligen risken elbered-är stor att
skapen i vårt land inte kan hålla acceptabel nivå.en
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dess2 Elsystemet och hoten mot

funktion utgångspunkternågra-

beroende elkraft och detkapitel beskrivs vårtdettaI närmare stora av
för elförsörjningen.komplicerade tekniska behövsmycket system som

utgångspunktviktigInsikten mycket komplextär äratt systemet enom
förstatliga organisationen elberedskapenbedömningar hur denför av

omfattandeinnehåller därför relativtutformas. Framställningenbör en
beskrivning elsystemet.teknisk av

totalförsvaretmistel förMist2.1 en-

skogs- och stâlindustrin,basindustrier, främstviktigaste ärSveriges
utsträckning uppvärmningenockså i baseratelintensiva. Vi har stor av

elkraft. Elkraften har hittills tillhandahållitspåvåra bostäder m.m.
De låga varitförhållandevis låga priser. elpriserna hartillförbrukarna

vår exportindustrisförutsättning för konkurrens-viktigoch är en
till billig elkraft grundläggande förtillgångsäker ärfönnåga. Fortsatt

Prissättningen har ocksåvälstånd landet. emellertidiekonomisktett
capita i Sverige mycket hög,elförbrukningenbidragit till äratt per

perspektiv.internationelltisett ett
ständig tillförsel elkraft. Ominte längreSamhället fungerar utan av
kanelkraft inte upprätthâllas får det därförkontinuerlig leverans aven

förödande konsekvenser.
störningar inom dekortvariga strömavbrott svåraRedan leder till

vi baseratområden i samhället. harflesta Jag redan nämnt storatt en
Det kan särskiltdel uppvärmningen våra bostäder el.avav

utsträckning upphörframhållas oljeeldade iäven värmepannoratt stor
ochtillgång elkraft. järnvägsnätetfungera Industrin,att utan annan

uppstår bl.a.medkollektivtrafik lamslås. problemspårbunden Stora
redovisninglivsmedelsförsörjning, och avlopp. En närmarevatten av

och riskutredningenselavbrott lämnas ikonsekvenserna Hot-av
1995:20.Sverigebetänkande SOUUtan stannar

1 sinFrigg, för skyddaBalders godaSnorres Edda berättas hur denI att sonmor,
siginte misteln. När roadeting inte skada Balder, docklöfte alla att asarnatog avav

blinde Höder Lokeosårbare Balder lurades denskjuta prick på denmed attatt av
mistelpil dödade Balder.använda somen
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En genomgång olika samhällssektorer deras elberoendeoch lederav
till följande slutsats: Utan ekrafz fungerar inte väsentliga verksamheter
i samhället. Detta gäller redan för de traditionella elanväitdnings-mer
områdena, belysning, uppvärmning drivkraft. Allteftersomoch

teknikmodern har introducerats har elberoendet ytterligare ökat.
Användningen datorer förutsätter säker tillgång till elkraftt.ex.av en

dessutom måste hög kvalitet. Det högst osäkertårsom vara av om
insikten detta elberoende tillräckligt spridd. Sannoliktärextremaom

medvetenheten på många håll låg; planering och uppbyggnadär av
elberoende verksamheter sker med utgångspunkt från eventuellaatt
elavbrott blir sällsynta och kortvariga.

För de prioriterade verksamheterna, sjukhusensmest t.ex. opera-
tions- intensivvårdsavdelningar,och finns i många fall reservkraftverk.
Sådan verksamhet kan därför fortgå i begränsad omfattning vidäven

iavbrott den ordinära elkraftförsörjningen. långaFör ävenatt
elavbrott skall klaras det viktigt försörjningen bränsle tillär att av
reservkraftverken förbereds, verken fortlöpande underhålls ochatt att
de provkörs med lämpliga intervaller.

Det mycket omfattande elkraftsyste-elavbrottet i det svenskasenaste
inträffade den 27 december 1983. Genom elavbrottet skeddemet att

julmellan och nyår och vädret milt blev negativade konsekven-var
för samhället begränsade. Trots detta uppskattades kostnadernaserna

för samhället till 200-300 miljoner kronor.

2.2 driftsäkerhetElsystemet byggt för högär men
sårbart för skadegörelseär

Produktion överföring elkraft kompliceradoch teknisktärav en
verksamhet. Elsystemet driftsåkert under normala förhållandenär men

kraft-mycket känsligt för skadegörelse. Framför allt gäller dettaär
ledningsnätet.

följande översiktlig redogörelse för de olika delarI det lämnas en
ingår i det nationella elsystemet med kommentarer derasomsom

i någonfunktionssäkerhet och störningskänslighet. Störningar del av
kraftsystemet kan medföra omfattande konsekvenser för hela landets
elförsörjning.
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Elproduktion2.2. 1

Produktionskapacitet

vattenkraft ochtäckselkraftUngefär hälften landets behov avavav
förhållandennormalahälften kärnkraft.den andra Under svararav

elproduktionen. Visskärnkraften försåledes och merpartenvatten- av
biobränslen.fossil-baserad ochelproduktion är

140 TWh. Föromkringelproduktion uppgår tillSveriges totala
underkraftföretag, vilkaåttaproduktionlandetsmerparten svararav

elproduk-% landets92130 TWh ellerproduceradeår 1993 avcaca
kraftföretag,och privatastatligakraftverkention. ägsDe större av

sker i småelproduktionendelindustrier. En litenochkommuner av
privatpersoner,kraftverkensmåvindkraftverk. De ägsochvatten- av

eldistributionsföre-finnsDeteldistributörer.och lokalaprivata bolag
småområden. Dessainom sinasmå kraftverkmångahartag som

elförsörj-viss betydelse förhasådana områdeninomkraftverk kan en
nationella elsystemet.i detvid elavbrottningen lokalt

elproduktionen år 1993.andelarKraftföretagensTabell av

TWhFöretag

74,5 %52,9Vattenfall AB
%25,1 17,8Sydkraft AB
%5,88,1KraftGullspångs
%5,67,8Energi ABStockholm
%4,56,3Kraft ABStora
%3,4 2,4Graningeverken
%2,02,8KraftSkellefteå
%1,21,8Skandinaviska ElverkAB

Övriga %7,811,0

%100140,8elproduktionTotal

KraftverksförcningenKälla: Svenska

Vattenkraftproduktion

elproduktion.landetsför ungefär hälftenVattenkraften avsvarar
i neder-skillnaderhuvudsakligenolika år berorAvvikelser mellan

vissproduktionensäkerställa överbördsförhållandena. För att en
förtillräckligadet finnsvid torrår, krävstidsperiod, bl.a. att resurser

iskerLagringentid.och längrekortareunderlagring vattenav
regleringsmagasin.särskilda
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landetI finns drygt 200 vattenkraftstationer med effekt ären som
10 MW. Dessutom finnsstörre än ungefär 500 kraftstationer i

storleken 1,5-1O MW och 1 000 med lägre effekt. Drygt 60ca
elproduktionen med vattenkraft sker i fyra landetsprocent störreav av

älvar.
Vattenkraftens produktionskapacitet utnyttjas normalt inte helt.

Därför finns regel goda möjligheter till ökat effektuttag. Dettasom
utnyttjas bl.a., jag återkommer till, vid den s.k. balanshållningensom
vid ökat effektbehov.

Den elproduktion baseras vattenkraft mycket driftsäkerärsom
till följd bl.a. lång erfarenhet och väl utvecklad teknik. De allvar-av
ligaste olyckor kan inträffa i samband med utnyttjandet vatten-som av
kraft dammbrott.är

Konsekvenserna dammbrott kan förödande,bli framför allt päettav
grund översvämningar. Vattnet kan skölja bort del be-av storen av
byggelsen, byggnadskonstruktioner nedströms dammen ochm.m. orsa-
ka ytterligare haverier vid nedanförliggande anläggningar. Dammar
nedströms kan också varföröversvämmas dominoeffekt kanen
uppstå. Ett dammbrott med begränsade skador följd inträffade vidsom
dammen i Noppikoski i Dalarna år 1985. Vattenmagasinet tömdes. En
miljon kubikmeter 45 minuter. Vattenflödetvatten utrann
medförde skador på broar nedströms Bortsett från detta fall harm.m.
inga svårare olyckor detta slag inträffat i Sverige.av

Om all produktion i någon de älvarna skulle slåsstörre vilketut,av
i fall skulle kunna bli följdenvärsta dammbrott, skulle detta fåettav
svåra konsekvenser för det nationella elsystemet.

Driftstörningar i form turbin- och generatorhaverier får inte likaav
dramatiska konsekvenser. Vattenkraftstationerna många till antalet.är
Störningar vid enskilda kraftstationer, möjligen vid de riktigtutom

behöver därför inte påverka landets elförsörjning i dess helhet.stora,

Kärnkraftproduktion

Den svenska kärnkraften produceras i fyra kraftverk med totalt 12
reaktorer. Deras sammanlagda produktionskapacitet ungefärmotsvarar
hälften landets elbehov. Under åren 1986-1993 varierade kärn-av
kraftproduktionens andel den totala elproduktionen inom landetav
mellan 42 och 52 procent.

Råvaran för tillverkning kärnbränsle, importeras. För attav uran,
bränsleförsörjningen sker upphandlingen i flera länder.trygga

Dessutom lagras inom landet, bl.a. beredskapsskäl, råvaran förav
kärnbränsletillverkningen. Det kärnbrånsle finns tillgängligt inomsom
landet räcker för kärnkraftverkens produktion under cirka två års tid.
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kärnkraftsanläggningomfattande vidMer produktionsstörningar en
konsekvenser förkännbaratill följd brand, haveri kant.ex. etc.av

för förhållandeviselförsörjning, då varje anläggninglandets ensvarar
andel landets totala elproduktion.stor av

Övrig elproduktion

Övrig fossilbränslen och biobräns-främst baseradelproduktion är
kraftvärmeverk och anläggningarfinns i landet drygt 100len. Totalt

kondenskraft-finns tiotalför industriellt mottryck. Därutöver störreett
underavsedda produktionsreservi första handverk är t.ex.somsom

vid längre avställ-särskilt hög belastningtorrår och perioder med samt
kraftföretagen ocksåkärnkraftverk. Slutligen disponerarningar av

vid tillfälligi första hand utnyttjasgasturbiner, 40-tal,ett som
inträffadeplötsligtsnabbt tillgänglig vidhögbelastning och reservsom

störningar.
kraftverken sker särskild beredskapslag-fossileldadeVid de större

uthålligheten i och krigssituatio-öka kris-och kol förring olja attav
betänkande Skyldighet lagrahar i sittOljelagringsutredningen attner.

frågor sådan bered-behandlat1994:116och kol SOU rörolja som
grundval betänkandeRegeringen nyligen dettaharskapslagring. av

l99495:176, Beredskapslagring oljaframläggabeslutat att prop. av
kol.och

produktionenLokalisering av

sträckor.elkraften överförs mycket långasvenskadendelEn stor av
i Norrlandfinnsvattenkraftstillgångarnaberor deDetta störstaatt

mellersta och södrafinns imedan tyngdpunkten förbrukningenav
Sverige.

regional balans mellanKärnkraftsutbyggnaden skapat bättrehar en
Östra fortfarandedockförbrukning. Svealand harproduktion och ett

produktionskapacitet.betydande underskott
kärnkraft,förknippade medspeciella ärEftersom det finns risker

undernyttjaselproduktionen kanutsträckning dendet osäkert i vilken
krigsförhållanden.

antalmycketförhållandetpekas detSamtidigt bör här stortettatt
första handilandet. Detfinns i alla delar ärmindre kraftstationer av
industrielltanläggningar förvattenkraftstationerfråga ävenmenom

medför åDettaskogsindustriföretagen.framföralltmottryck inom ena
ökadeandra sidanåisidan komplexitetstörre systemet germen

situation.elförsörjning i stördtill lokalmöjligheter en
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Balansen mellan elproduktion och elkonsumtion i olika delar av
Sverige kan illustreras med uppgifterna i tabell 2. Tabellens indelning

med de s.k. elomrâdenöverensstämmer inom bered-upprättatssom
skapsplaneringen i enlighet med figur

Av tabell framgår2 produktionen inom Bergslagens elområdeatt
Östra ÖEBE och elområdet inte täckte förbrukningen inom

omrâdet. Vid eventuell avställning kärnkraften under stördaen av
förhållanden ökar obalansen mellan tillgänglig produktionavsevärt och

Östra ÖE,förbrukning i Västra VE och Södra SE elområdet.
områdenDessa blir då starkt beroende väl fungerande över-ettav

föringsnät.

Tabell 2 Elproduktion och elanvändning inom olika elområden 1992, TWh

El- Produktion Förbrukning
omrâde

Vatten- Kärn- Fossil- Total Använd- Netto-
kraft kraft kraft prod. ning export

ÖNE 31,4 0,0 1,0 32,4 16,9 0,8
NNE 30,7 0,0 0,8 31,5 12,5 0,0
BE 5,4 0,0 0,5 5,9 14,1 0,0
ÖE 2,1 21,8 2,5 26,4 45,3 1,1
VE 1,7 20,3 0,7 22,7 24,9 0,0
SE 1,4 18,7 2,0 22,1 25,2 1,7

Summa 72,7 60,8 7,5 141,0 138,9 2,1

Källa: Svensk Elberedskap AB

2.2.2 Elkraftöverföring

Kraftöverföring mellan olika delar landet storkraftnätet.skerav
storkraftnätetMed de kraftledningar för 220-400 kVavses som

används för överföra mängder elkraft från kraftverken tillatt stora
förbrukningsområden. Merparten storkraftnätet Nätetägs staten.av av
förvaltas och drivs Affärsverket svenska kraftnät Svenskaav
Kraftnät.

Storkraftnätet de sårbara delarnaär elsystemet. Detmesten av av
omöjlig uppgift skydda drygt 000är 1 mil 400 kVatt t.ex.en -

ledningar i utsträckning framdragna skog och obe-ärstorsom genom
bodda trakter.

Det svenska elsystemet sammankopplat med elnäten i Danmarkär
Själland, Finland, Norge via likströmsförbindelse, medsamt, en
Tyskland. Därigenom möjligheter utnyttja elproduktionen i deattges
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Landets indelning i elområden

Elomrádena elbranschensutgör
regionala för samverkanorgan

företagsgränsemaöver i bered-
skapsfrâgor.

Elømrådenamedverkari
beredskapsplaneringenpå regio-
nal nivå. Vidstørstörningari
fredstid kan organisationenenligt
regionalaöverenskommelser
stödjaföretagensinsatserför att
korta avbrøttstiderna.

Övre Norrlands områdee

Nedre Norr nds elormråde

Bergslagens e|.

Iomrádet

ÖE i tabell 2

ska ehmraaet.Västra rådetelo

Källa: Svensk Elberedskap AB
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utlands-optimalt Genompå ekonomisktolika länderna sätt.ett
ochtill importockså möjligheterförbindelserna exportöppnas av

leveranssäkerhetocksåSammankopplingen högreelkraft. genomger
tillgå.finnsalternativakraftverk och matningsvägarfler attatt

enligtutformasdimensioneras ochStorkraftnätetsvenskaDet ett
nordiskaför dekriterierkriterier. Dessaantal är gemensamma

redankraftsystemetdet svenskahärtillländerna. Skälet är att som
med desammanbyggtdirektutsträckningbetydandei ärnämnts

kraftsystemen.norskafinska ochdanska,
värderingarbaseradedimensioneringskriterier valts ärDe som

kanindustrier elavbrottförför samhället ochkonsekvenserde somav
för produktions-för överföringsnätetgäller såvälmedföra. Detta som

nuvarandei sinutvecklats ochsuccessivtKriterierna har tarsystemen.
deEttstörningar.till risken försärskild hänsynutformning stora av

bortfalldimensioneringförkriterierna ärgrundläggande att av en
värmekraft-transformator ellerledning,enhet, ett stortt.ex. enen

elförsörjningen.till störningar iskall ledanormalt inteblock,
högdimensioneringsprinciperföljd dessaStorkraftnätet har till enav

storkraftnätet underdet svenskajämförelse visardriftsäkerhet. En att
tillmed hänsyndriftsäkerhet,haftdecenniet mättdet senaste en

med andrafullt jämförbarkunderna,hos ärinträffade avbrott som
Även för region-driftsäkerhetenöverföringssystem.västeuropeiska

sådantbyggdafall sätt,i devarit god är atthar systemennäten
tillgängliga.finnsmatningsvägaralternativa

riksomfattande, störningar storstör-mindreellerStörre, mer -
gångfrekvens mindreinträffat med änharningar perenaven-

mindreför siggrund i flera,sinvanligenhardecennium. De att var
stamlinjesamtidigt, flerinträffat änhändelsersannolika, t.ex. att en

kombinationifel inträffat iteknisktfallit ur, eller systemetatt ett
felmanöver.med en

spänningtill lägrenedelkraftenStorkraftnätet transformerasFrån
regionaladeSpänningendärefter på regionalaöverförsoch nät.

Därefter skerkV.och till 30från 130 kV ned ytter-varierarnäten
lokalaöverföring närspänning ochtill lägretransformeringligare

till 400 V.nedområdet 20 kVinommed spänning
regionnätenväsentligti alltelproduktionsföretagen ägerDe större

tillanslutnalokalnät ärföretagdessalandet. Flera äger äveni somav
lokalnät.till270 styckenfinns drygt ägareDetregionnät.företagets

Näraeller kommuner.bolagkommunalaflesta dessa ärDe ägareav
försorg.kommunalfår sinkunderna70 procent genomav

högförhållandennormalaunderlokala harochregionala nätenDe
underhålletbrister ipåberorelavbrottdriftsäkerhet. Långa avsom

lednings-underhållbristandekanvanliga. Däremotsåinteärnäten av
tillorsakernavanligasteelavbrott. Detill långaupphovgatorna ge

blixtnedslag,luftledningsnätenlokala ärochde regionalaiavbrott
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fallande träd, Snöoväder och fasbrott till följd isbildning ledning-av
arna.

l fredstid reparations-är och underhâllsbehoven vanligen små,
eftersom anläggningar och komponenter har läng livslängd. Därför är
också nätägarnas reparationsresurser relativt begränsade, såvälegna
vad gäller materiel.reparatörer som

2.3 Balans i elsystemet

Eftersom inte kan lagras, måste elproduktionen i varje stund svara
förbrukningen effektuttaget. Detta innebärmot elsystemet måsteatt
i balans.momentanvara

Svenska Kraftnät har det s.k. för det svenskasystemansvaret
elsystemet. Verket har därför det övergripande föransvaret att
elektriska anläggningar samverkar driftsäkert så balans inom helaatt
eller delar landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion ochav
förbrukning ström.av

Svenska Kraftnät har således för de faktorer detansvaret styrsom
samlade kraftsystemets förmåga i varje ögonblick upprätthålla såvälatt
frekvens aktiv effektbalans spänning reaktiv effektbalans ochsom
överföringsfönnåga på storkraftnätet och utlandsförbindelserna.
Vidare ingår i vidta åtgärder så kraftöver-systemansvaret att att
föringen hålls inom aktuella överföringsgränser.

Leveranssäkerheten på längre sikt ligger inte inom det systemansvar
Svenska Kraftnät har. Svenska Kraftnäts systemansvaf kansom

alltså i princip definieras för den kortsiktiga balansenansvaretsom
mellan produktion och förbrukning inom landet i samverkan med
systemansvariga i grannländerna. För Svenska Kraftnät skall kunnaatt
uppfylla detta måste verket vilka kriterier skall gällaansvar ange som
för dimensioneringen elöverföringssystemet och vilka kravav som
skall ställas förmågan åtgärda fel. Svenska Kraftnät måsteatt också
kunna påverka elbalansen.

2.3.1 Den aktiva effektbalansen

Den totala produktionen måste lika den sammanlagdastorvara som
förbrukningen inkl. överföringsförluster. Produktion, inmatning och
överföring aktiv effekt måste ständigt regleras så denav att momenta-

förbrukningen tillgodoses. Driftsäkerhet i det nationella elsystemetna
kräver det finns reservkapacitet. Man skiljer häratt mellan normal-
driftreserver och störningsreserver.
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underkraftigtrelativtnaturliga skäl ettvarierarFörbrukningen av
produktions-behovmedförår.mellan olika Dettaoch attår ett av

förutsebaraden högstadensåkapaciteten är motsvararattstor,
inträffarunder åretförbrukningenhögstaförbrukningen. Den

vintern.vardagen underkallastevanligtvis den
KraftnätSvenskamåsteeffektbalansenden aktivaföransvarigSom

egenskaper,produktionsanläggningarsvissaställa kravkunna
öka ellertid kunnainom vissförmåganochstarttidensåsom att

s.k. reglerrespons.effekt,aktivproduktionenminska av
mellanbalansdet råderså längekonstantfrekvensElsystemets är

eftereffekt. Manaktiv strävar attförbrukningochproduktion av
överstigerproduktionen50 Hz. Ommycketskall närafrekvensen vara

ochfrekvensen tvärtom.ökarförbrukningen,
förskötsKraftnätsSvenskaFrekvenshållningen är menansvar

Hoskraftproducenterna.tillriktadeuppdragnärvarande genom
svenskaför detdriftcentralennationellafinns denKraftnätSvenska

produktions-emellertid ingenKraftnät harSvenskastorkraftnätet. egen
kapacitet.

s.k.denhjälpmedfrekvenshållning skötsautomatiskEn av
motverkarprimärregleringen. Dennafrekvensregleringsreserven

Regle-0,1 Hz.mindrei frekvensen änavvikelserautomatiskt mindre
Frekvensreglerings-vattenkraftstationer.vissafrämst iskerringen

Dettasamarbetet.nordiskainom detbeslutasstorlekreservens
följande.i detbeskrivs närmare

s.k.denmed hjälphanteraseffektbalanseniStörningar av
frekvensreglerings-liksomvilkenstörningsreserven,momentana

Denvattenkraftstationer.lämpligatill vissalokaliserasreserven
körintestationerdessainnebärstörningsreserven attmomentana
effekt.inomedelbart kanbehovvideffekt matamaximal merutan

driftnormalunderfrekvenshållningdenkallasSekundärreglering
åtgärder.manuellakräversom

återställa denskall momentanasnabba störningsreservens.k.Den
störningsreservensnabbaDenminuter.15inomstörningsreserven

gasturbi-ochvattenkraftsaggregatinfasadehuvudsakligenbestår av
ner.

störningsreservlångsams.k.detfinnsSlutligen även somen
timmar.fåtalinomsnabbaåterställa den ettföranvänds att reserven

värmekraftan-vanligenbestårstörningsreservenlångsammaDen av
disponibla.hållsläggningar som

produktionsanläggningarflerafråneffektinmatningenOm storaav
störnings-denriskfinnsfalla bort, momentanaskullesamtidigt attstor

mycketsåsjunkerfrekvensen attotillräcklig ochblir attreserven
finnsdettamotverkastorstörning. Förbli attkanresultatet en

vissai nät.belastningsfrånkopplingfrekvensstyrdförutrustning



Elsystemet hoten dess funktionochSOU 1995:51 45mot

frekvensenOm sjunker kopplas förbrukning automatiskt bort så att
balansen kan upprätthållas. Denna bortkoppling sker successivt och
börjar i princip vid frekvensen 49,0 last kontrollerasHz. Den påsom

indetta delas i femsätt där varje 10steg, steg motsvarar procentca
den totala lasten.av

bör i dettaDet sammanhang framhållas det också mycketäratt
känsligt med bibehållen balans åter koppla in bortkopplad last.att
Detta måste ske i sådana balansen inte hotas.steg att

Svenska Kraftnät samordnar den störningsreserven,momentana
övervakar och påverkar den aktiva balansen under driftstörd och har

beordra infasningrätt snabb störningsreserv.att av
Som sista åtgärd för återställa balansen finns möjlighet tillatten

manuell bortkoppling förbrukning, företrädesvis vissaattav genom
geografiska områden kopplas ur.

2.3.2 Den reaktiva effektbalansen och
överföringsförmågan

upprätthållaAtt den reaktiva effektbalansen lika viktigtär attsom
upprätthålla aktivaden effektbalansen. Spänningen avspeglar den
reaktiva balansen. Alltför höga spänningar kan skada de anläggningar

anslutna storkraftnätet. Lågatill spänningarär lägre förmågasom ger
överföra effekt.att

Även de reaktiva indelade i normaldriftreserverär ochreserverna
störningsreserver. Normaldrijireserverna reglerar automatiskt
spänningen inom visst intervall i anslutningspunkterna tillett stor-
kraftnätet. Svenska Kraftnät ställa kravkan och inmatninguttag av
reaktiv effekt anslutningspunkter.i dessa

Den reaktiva skall kunna användasstörningsreservenmomentana
inom sekunder5 spänningen i ellernågon understigerpunkt över-om
fastställda gränsvärden. Denna förläggs till istörningsreserv nätet
speciellt installerade reaktiva produktionsanläggningar samt
produktionsanläggningar storkraftnätet.tillanslutnaär närasom
Numera kan variationerna i det reaktiva effektbehovet huvudsakligen
kompenseras reglering imagnetiseringen igeneratorernagenom av
kraftstationerna.

Svenska Kraftnät kan ställa krav störningsreserver förpå att
spänningsregleringen skall finnas och dessaegenskaper stör-som
ningsreserver skall ha. Svenska Kraftnät har också beordrarätt näratt
störningsreserverna skall användas.

Kraven på frekvens- och spänningshållningen medför också höga
krav styrning och övervakning För varje givensystemet.av
tidpunkt krävs information elproduktionen, belastningen, nätetsom
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kontinuerliga informations-vattenmagasinen. Dennanivåer iochstatus
sårbarhetsproblem.givetvis särskildamedföröverföring

styrningen ochövervakningen och nätnivå skötsPå regional av
regionala driftcentraler.frånproduktionsanläggningar

från lokalalokala skerövervakning deStyrning och nätenav
såväl Svenskainformation och order frånfårdriftcentraler. Dessa

driftcentralerna.regionalaKraftnät desom
via högspän-olika enheter skerelsystemetsKommunikation mellan

och telenätet.radiolänkarningsledningarna,

Frekvenshållning inom Nordel-systemet2.3.3

vattenkraft. Ii princip heltbyggernorska elförsörjningenDen
värmekraftverk.iuteslutandeelkraftproduktionenskerDanmark

produktionsmix därblandningoch Finland harSverige enen --
i Sverige och50produktion uppgår tillvattenkraftbaserad procentca

huvudsakligenproduktionövrigoch där äri Finland30 procentca
finns i dagnordiska ländernaMellan devärrnekraft.baserad på ett
överföringför omfattandeanvändsvilkatjugotal förbindelser, aven

ekonomiska utbytet,detbedömningar harelkraft. Enligt vissa
hundratill flerauppgåttsamarbetebesparingseffekten, dettaav

Samkör-för dessagjortsInvesteringarårligen.miljoner kronor som
elkraftindustrin.inomlönsammatill deningsförbindelser hör mer

produktioneftersomfördelaktig,mycketSamkörningen är typen av
År riklig kannederbördendåländerna. ärde nordiskaolika iär

värmekraftlandettillelkraftvattenkraftlandet Norge exportera
förförutsättningarnederbörd finnsår med litenDanmark. Under ett

optimeraförutsättningarriktning. Dettaelkraftutbyte i attmotsatt ger
denanvändaelkraftproduktiongällervadinvesteringarna samt att

billigast.elkraft kan producerasproduktionskapacitet där
tillhar lettsamarbeteoch övrigtsamkörningennordiska att ettDen

rådgivande1963. Dennaskedde årvilketbildats,samarbetsorgan
kallaselkraftsamarbetetnordiskafrämst detsammanslutning för

samtligaelkraftindustrin iföreträdare föroch bestårNordel av
internationelltochfrämja nordisktSyftetnordiska länder. är att

elenergi.överföringochproduktionbeträffandesamarbete av
frekvenshållningenomfattarsamarbetet äruppgifterEn de somav

omfattarDettaNordel-systemet.synkronadet systeminom
Sverige. EttochFinland, Norgebält,StoraDanmark öster syn-om
synkromnaskinerinfasadeallabl.a.kännetecknaskront attsystem av
i heladensammafrekvenseni takt, dvs. ärmåste systemet.rotera

växel-hjälpmedområdet skersynkronainom detElkraftutbytet av
ochNordel-systemetmellanelkraftutbytetmedanströrnsförbindelser,
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andra elkraftsystem sker med hjälp likströmsförbindelser. För-av
bindelser sistnämnda slag finns för närvarande mellan Sverige ochav
Jylland Konti-Skan, mellan Norge Jyllandoch och mellan Sverige
och Tyskland Baltic-Cable. Inom det finnssynkrona vidaresystemet

likströmsförbindelse mellan Finland Mellansverigeoch Fenno-en
Skan.

Som jag tidigare beskrivit måste det rådaalltid effekt-momentan
balans i elkraftsystemet, dvs. förbrukningen elkraft måste alltidav

imnatningen. Normalt hålls nätfrekvensen vid 50,0 Hzmotsvara med
mycket små frekvensavvikelser. Under driftnormal hålls frekvensavvi-
kelsen inom +- 0,1 Hz med standardavvikelse 0,03 Hz.en om ca
Frekvensavvikelserna kan måtten påsägas den levereradeettvara av
elkraftens kvalitet. Normalkvaliteten fullt tillräcklig för desynes vara
flesta elkunderna.

sambandI med bortfall elproduktionsenheter eller fel i över-av
föringsnäten, frekvensenkan kortsiktigt underskrida 49,9 Hz. detFör
fall frekvensen skulle underskrida 47,5 Hz måste de värme-stora
kraftaggregaten, kärnkraftverken,bl.a. kopplas bort för undvikaatt att
de skadas. Vattenkraftaggregaten robusta och tålär normalt attmer
frekvensen sjunker ned till 45 Hz de skada. Modernautan att tar
transformatorer dimensionerade så inteär heller deatt accepterar
alltför frekvensändringar.stora

Inom Nordel har dimensionerande bortfall produktionett av
fastställts. Detta det bortfall kan förväntasär största ske oftare änsom

gång år. inomtredje Målsättningen Nordel det dimensio-ärvart atten
nerande produktionsbortfallet skall medförainte frekvensen sjunkeratt
under 49 frekvensen sekunderHz och 30 efter bortfallet skallatt vara
högre 49.5 Hz.än

Om det inom Nordel-systemet skulle inträffa produktionsbortfallett
medförde frekvensen sjönk till 48,8-49 påbörjas,Hzattsom som

tidigare beskrivits, bortkoppling s.k. belastnings-elförbrukning,av
frånkoppling BFK.

Genom styrning elkraftproduktionen balanshåller mellanav man
produktionen och den varierande förbrukningen. förbrukningenAtt
ständigt varierar inses lätt, eftersom antal förbrukaremycket stortett
efter gottfinnande kan öka eller minska sin elanvändning. Produktions-
styrningen kan delas i olika produktionsstyrningtre moment:upp
enligt plan, automatisk frekvensreglering korrektion inställdoch av
produktion eller ändring avtalat kraftutbyte.av

Produktionsstyrning enligt plan bygger förbrukningsprognos.en
Prognosen i s.k. körorder,omsätts vilka leder till iatt aggregaten
kraftstationerna ställs in viss produktion. fråganSvareten om
huruvida produktionsstyrningen leder till ekonomiskt goda resultat är
givetvis helt beroende med vilken precision förutsägelserna kanav
goras.
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avvikelseDen mellan produktion och förbrukning oundvik-ärsom
lig, goda hanteras den automatiska frekvenstrots prognoser, genom
regleringen. Turbinregulatorerna ändrar då automatiskt produktionen

de inkoppladei vid frekvensavvikelser. Man talaraggregaten om
reglerstyrka. Vid behov korrigeras inställningenaggregatens av

produktionen manuellt, bl.a. för undvika olämplig produktions-att en
fördelning.

Inom Norden finns mellan de systemansvariga i respektive land
överenskomna riktlinjer för frekvensreglering. Dessa syftar bl.a. till

tillfredsställande kvalitet på nätfrekvens och synkrontidatt trygga en
möjliggöra bättre ekonomi i det nordiska elkraft-ännusamt att en

utnyttjande de produktions-systemet ett gottgenom av gemensamma
och överföringsnäten.resurserna

ochVart de nationella elsystemen förutsätts under normalett av
drift ha effekttillgâng så det inom 15 minuter skallär stor atten som
kunna täcka förbrukningen inom det avtaladsystemet samtegna
försäljning och driftreserv, med avdrag för avtalat inköp. När det
gäller produktionsstyrning enligt plan förutsätter riktlinjerna detatt

vid övergången till varje timme finns utarbetad produk-senast ny en
tionsplan täcker behoven.som

För den automatiska frekvensregleringen finnasskall inom Nordel
viss total reglerstyrka. Fördelningen för varje nationellt elsystemen

alltefterbestäms den årliga elförbrukningen. skall ocksåInom N ordel
finnas viss frekvensregleringsreserv,sammanlagd skallsom vara
aktiverad vid 49,9 Hz.

Frekvensreglerstyrkan frekvensregleringsreservenoch skall, inom
de nationella kunna planeras så såväl samkörningsmöjlig-systemen, att
heterna det kan påelsystemet utnyttjas optimalt sätt.ettsom egna

Vidare finns det inom Nordel överenskommelse storlekenen om
och fördelningen störningsreserven.den Behovetmomentanaav
fastställs veckovis med utgångspunkt i det dimensionerande fallet av
produktionsbortfall. effektenI allmänhet bestäms storlekreservens av

det värmekraftverk drifti i i vilket detstörsta är ärsystemet,som
dimensionerande fallet i Norden. fördelasReserven mellan länderna
i proportion till det dimensionerande produktionsbortfallet i varje land.

också finnas reaktivDet skall störningsreserv snabb ochsamten en en
långsam störningsreserv. När det gäller den reaktiva störningsreserven
har varje delsystem för denna.ansvaret
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elförbrukningen vidMöjligheter minska2.3.4 att
elförsörjningenallvarliga störningar av

energianvändningen20--25 åren har den svenskaUnder de senaste
elförbrukningen underSålundagenomgått väsentliga förändringar. har

betydelse haroljansfördubblats, samtidigtperioddenna än sommer
uppvärmningvidutsträckning oljaElkraft har iminskat. ersattstor av

i industriellabostäder och processer.
åskådliggörs i tabellUtvecklingen

TWh1980, 1990 och 1993Energitillförsel år 1970,Tabell

1993199019801970Energislag

185285 187350Olja
90 O 7Naturgas

2819 3118Kolkoks
7648 6543Biobränslen 1

73 755941Vattenkraft
68 61O 26Kärnkraft

881ochSpillvärme värmepumpar
04 -31Nettoimport av

441439 437457tillförselSumma

och avfall1 Inkl torv

NUTEKKälla:

Även fördelning mellan konsu-elanvändningen ochdet gällernär
föränd-väsentligaolika förbrukning det skettför slags harmenter

Ökningen elanvändningen ibörjan 1970-talet.ringar sedan avav
ocksåvisartabellenframgår tabell Uppgifterna ital 4.absoluta attav

%521970 drygtårandel totala elanvändningenindustrins den varav
servicebostäder,förbrukningen i sektorn63 TWh, medan33 av

År andelindustrinshade1993% 63 TWh.då 35 22ca avvarm.m.
bostäder,förandelen% 140 medansjunkit till 35 49 TWh,av

140% 7151drygtperiod ökade tillunderservice avsammam.m.
TWh.
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Tabell Elanvändning âr 1970, 1980, 1990 och 1993 TWh

Användarkategori 1970 1980 1990 1993

Industri 33 40 53 49
Transporter 2 2 3 2
Bostäder, service 22 43 63 71m.m.
Fjärrvänne, 1 1 10 9m.m.
Distributionsförluster 6 8 l l 8

Total användning 63 95 140 140varav
avk0ppl.bara elpannor 8 8- -

Källa: NUTEK

Elförbrukningen varierar, vid sidan långsiktiga förändringar,av mer
mellan olika år. Sådana variationer beror främst på faktorer som
temperaturförhållanden och kapacitetsutnyttjandet inom industrin, och

framfördå allt den elintensiva.
Vidare skiftar förbrukningen underavsevärt och år.ett samma

Sådana variationer beror i första hand temperaturskillnaderna
mellan och vinterhalvåret. Variationerna i förbrukningen harsommar-
efter hand förstärkts den ökade användningen för uppvärrn-av av
ningsändamål. Det faktum del industrinatt görstor semester-en av
uppehåll under perioden juli-augusti bidrar ytterligare till att
elförbrukningen lägst då.är De dagar under då för-som sommaren
brukningen lägstär den omkring tredjedelmotsvararsom en av
förbrukningen under vissa vinterdagar.

Kalla vintrar ligger förbrukningstopparna den maximalanära
produktionskapaciteten. Risken finns då kan överbelastasatt systemet
och kollapsa. Statens vattenfallsverk ansåg sig år 1987 sådana skälav
nödsakat avisera reducerade elleveranser. Vidatt beredskapsplane-om
ringen måste givetvis hänsyn till vårt samhälle särskiltta att ärman
känsligt för elavbrott under vinterhalvåret. Hur elförbrukningen under
åren 1989-1993 varierade mellan olika månader visas i nedanstående
diagram.
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medelvärde TWhElförbrukning åren 1989-1993 iDiagram. månadper

Twh
16 -
14

12

10

a.

2 1
OJ

KHMJNUTEK

behövaför vissa åtgärder kanöversiktligtföljande redogörsdetI som
Åtgärdernasvid allvarligare störningar.elförsörjningenvidtas inom

i sinnationella slåsdet elsystemetförhindrasyfte utär attattyttersta
helhet.

däreftervid effektbrist,åtgärder akutmöjligabehandlasFörst en
någotenergibrist sikt.längrevidvad kan göras ensom

där effektsituationer behovetsådanaejjfektbristMed avavses
otillräckligkan beroeffekten.tillgängliga Bristenöverstiger den

överföringskapacitet.produktionskapacitet ochellermomentan
finnsöverföringsresurserEnergibrist innebär produktions- ochatt

förmängd mötaenergi saknas i erforderligtillgängliga, attattmen
torråruppstå underEnergibrist i elproduktionen kanefterfrågan. t.ex.

bristeller vidvattenmagasinenåtföljande lågt vattenstånd imed
i värmekraftverken.eller oljakoluran,

ejjfektbristakutsyftar till minska följdernaåtgärderDe att av ensom
löpandeför detmåste genomföras inomochkan ramen--

måste,Detelsystemet.driftenmed övervakaordinarie arbetet att av
Hanteringenalltid råda balanstidigare påpekats, nätet. avsom

åtgärder.omedelbaraproblem kräversituationer ochakuta
s.k. störningsre-deinteplötsligt uppstår, ocheffektbristOm omen

minskas.frånelkraft nätetmåstedå till,räcker uttaget avserverna
omfatt-i denkopplas bortlaståstadkommaskanDetta attgenom
snabbtfrekvensen nätetfall kanlsituationen kräver.ning annat



52 Elsystemet och hoten dess jâtnktionmot SOU 1995:51

sjunka, vilket kan få till följd bl.a. kärnkraftverken måste fasasatt ur.
Om detta förlopp sker snabbt, finns risk för totalt sammanbrottstor ett

hela det nationella elsystemet, eftersom det då inte finns tidav att
utmatningen effekt från dvs. elförbrukningen.nätet,anpassa av

Det därför nödvändigtär med mycket kort varsel kunnaatt
verkställa bortkopplingar delar förbrukningenstora näten.av av
För detta skall möjligt krävs planer med prioritering bl.a.att vara
mellan olika kategorier förbrukare. Grunderna för sådan prioriteav
ring och planeringen hur bortkopplingen bör genomföras ärav
självfallet mycket viktiga.

Det Svenska Kraftnätär i fredstid har för iansvaret attsom egen-
skap systemansvarig myndighet planera och verkställa den bort-av
koppling last måste akut effektbristgöras uppstår.av som om en

Automatisk belastningsfrånkoppling tillämpas i flera de regionalaav
Vissa områden kopplasnäten. automatiskt bort vid effektbrist, enligt

Ägarnauppgjord plan. till de berörda regionnäten kommer ien att
avtal med Svenska Kraftnät förbinda sig för 45att att procentsvara ca

belastningen successivt skall kunna kopplas bort automatiskt,av om
frekvensen faller under viss nivå. Det alltså tillär region-ägarnaen

bestämmer vilka delarnäten respektive kopplas bortnätsom av som
automatiskt.

Sådana frekvensstyrda för automatisk belastningsbort-system
koppling har under år installerats i elsystemen i samtligasenare
nordiska länder. Andelen automatiskt frånkopplingsbar belastning
varierar i de olika länderna mellan 20 och 50 procent.

Bestämmande för vid vilken frekvens den automatiska belastnings-
frånkopplingen träder i funktion bl.a. de tekniska förutsättningarnaär
för säker drift vid kärnkraftverken och villkor bestämsen som av
olika nätkomponenters egenskaper.

Roterande bortkoppling Robo reduceraär sättett annat att
belastningen. Med detta begrepp i vissa områdenströmmenattmenas
kopplas till och från efter visst så stadsdel harett system, t.ex. att en
tillgång till förmiddagenunder och eftermiddagen.underen annan
Om roterande bortkoppling skall ske, förutsätts denna i dag göras
manuellt. Syftet säkerställa effektbristär inte uppkommer.att att
Roterande bortkoppling kan användas både vid akut brist på och i

Åtgär-läge då bedömer akut bristsituation kan uppstå.ett attman en
den kan tillämpas såväl vid brist produktionskapacitet vid bristsom

överföringskapacitet.
Härutöver har ytterligare förberedelser gjorts för kunna hanteraatt

effektbrist under fredstid. Sålunda har träffats överenskommelser
mellan vissa elleverantörer och vissa kunder destörre attom senare
med kort varsel skall beredda minska sin elförbrukning. Detattvara
kan elpannor, industri och produktion fjärrvärme it.ex.avse av
anläggningar alternativt kan utnyttja bränslen.som
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långvarigellerenergibristmedgäller situationerhärefterVad mer
olika slagransoneringdäreftersparkampanjer ochkanejjfektbrist av

aktuella.bli
ochransoneringförförutsättningarnaredovisningEn närmare av

Det kan3.3.3.avsnittiransoneringslagen lämnastillämpningen av
skall kunnaransoneringslagenföranmärkasredan härdock attatt

undantagskaraktär.händelserfredstid krävsitillämpas av ren
SOU1974-1975arbete årenenergiberedskapsutredningensEfter

frågangällandebedömningaromfattande61 haroch om1975:60 mer
fannselberedskapenförNärpublicerats.inteelransonering ansvaret

förberedelsearbetevisstvisserligenutfördesvattenfallsverkStatenshos
bedömningarför säkraunderlagNågotransonering.avseendemed

förbrukningenpåverkaskulleransoneringsätgärderolika slagshurav
emellertid inte.finnsi dag

forsk-såväl inom Försvaretskansammanhang nämnas attdettaI
harElberedskap ABSvenskochNUTEKinomFOAninganstalt som

elförbrukningennödvändigadenhurantagandenvissagjorts storom
bedömningar harSådanakrigssituationer.olikaibliberäknaskan

betänkandenämndatidigareOljelagringsutredningensigjortsockså
Beträffande1994:116.SOUkolocholjalagraSkyldighet att

behäftadeskälnaturligade ärgällerantagandensådana attsamtliga av
bedömningarnabetydelseocksåharosäkerhet. Det avsermed omstor

be-vissaenligtkan nämnaseffekt. Deteller attenergibehov av
50krig kunnaienergibehovet motsvaraskulledömningar caav

behovet.fredstidadetprocent av

ofärdstideranläggningar ielektriskaHot2.4 mot

Inledning2.4.1

harelberedskapgod atthållaförnödvändigt kunna manDet är att en
kanangripare väntaspresumtivhurmöjligtbildbrasä ensom aven

osäkerhetÄven med attförenatkan stordettill väga. varaom
studeras.scenarierolikahändelseförlopp måsteolikaförutseförsöka
verkligastudiumkan hämtasförledningViss avgenomresonemangen

Israel ochmellanMellanösternkrigentid:frånkrigsmiljöer senare
bestraffningsätgärderna gentemotFN-sanktioneradededess grannar,

Afganistan,Vietnam,Korea,krigsskådeplatserandraIrak samt som
Även dessamellanolikheternaJugoslavien.f.d.ochLibanon om

nämligendras, attviktig slutsatskanmånga,krigsmiljöer är en
ochoperationenmilitäraden styrsdelelsystem ärmot avenangrepp

kanhuvudpunkter nämnasnågraSommålsättningar.militäraav
följande.
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Det sker omfattande insatser elektriska anläggningar, liksommot-
anläggningar i övriga försörjningssystem.mot Dessa insatser syftar till

nedbringa motståndarens styrkaatt och bryta civilbefolkningensatt
psykologiska uthållighet och motståndskraft.

Elsystemen tidigt för omfattandeutsätts skadegörelse eftersom detta-
starka psykologiska effekter på civilbefolkningen och de civilager

stödsystemen och därmed påverkar motståndarens militära styrka och
uthållighet. Angreppen har i de flesta fallen resulterat i kollaps i det
nationella elsystemet och framtvingat övergång till improviserad lokal
elförsörjning.

Angriparen visar under hela krigsförloppet tydligt intresseett attav-
hålla det angripna landets elförsörjning. Han har inga behovnere egna

elförsörjningen fungerar.attav

Angrepp genomförs kombination flyg- och sabotage-som en av-
insatser och kompletteras med bekämpning reparationsenheter samtav
oskadliggörande nyckelpersonal.av

Elektroniska produktions-, transformerings- ochmotangrepp-
driftledningsanläggningar har inte kunnatännu iakttas, kan imen
framtiden bli del hotbilden. Däremot finns för kort-en av vapen
slutning elledningar fysisk förstöring koltrådsbomber.utanav

det följandeI utvecklas något vilka hot det elektriskamot systemet
förefaller ha särskild relevans för Sveriges vidkommande.som

2.4.2 Elförsörjningen prioriterat angreppsmålett--

Allmänt

Elförsörjningen på grundär sin betydelse för samhälletstoraav en av
de högst prioriterade totalförsvarsfunktionerna. Samtidigt det inteär
möjligt skydda elsystemet i dess helhet. Elektriskaatt anläggningar,
i fall jord, kan lätt identifieras från såväl flygplanvart ochovan
satelliter på marken uppträdande kartläggare. Den nationsom av

angripa Sverige kan förutsättas ha god tid för förberedel-attsom avser
En angripare har möjligheter i handlingar fåstora öppnaser. att

kunskap elsystemets uppbyggnad.om
I krig bedöms det totala elbehovet, redan berörts, lägre änsom vara

fred.i Det exakta behovet svårt beräkna.är Vissa bedömareatt menar
det kommer uppgå till cirka hälftenatt normalbehovet. Påatt grundav
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freds-jämfört medsamhällsbilden,den krigstidaförändringar iav
uppstå.elbehovenregionala förskjutningar ikanförhållanden,

iprioriteringarframtvingaskador i elsystemetkommerDessutom att
elanvändningen.

ochsårbarkonstaterats,elförsörjning tidigareLandets är, som
åverkan ochförlättaförhållandevis utsättaanläggningarna att

utföras antingenmaktfrämmandeSådan åverkan kanförstörelse. av en
stridshandlingarellertillförberedelse väpnatett somangreppsom

krig.pågåendeunder
Äverkan emellertid förekommakananläggningarnapå de elektriska

terrorist-inhemskaligistdåd ellerfredstid,underäven avrenasom
exempelviskanDetutländska intressen.anknytning tillutangrupper

hämndaktioner.ellerutpressningfråga omvara
detlandet ärinförförberedelse väpnat storSom ett avavangrepp

mobiliseringförsenaellerförhindrakunnaangripareförvikt atten
industrierkrigsviktigasamhällsfunktioner,viktigalamslåoch t.ex.att

troligenåstadkomma detta ärEffektivaste sättetoch atttransporter.
förbere-med undersyfteelförsörjningen. Ett ettattannatangrepp

nedsöka brytakanskada elsystemendelseskede att terrorgenomvara
befolkningen.motståndskraften hospsykiskaden

sinaangriparen inrikta ansträng-krig kommerpågående attUnder
militärochmilitäraförhindra och störapåsåväl transporterningar att
syftenaBådasamhällsfunktionerna.lamslåmaterielförsörjning attsom

slå elförsörjningen.lyckasgradbetydande utnås i manom
vårt utvidgaland förockuperamaktfrämmande attOm attavseren

osannolikttillgångar,våra detär attoch draterritoriumsitt nytta av
inte kantillgriper förstörelsesitt målnåförmaktdenna somatt

handförstaDetta gäller då iansträngningar.rimligamedrepareras
kraftstationer andraoch störrekraftverksdammar,förstörandet av

elanläggningar.
möjlighetenemellertid äventotalförsvaret förutsesplaneringenI av

konflikt mellanvidareled ikanmilitärt utgöra ettatt ett enangrepp
vinnadåkanSverigeSyftet med attstormakter. ett varaangrepp

deniutgångslägenåförluftrumochterräng att ett gynnsammare
sigförväntaintesådant läge kan attkonflikten. Ividare enett man
eventuelltillhänsynmedanläggningarnade elektriskaangripare sparar

dem.framtida nytta avegen
sabotagesannoliktanläggningar skerviktigaFörstörelse genomav

invaderade områden ävenoch iflygangrepp,och angrepp avgenom
dessaframställningen kommerfortsattaI denmarkstyrkor. angrepps-

motåtgärderdeochsabotagehotet,främstberöras,alternativ somatt
diskuteras.förberedasellerutförasbör att
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Sabotage ökande hotett-

Särskilda enheter för sabotageuppdrag finns sedan länge inom
stormaktsblockens krigsorganisation. I detta sammanhang bör också
uppmärksammas tendenserna till ökad våldsamhet i fredskriminaliteten

det faktum sådan terroristverksamhetsamt sedanatt typ av som
tidigare känd utomlands inte hellerär kan uteslutas i Sverige.

Militära sabotageförband leds chefer för högre förband. De kanav
insättas med det övergripande syftet sabotage olika slagatt genom av
understödja invasion. Förbanden kan också, särskilt viden ett
överraskande söka skapa kaos för få landetattangrepp, att ge upp.
Förberedelser för sådan sabotageverksarnhet kan pågå på olika sätt
redan fred.i

Sabotage frånär angreppssynpunkt synnerligen kostnads-setten
effektiv bekämpningsmetod. Förberedelser kan ske långt före
angreppstidpunkten. Angreppen kan in på exakt platssättas ochrätt
vid tidpunkt, utgående frånrätt angriparens behov effekt. An-av
greppsmetod kan väljas med hänsyn till önskat resultat. elförsörj-För
ningens innebärdel sabotagehotet kan in påsättasatt störreangrepp
bredd och andra punkter i vad konventionellaänmot systemet
bekämpningsmetoder med flyg medger.t.ex.

Inom totalförsvaret pågår omfattande arbete med studera vadett att
hotet från sabotageförbanden innebär och vilka åtgärder krävs försom

förbättra skyddet sabotage.att mot
Det viktigt information,är utbildning och förebyggande åtgärderatt

genomförs. En hög medvetenhet sabotagehotet brasamtom en
utbildning i skydd och bevakning kan tillsammans byggnads-med och
bevakningstekniska åtgärder snabbt höja vår skyddsnivå fredi och öka
vår försvarsförmåga i händelse beredskapshöjning krig.ochav

Angriparens syften

Sabotagehotet del denutgör totala hotbilden. De faktoreren av som
främst angriparens sabotageinsats torde hans syfte i ochstyr stortvara
hans bedömning våra motåtgärder.av

Angriparens syfte i med sabotageinsatser kan skapastort attvara
förutsättningar för initiala framgångar att t.ex.genom

eller försvårastöra vår politiska och militära ledning olika-
nivåer,
försvåra eller hindra kommunikationer och samband,--
försvåra eller fördröja beredskapshöjningar och mobilisering,-
försvåra våra försvarsåtgärder i angriparens anfallsriktning,-
skapa handlingsförlamning och kaos i allmänhet i vårt samhälle.-
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För uppnå dessa syften torde sabotageverksamheten inledningsvisatt
behöva genomföras samtidigt flera olika funktioner i samhället,mot

elförsörjningendär deär viktigaste funktionerna. För dettaatten av
skall möjligt krävs omfattande underrättelseverksamhet redanvara en
i fred.

SÖVid strategiskt överfall kan syftet förkortaett tiden förattvara
SÖförbekämpning och öka den förbekämpningseffekten.totalaatt

definieras i beredskapsplaneringen inledsett motsom angrepp som
vårt land innan vi mobiliserat och utgångsgrupperat huvuddelen detav
militära försvaret och vidtagit motsvarande åtgärder inom de civila
delarna totalförsvaret.av

Vid andra angreppsfall kan syftet med sabotageverksamheten vara
minska vår uthållighet. Målvalen vid dessa angreppsfallatt kan delvis

SÖ.bli annorlunda vid Antaletän sabotageinsatser elförsörjningenmot
SÖkan tänkas bli högre vid förberedsän medangreppetom om-

SÖfattande förbekämpning. Detta grund angriparen vidattav
bedöms ha behov fördröja vår krigsorganiseringstort medattav
hänsyn till han själv inledningsvis relativtatt är svag.

Deltagarna i sabotagegrupp torde väl utbildade för denen vara
uppgift de skall fullgöra. Förberedelser för deras verksamhet ge-
nomförs redan i fredstid inhämtande underlag för mâlval,genom av
rekognosering planläggningoch Inhämtande nöd-av angrepp. av
vändiga uppgifter såvälför sabotageangrepp som angrepp genom
andra metoder kan ske på olika utländsksätt, personal medt.ex. av
officiella uppgifter i vårt land, vid besök olika anläggningar,av genom

information i broschyreröppen osv.
Sabotageförbanden och deras utrustning kan sändas till vårt land

redan långt före planerade insatsen.den De kan sannolikt i vissa fall
ledas eller få hjälp sedan tidigare befinner sig iav av personer som
landet.

Troliga sabotagemål inom elförsörjningen

Sabotageenheter kan in mål för fiendesättas viktigaärmot attsom en
slå i tidigt skede och mål slå medsvåra kon-ut ett ärmot att utsom
ventionell flygbekämpning. Målen kan såvälutgöras av personer som
anläggningar.

Anläggningar kan bli betraktade primäraväntas målsom som av en
angripare framför alltär produktionsanläggningar och överförings-
anläggningar, alltså kraftstationer, ledningar, transformatorstationer
och ställverk. Valet objekt och angreppsmetod beroende bl.a.ärav av
angriparens syften, och kunskaper de skyddsåtgärdersamtresurser av

vidtagits vid anläggningarna.som
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Överföringsanläggningar ställverkledningar ärsåväl som --
skydda och lättasvåraförhållandevisi ärdelar attvitala systemet, som

elförsörjningen ieffektenomedelbara stort, t.ex.skada. Den omatt
dessutom större änslås avsevärtstorkraftnätet ärknutpunkt i ut,en

troligadärförfårförlorad. Nätenkraftstation går somsesstorom en
möjligtdetframhållasdock ärSamtidigt bör attangreppsmâl. att

insatser,rimligamedöverföringsanläggningaråteruppbygga om
landet.tillgänglig inomfinnsersättningsmateriel

kraftproduktionförsåväldriftledningscentraler,tordeVidare som
aktion dessabegränsadmål.viktiga Enkraftöverföring motför vara

område,inomkonsekvensermedstörningar t.exorsaka stortettkan
ellerhel älvlängskraftstationerutslagningellerstörning avenav

region.helinomkraftöverföringenkontrollen enav
denkraftstation kansig in ilyckassabotagegruppOm ta enen

långskadororsakaanläggningsdelar och tarvitalaförstöra stora som
blir utslagenproduktionsresursinnebäråterställa. Dettatid attatt en

anläggningar.övrigaintesannoliktpåverkastid. Däremotlångunder
tidigarevidare, nämnts,kansabotagegrupperMål för varasom

i led-Operatörernyckelpersoner.andraochbeslutsfattareviktiga
kanoch liknande utgöraspecialisterningscentraler, t.ex.reparatörer,

nyckelpersoner.sådana

luftenfrånAngrepp

företrädesviskanelanläggningarviktigareochFlyganfall störremot
i inled-ochavsnitt 3.2överfall sestrategiskts.k.vidförväntas ett

delarvitalaflerakanHärigenomkrigsfall.i andraningsskedet av
ochtransformatorerställverk,betydelsefullaelsystemet, t.ex.

följdtillytterligaretroligenfårtid. Dettakortskadaskraftstationer,
kollapsarnationellakraftigt detså systemetkraftbalansen störs attatt

återuppbyggas.måstesuccessivtdriftenoch
målsökande robotarbomber,medsketorde kommaAnfallen att

ochattackflygbäras lättkanoch robotarRaketereller raketer. avav
svåratilldemvilketlåg höjd, görfart ochhögjaktattackflyg med

luftförsvaret.mål för
robotar,målsökandemarkbaserade,skeocksåkanAngrepp genom
förfinadvittnesbörd Genomflerakrigen i Mellanösternvilket gett om.

målförstörelseprecision ochhögmycketstyrteknik kan numera
uppnås.

frånföraktuellabliförutseshand kani förstamålDe angreppsom
sannoliktoch äveni elnätetknutpunktervitalakraftstationer,luften är

ledningscentraler.
ledningsstolpar haroch raketerautomatkanonermed motAngrepp

särskiltanvändesGulfkrigets.k.Vid detutdelning.lågsigvisat ge
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utvecklade koltrådsbomber, fälldes kraftledningarna,över och därsom
koltrådarna kortslöt faserna och därigenom slog kraftöverföringen.ut

Strategiska mål för flyganfall kan med lätthet lokaliserasnumera
med hjälp bl.a. satellitfoto. Med hjälp dessa kan anflygnings-av av

ochvägar angreppsmetoder planeras i förväg, robotar programmeras
osv.

Markanfall

Fientliga markförband kan självfallet inom de områden de intagit
utföra förstörelse sabotage- och flygförbanden. Villsamma som
angriparen nä långtidseffekter eller utöva kan han väljaterror,ren att
dessutom kraftverksdammar eller dammluckoröppna ochrasera
tömma vattenmagasinen, vilket ytterligare kan medföra skadorstora
på markområden och bebyggelse nedströms dammarna.

2.4.3 Motåtgärder

Vår beredskap och planering motåtgärder måste fortlöpandeav
till de hot kan befaras. Härvid måste samverkan skeanpassas som en

mellan kraftföretagen själva, polisen, bevakningsföretag, driftvärn,
hemvärn försvarsmaktenoch i övrigt. I förevarande avsnitt redovisas
bl.a. vilka tekniska åtgärder kan komma i fråga för effektivtsom ett
skydd. I avsnitt 3.5 kommer redovisas vissa författningsbestärmnel-att

bl.a. sikte skyddet anläggningar.tarser som av
Skydd elanläggningar kan bestå såväl fortiñkatoriska skyddav av

och larmsystem anpassade rutiner, utbildad och skyddsmed-som av
personal, kontroller, bevakningveten osv.

Redan i fred måste rimlig beredskap finnas sabotage såvälmot -
från enskilda och från inhemska från eventuellaterrorgrupper som
fientligt sinnade främmande makter. Sådan beredskap kan bl.a.
innebära inpasseringskontroll och bevakning viktigare anläggningar,av
inhägnader, inbrottslarm, rapportering polismyndighetentill om
misstänkta företeelser Däremot ledningsnätet mycketetc. är svårt att
skydda och därför också speciellt sårbart.

Den långa tid Sverige fått njuta fred medför, naturligtav attnog,
vaksamhet sabotage och misstänksamhetmot onormala företeelsermot

låg. God beredskapär förutsätter därför utbildning och information till
berörd personal de risker och hot finns och detom som om ansvar var
och bär för medverka i skyddsarbetet. Viktiga frågoratt hären är
kontroll främmande vill få tillträde till anlägg-av personer som
ningarna, kontroll anlitade entreprenörerav osv.
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anläggningarna.bevakningförstärktkrävskrigshotkrig ellerVid av
målnå sinamöjligheterochanvändbarhetSabotageförbandens att

Genomhotet.föråtgärdervåra mötautsträckningi attberor stor
förplatsmål, tid ochväljakunnafördelenförband hardessa attatt av

bredd.präglasmotåtgärdervåramåste storsabotage,planerade av
mellansamverkanochrapporteringsnabbvaksarnhet,skärptGenom

handlings-sabotageförbandensminskartotalförsvaretinomenheteralla
bekämpaförmågamedenhetermilitäraochPolisiära attmöjligheter.

in.kunnasnabbtmåste sättasförbanddessa
medsamrådförberedas ibörsabotagehandlingarBevakning mot
elleranläggningenenbartBevakningen kanmyndigheter.berörda avse

planläggningen börVidtillfartsvägar.omgivningen ochtillutsträckas
minering,inhägnad, vägspärrar,behoveventuellabeakta avman

utomstående,vid besökåtgärderbevakning,förmaterielteknisk av
sambandsmöjligheterrapporteringsrutiner, osv.

krigshand-direktaanläggningskyddetPlanläggning motav enav
förband,militäramed desamarbeteske i ävenmåstelingar som

såvälfråga försvarblidetuppgift. Här kan motdennaför omavsatts
luftanfall.markenfrån motsomangrepp

iflyganfall krävsframföralltvidför skadorminska riskenFör att
bestå ikanskydd,fortifikatoriskauppbyggda t.ex.fallmånga som

vitalmöjligt börsåDärbetong ärsplitterskyddbunkrar, etc.av
så,ställverk placerasochtransformatorer attsåsomutrustning, man
vattenkraft-Särskilt störrekanskydddet terrängenutnyttjar ge.

erhållasyfteibl.a.i bergrum ett gottofta placerats attstationer har
skyddsåtgärdersärskilda1942:335skydd. Lagenfortifikatoriskt om

åtgärdersäkerställatillsyftarkraftanläggningar attattvissaför m.m.
stånd.tillkommerdenna typav

avdeladeanläggningarviktigareförflyganfall finnsskyddFör mot
ändamålsenligtvidareDet kanluftvärnsförband.baseradelokalt vara

avvärja anfalluppgifttillharflygförband motde atttill attatt somse
informationfårlokaliseradeelanläggningar ärviktigaområden där om

delsskyddsobjektelektriskaväsentligabelägenhetendels omav
dessa.prioriteringen av

åtgärderdenmotåtgärder bör ävenolikadessa typUtöver av
beredskapsmedelsärskildastöd demedvidtagits somnämnas avsom

anvisades dåMedelförsvarsbeslut.1987 årsmedsambandianslogs
såsomberedskapsåtgärdervidtakraftföretagstimuleraför attatt

ochför kunnaåtgärderochreservanordningar startaattinstallation av
delsystem.idriva elsystemet separata

syftar tillmedelstöd dessamedvidtagits attharåtgärderDe avsom
Målsättningen ärflexibilitet.ochuthållighet attelsystemetsöka

s.k.delsystem, ö-och drivamöjligheterna separataförbättra startaatt
funktion.skullestorkraftnätet sättasdrift, urom

vidtaskan äråtgärderDe t.ex.som
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tekniska förstärkningsåtgärder i kontroll- och fjärrstyrnings-
system,
förberedelser vid produktionsanläggningar för dödnätsstart, hus-
turbindrift och drift delsystem, vilket kräverseparataav

installation frekvensregleringsutrustning,av-
dieselaggregat,-
komplettering regionala och lokala nät,av-
komplettering driftövervakningsutrustningav-
manualer, utbildning och övning för drift under störda-
förhållanden,

åtgärder i ledningsnät för säkrare matning,
anskaffning reservkomponenter till vissa produktions- ochav
distributionsanläggningar,
installation och reglerteknik för målinriktade leveranser.styr-av

finnsDet med hänsyn till bl.a. de åtgärder vidtagits i principsom
möjlighet inom några områden i landet, i städer,att störret ex
etablera ö-drift. Ett sådant ö-driftfall kan exempelvis innebära delaratt

i Stockholmsområdetnätet från landet i övrigt. Deav separeras
elproduktionsanläggningar finns inom Stockholmsområdetsom
utnyttjas sedan för försörja prioriterade matningsomrâden med el.att

2.5 Långa avbrott inom elförsörjningen under

riskutredningensfredstid Hot- och-
scenarier

Inom Hot- och riskutredningen Fö 1992:03 har arbetat med ettman
händelseförloppantal tänkbara långvarigamed avbrott i elförsörj-

ningen i fred. Tre s.k. scenarier har framdärvid tagits och redovisats
i det tidigare omnämnda betänkandet SverigeUtan SOUstannar
1995:20. Dessa scenarier kriser inträffa i fredstidkanavser som men
de väl ägnadeär god belysning svåra påfrestningardeatt ge en av

elförsörjningen kan för har därför funnitutsättas i krig. Jagsom
anledning att.i korthet beskriva innebörden dessa scenarier.av

Scenario 1

I samband med svårt oväder dag i slutet novemberett överen av
södra och Sverige skervästra saltbeläggning på ledningar och i
ställverk och kortare avbrott i eltillgången i Göteborgsområdet. Salt-
beläggningen fortsätter. På dag 400 kV-nästamorgonen rasar en
ledning Göta älv ochöver ställverk i Göteborgstörre havererar.ett
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Borås,Mölndal,Kungsbacka,Göteborg,dag14-tiden dennaVid är
Lysekil medUddevalla ochStenungsund,Kungälv,Alingsås,

strömlösa. Blötsnöinvånare000totalt 800områdenomgivande --
jordbruk och mindrehushåll,40 000ytterligareleder till att ca

VästergötlandDalsland,i Bohuslän,utanförindustriföretag tätorterna
strömlösa.två timmarHalland äroch senare

Scenario 2

oförutseddaföravställdakärnkraftsreaktorerstår femjanuari månadI
importdetbedömning har gjortsEnreparationsarbeten. att avgenom

Sverigevattenkraften ihård körningoljekondensdrift ochel, norraav
åtgärder.konsumtionsdämpandeelförsörjningenklaragår utanatt

överföringsförmågan istark kyla,mycketmed när stor-Enstaka dagar
södraproblem iemellertid blitill, kan deträckerintekraftnätet

Sverige.
minusgrader i20stark kyla,januari råder24Måndag morgon

flerastorkraftnätetskadasDåSvealand.och 25 iGötaland genom
kärnkraftverkallakollapsar ochsabotageåtgärder. Nätetorganiserade

el. GenomDalälven blirsöderSverigeHelasnabbstoppar. utanom
vissaii delarfåemellertid nätet,går det strömomkopplingar att av

emellertidlederledningarnaattackerö-drift. Nyas.k.fall motgenom
bakgrunden tillråderoklarhetStorstörningar.ytterligaretill om

internationellmeddelarjanuariden 24På kvällensabotagen. en
ochför aktionernapå sigvia TTterroristgrupp ansvaretatt tarman

lamslåförmågaharvisasyftehasig attattsäger att enmansom
storstadsområdena.någotaktionervidareaviserarnation. Man mot av

därmed behovochi nätdriftenavbrottförriskenbakgrundMot nyaav
Kärnkraftinspektionenkärnkraftverken beslutari attsnabbstoppnyaav

tillstånd.inspektionensfår återstartasreaktorernaingen utanav

3Scenario

med inrikt-moderniseringfortlöpandegenomgårKärnkraftverken en
börjandag iEnreglersystemen.ochförbättraning avstyr-att

varvidOskarshamni reaktornsnabbstoppinträffaroktober ett
vissabedömstill snabbstoppetAnledningenskadas.bränslet vara

de förstframkommitdetharveckaprograrnrneringsfel. En attsenare
Kärnkraftinspektionenhela förloppet.förklararinteorsakernaantagna

tillskokarvattenreaktorersamtliga nioavställningdåbeordrar av
vidtagits ocherforderliga åtgärderklarlagd,heltblivitfrågan

de niohur längeförutsägagår intedessa. Detgodkäntinspektionen att
tyderbedömningenförstaavställda. Denskall behövareaktorerna vara



SOU 1995:51 Elsystemet och hoten dess funktion 63mot

på eller veckor,ett det visar sigen arbetet medpar attmen ut-
redningar och åtgärder längre tid. Kärnkraftinspektionentar ger
tillstånd till drift Forsmark 1-3 elva veckor efter händelsernaav i
Oskarshamn och till drift övriga avställda reaktorer under periodav en

åtta veckor efter beslutet Forsmark.av om

2.6 Elsystemets framtid och elberedskap

Det svenska elsystemet har sedan det i drift i slutet förratogs av
århundradet fortlöpande utvecklats förbättrats.och Under 1950- och
1960-talet genomfördes investeringar i infrastrukturen,stora dä
elkraftnätet förnyades och byggdes ut.

Hur kommer decenniersystemet att Svaretut ett ärse om par av
betydelsestörsta för hur elberedskapen kommer utvecklas iatt

framtiden och vilka krav kommer ställas på den. I Scenarioattsom
20052 har Elverksföreningen beskrivit tänkbar utvecklingen av
elsystemet 10 år framåt. Jag tecknar här bild, till viss del hämtaden
från Scenario 2005, hur elkraftsystemet kan komma utvecklasav att
framöver. Jag vill därvid lyfta fram teknik kan fä betydelsesom stor
för den framtida elförsörjningen, och därigenom intresse förärsom av
elberedskapen.

Vid avveckling kärnkraften krävs och genomgripandeen storav en
förändring hela det nationella elsystemet. Det ovisstär vilkenav
teknik träder in ersättning, och produktionsanlägg-som som om nya
ningar blir eller småskaliga. Om de fårstor- lokaliseringen annan
medför det behov överföringsnät.av nya

Tekniken med högspänd likström har med kraftelektronikens hjälp
utvecklats och kan bli konkurrenskraftigt alternativ tillett växelströms-
överföringar på långa distanser. Skälet till främstdetta är lik-att

kanströmssystemen göras kompakta kraftöverföringenoch intemer att
begränsas ledningarnas växelströmsmotstånd, högreav är avsevärtsom

likströmsmotständet.än En fördel likströmsledningar-ärstor attannan
inte kraftfrekventa magnetfält, vilka i dag tilldrarna sigomges av

intresse med hänsyn till eventuellt ökad Likströmsteknikencancerrisk.
kan därigenom det lättaregöra finna lämplig placering kraft-att av
ledningar i bebyggda områden.

Om överföringen skulle komma ske med likström ända till för-att
brukarna, kommer det medföra omvälvande förändringaratt vad gäller
utveckling elapparater, då i vissa fall kanske kan bliav som

lättare,än mindre och billigare.

2 Scenario 2005 Svenska Elverksforeningen 1994.-
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explo-informationsteknologi hardatorteknik ochområdenaInom en
decennierna. Ingetdeunderutvecklingsionsartad ägt senasterum

sitt slut.signått ellerutveckling närmarpâ dennatyder att ens
medger be-prestandahaförväntaskandatorerMorgondagens som
Överföringi dag.informationsmängd äntusenfalthandling störreav

Genomfiberoptik.hjälpmedalltskeroch dataljudbild, avmerav
underlättasmultimediatekniki s.k.informationsådanintegration av

Dettakommunikationssystem.ochdatorteknikanvändningen av
ochövervakningförbättradförtillämpningfåkunnakommer att

driftsäker-ökarvilketkraftöverföring,ochelproduktionstyrning av
heten.

förfinadeochsäkraretillockså möjlighetKraftfullare datorer ger
påoptimerasdrifthelakan ettHärigenomdriftsimuleringar. systemets

nationelladriva detmöjlighet systemetvilket bl.a. attbättre sätt, ger
kankraftfullare datorerhjälpMedverkningsgrad.med högre manav

kunskaperfåochkontrollsystemen störreförbättraockså ytterligare
uppträderhur detochnationellahos detegenskaperna systemet omom

möjligheternai sinförbättrarfelfall. Detta attochdrift- turolikavid
emel-kanutvecklingDatorteknikenssammanbrott iundvika systemet.

förbetydelseområdenandrainomtilllertid även avgagnvara
väderprognoserlokalatillförlitliga,kanT.ex.elförsörjningen. gemer

reparationer,underhåll ochdrift,planeringförbättradförunderlag av
snöoväder.vidt.ex.

bildbehandlingavanceradochbildinformationutnyttjandeMed av
övervakning ochoptisktill bl.a.möjlighetermångaerbjuds nya

tekniksådan ärtillämpningExempelfeldiagnosticering. av
kontrolldarnrnbyggnad ochsprickbildning ifjärrövervakning avenav

vitala komponenter.påsmutsbeläggning
vissadraskanutvecklingeninternationelladenstuderaGenom att

massiva insatsendenexempelpå Ett ärden väg.ärslutsatser vartom
hög-utvecklingochforskningbeträffandeoch JapanUSAi av

utvecklamaterial. Målet ärtemperatursupraledande generatorer,att
vilketvärmeförluster,överföringssystem utantransformatorer, m.m.

överföringsförmågaproduktions- ochhögremedföraskulle avsevärt
kostnaderförsumbaraoch dessutomstorlekgivenutrustninghos av en

energiförluster.för
framtidsstudiei sinförutseri JapanTechnology AgencyochScience

till-finnas19923 högtemperatursupraledare kommer attfrån att
Supraledande2020.omkring årbrukkommersielltförgängliga

energimängderlagrakan utani vilkaSMES, storamagnetlager man
kunnaskulleSMEStidigare.någotkommakanförluster,nämnvärda

3 Tech-Science andofInstituteNationalStudy,ForecastTechnologyfifthThe
1992.novemberSTANISTEP,Policynology
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finna tillämpning lager för minstreservenergi, inte i beredskaps-som
sammanhang.

Effektivare solceller, förutses verkningsgrad på närmaresom en
40 kan bli intressanta i framtiden,procent, förnärmast uppvärmning

byggnader. För detta behövs komplement lämpligt energi-av ettsom
lagringsmedium, där bränsleceller kanske kan framtidaettvara
alternativ.

Vilken betydelse framtidens teknik kommer få för driftsäkerhetenatt
vid produktions- och överföringsanläggningar och för elberedskapen
låter sig inte överblicka. Troligt är visserligen bliratt systemen
driftsäkrare basis den allt utvecklade datortekniken,av mer attmen
kontrollsystemen kan bli fysiskt sårbara och störnings-mer mer
känsliga.

Enligt min uppfattning går det inte med någon trovärdighetatt
förutsäga sig hur hur produktion, överföring eller användningvare av
elkraft kommer ske i framtiden. Detta det ocksåatt gör omöjligt iatt

längre perpektiv kunna beskrivaett förväntade sårbarhetsproblem,
lämpliga elberedskapsåtgärder och säkerhet i elförsörjningssystemet.

ställetI blir det viktigt vid utveckling förnyelseochatt elsystemetav
fortlöpande beakta beredskapsaspekterna på lämpligtatt sättettgenom
skydda känslig utrustning och skapa flexibla möjliggörsystem som
alternativa överförings- och kommunikationsvägar etc.

Det allra viktigaste torde emellertid framgentäven bli utbildaatt
och Öva personalen för utveckla dess kunskapatt och hursystemetom
det skall handhas. Med hjälp initiativ- och improvisationsförmågaav
kan denna kunskap nyttjas till i varje situation finnaatt den bästa
lösningen för så långt möjligt upprätthålla landetsatt elförsörjning.

3 15-0534





SOU 1995:51

3 Elförsörj ningen och totalförsvaret

Vissal grundläggande begrepp

Elförsörjningen ingår del i det civila försvaret. Det civilasom en
försvaret indelas i samhällssektorer eller funktioner med ansvarigen
myndighet för funktion.varje Funktionsindelningen för det civila
försvaret liksom ansvariga myndigheter och övriga myndigheter med
uppgifter inom funktionerna regleras i beredskapsförordningen
1993:242. Planeringen inom det civila försvaret skall enligt 1992 års
försvarsbeslut främst utgå från de påfrestningar Sverige kan utsättas
för vid väpnat de försörjningsproblemett kansamtangrepp som
uppstå i samband med allvarliga, krigshotande internationella kriser
och i neutralitetssituation jfr 1994951171 8. 1992 årsen prop. s.
försvarsbeslut redovisas i det följande.närmare

Målet för beredskapsverksamheten inom elförsörjningen iär,
enlighet med vad uttalades i 199192: 102 totalförsvaretssom prop. om
utveckling, samhällets behov under kriser och i krig.att trygga av
l dessa sammanhang oftaanvänds begreppet elberedskap.

Vad gäller begreppen krig och kris med krig i första handavses att
riket förutsätts Med begreppetväpnat kris iett angrepp. avses
totalförsvarssammanhang kriser med säkerhetspolitisk bakgrund,
således fredskriser.

Med totalförsvar enligt beredskapsförordningenl § denavses
verksamhet nödvändigär för förbereda landet inför hotsom att yttre
och för ställa samhället till krigsförhållanden.att Totalförsvaretom
består det militära försvaret och det civila försvaret. Underav
krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet

då skall bedrivas.som
nutidaEtt krig drabbar hela samhället. I sådant måste civila ochett

militära samordnas och samverka samhälletför skall uppnåresurser att
möjliga motståndskraft.största Detta begreppettanken bakomår total-

försvar. Målsättningen totalförsvaretär skall ha sådan styrkaatt en
och beredskap angripare kan förutse förväntaoch sig lidaatt en att
sådana förluster och tvingas till sådana uppoffringar det inte sigatt ter
rimligt i förhållande till de fördelar kan stå vinna. Om dennaattsom
målsättning kan uppnås fyller totalförsvaret fredsbevarande syfte.ett

Definitionen begreppet totalförsvar knyter till § lagen1av an
1992:1403 höjd beredskap där det beredskapen kanattom anges
höjas för stärka totalförsvaret. Beredskapsbestännnelser för totalför-att
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säkerhetspolitiskharvid kriserinte tillämpaskansvaret som
inomnaturkatastrofer, orolighetersåsombakgrund fredskriser, större

liknande.landet eller
ingår iverksamhetcivilaall denförsvaret omfattarcivilaDet som

beredska-i avsikt stärkaförberedelserfredItotalförsvaret. attavses
för stödjabehövscivil verksamhetallkrigI attsomavsespen.

egendom,rädda liv ochskydda ochFörsvarsmakten, trygga en
sarnhällsfunktioner.upprätthålla viktigaförsörjning ochlivsnödvändig

imotsvarighetsinharcivilt försvarBegreppet sagtsnysssom
sidan.militäradenmilitärt försvarbegreppet

organisa-myndighet ellernågonsåledes inteförsvaretcivilaDet är
totalförsvaret.ingår iverksamhetall den civilation utan som

lagennyligenförsvaret dencivilasärskilt vikt för det är antagnaAv
juli 1995.krafti den 1träderförsvar1994:1720 civilt somom

kyrkligaoch delandstingensreglerar kommunernas,lagDenna
redovis-Encivila försvaret.det närmareinomkommunernas ansvar

bestämmelserinnehåller bl.a.i avsnitt 3.4. Lagenlämnasning härav
befolkningsskydd.verkskydd ochhemskydd,om

den s.k.framhållassärskiltförsvaret börcivilagäller detdetNär
för vissharinnebär denDennaansvarsprincipen. ansvaretatt ensom

verksam-krig,underbehålla dettaskalli fredverksamhet omansvar
syftarPrincipen199495:7 51.dåupprätthållas prop.skallheten s.

nämndmyndighet,på denpå viss etc.inte ansvararutan somperson
civilaför detvägledandeprincipDennaverksamhet. ärför vissen

relativtverksamhetför ärgrundvalenTankenförsvaret. är att en
verksamhetensförsvårighetermycketdekonstant, storatrots

tillledermed sig. Dettaföra synsätttordekrigbedrivande ettsom
dagliganormalai deninsattför denlättaredet ärslutsatsen äratt som

Därmedkrigssituation.isvårigheternabemästraverksamheten att en
iverksamhethardeni låtavinnafördelarfinns attattstora som en

undvika densåAvsikten sätti krig. ärdenbedriva attfred även
situationansträngdredaniuppkommakanförvirring omensom

speciellatillflyttasverksamheter organ.
totalför-1992 årsenligtförsvaretdet civila ärHuvuduppgifterna för

följande:42199192:12svarsbeslut FöU s.

ochkrigshandlingarverkningarcivilbefolkningenvärna mot avatt-
försörjning,livsnödvändigi krigkriser ochunder trygga en

Försvarsmakten,stödjai krigkriser och samtunderatt-
i krigkriser ochuppgifter, underdessafullföljandeföratt, av-

samhällsfunktionerna.viktigasteupprätthålla de

inte deredan påpekatssammanhangdettakris iBegreppet somavser
inteberörtssigbefattarTotalförsvaretfredskriserna.s.k. nysssom
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fredskriser.med Det kan här kris inte helleranmärkas begreppetatt
beredskaps-används i eller fullmaktslagstiftningen.

civila försvaretDet enligt beredskapsförord-är nämntssom nyss
ningen indelat i antal funktioner för få till stånd bättreett att en
samordning beredskapsförberedelserna effektivare ledningochav en

verksamheten under kriser och i krig.av
omfattarEn funktion verksamhet väsentlig för totalförsvaretärsom

åtminstoneoch i krig kräver någon form central statligsom av-- -
eller inriktning. funktionledning En således samhällssektorär varsen

har förverksamhet betydelse försvarsansträngningarna, be-stor
skydd ochfolkningens överlevnad eller för samhällets fortbestånd. För

ivarje funktion har beredskapsförordningen utpekats ansvarigen
funktionmyndighet. Exempel Energiförsörjning försörjningären

med bränslen, drivmedel och elkraft. Jag återkommer till detta längre
förfram jag redogör myndigheterna inom elberedskapen.när

riktlinjerHotbilder enligt gällande3.2 för

beredskapsplanering

års totalförsvarsbeslut fastställdes följande mål för totalförsva-1992I
s.39.FÖU 199192:12ret

hand fredsbevarandeTotalförsvaret skall i första ha sådan styrka,attvara genom
uthållighet,och förlustersammansättning, ledning, beredskap angripares ochatt en

vånsambandmed försök utnyttjaandra uppoffringar i land inte sig rimliga iatt ter
totalförsvarEtt så utformatförhållande till fördelarna. väsentligt bidrag tillutgör ett

begränsad stormaktsnärvaro i det nordiskastabilitet och området i fred och ilugn,
förförutsättningdärtill neutralitet skall bliinternationella kriser. Det svenskär atten

och respektnärområde skapar för vår vilja förmågarespekterad vid krig i vårt och att
till försvara hela för militärtdet vårt land skulle utsättasyttersta ett angrepp.om

nationella säkerhetoch skallEtt militärt det allvarligasteutgör hotet vårmotangrepp
utgångspunkten planering. Försvaret skall kunnaden viktigaste för totalförsvaretsvara

fullföljas i alla former militära medger.och civila folkrättensom- -
kan kommaPlaneringen inom totalförsvaret militärtskall utgå från attatt ett angrepp

vår mobiliseringinledas innan till fullo genomförts.
Totalförsvaret skall eller kriser i omvärlden,motverka Sverige krigdras iatt

Respektenverkningarna nödvändig försörjning.skydda landet och för landetmot trygga
territoriella integritet förmåga ingripa varjeför vår skall upprätthållas motattgenom

neutralitet.form kränkning vårt territorium undersåväl i fredav av som
verkningarna krigshand-Totalförsvaret skall vidare civilbefolkningenvärna mot av

vård och livs-bereda skydd, ombesörjalingar rädda nödlidande,att trygga engenom
grundas främstförsörjning. Totalförsvarets förmåga avseenden detnödvändig i dessa

omställning. Ansvar förfredstida samhällets och dess förmåga tillresurser en
innebärverksamhet i fred motsvarande i krig.ansvar

operationer.i fredsbevarandeTotalförsvaret skall därutöver kunna medverka FNzs
hela folketsTotalförsvaret skall så uppbyggt och organiserat det äratt en an-vara

möjligt efter sin förmågabetydelse medborgarnaså långtgelägenhet. Av största är att
vårt totalförsvarbidra till försvar. Detta tillgodoses bästbereds tillfälle landetsatt om
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fortsättningeni bygger plikttjänstgöring.även Härtill kommer de viktiga insatser som
i de frivilliga försvarsorganisationerna. Folkrörelsergörs betydelse detär närstorav

förankra totalförsvarsidéngäller i samhället.att

Regeringen beslöt den 22 december 1993 fortsatta förberedelserom
inför totalförsvarsbeslut. I beslutet följande preliminäranästa angavs
utgångspunkter för inriktning totalförsvarsplaneringen.av

Den säkerhetspolitiska situationen efter det kalla kriget karaktäriseras instabilitet,av
regionala konfliktrisker svårförutsägbarhetoch i delar Europa. Samtidigtöstrastora av

militärpolitiskahar den situationen för hela Västeuropa genomgripande förbättrats.
Åtminstone i kortsiktigt perspektiv också Sveriges militärpolitiska lägeärett mer

tidigare. för SverigeAvgörande dock situationen i Europa långsiktigtän ärgynnsamt att
präglas mått osäkerhet rad områden.ett stortav av en

Inriktningen det svenska totalförsvaret kommer i hög grad bestämmas detattav av
militärstrategiska läget i Europa och vår bidra till militär stabilitetsträvan attnorra av

nordeuropeiska området. Deti det grundläggande och förblir därvid utvecklingenär att
totalförsvaret fortsattdet svenska skall handlingsfrihet för Sverige självständigtattgeav

försvara territoriet.kunna det egna

svensk aktivt främjaDet delta i arbetet med stabilitet och fred iär strävan att atten
Europa. En utgångspunkt för totalförsvarsplaneringen bör också i vår för-attvara
svarspolitik efter handlingsfrihet för effektivt svenskt deltagande i sådantsträvar ett
framtida europeiskt säkerhetssamarbete främjar våra säkerhetsintressen.som

Regionala konflikter kommer fortsättningsvis innebäraomfattande internationellaäven
Som planeringsförutsättning bör gälla det svenskär strävanatt attengagemang. en en

i internationella samfundets kris- konflikthantering.delta det och Detta innebär höga
såväl kvantitativa kvalitativa, förmågakrav, medverka i internationellaattsom

fredsfrämjande insatser i krishantering katastrofhjälp.och samtannan

De exakta formerna och strukturerna för det framtida säkerhetssamarbeteti Europa
i inte förutsägas. En utgångspunkt dock NATOkan dag bör EU och underattvara

överskådlig tid förutsätts de huvudpelare vilka fortsatta europeiskadet ochutgöra
transatlantiska säkerhetssamarbetetkommer vila.att

Som grund för det fortsatta arbetet inför totalförsvarsbeslut bör gälla Sverigenästa att
vid mitten 1990-talet blir medlem i EU. En utgångspunkt skall härvid attav vara
Sverige fullt säkerhetspolitiskamedlem kommer delta i unionensutrikes- ochut attsom

Det dock väsentligt belysa viktigare säkerhetspolitiskakonsekven-samarbete. är ävenatt
Sverige, ytterligare nordiska fortsättningsvisoch eventuellt länder, ävenattser av
stå utanför EU.kommer att

Ett medlemskap i EU kan förutses ytterligare möjlig-svenskt komma stärka våraatt
upprätthålla tillräcklig utrikeshandel under kriser. Frågor rörandeheter ävenatt en

försörjning i olika krissituationer bör därför huvudsakligen i EU-perspektiv.ettses

utgå från totalförsvaretPlaneringen skall både skall kunna hantera brettatt ett
lågnivåhot existentiella militära Osäkerhetenspektrum och kunna säkerhetshot.möteav

utveckling står därvid i Den och dimensione-Rysslands avgörandecentrum. ytterstaom
därför olika tidsperspektivringsgrunden för totalförsvaret bör de militära hot ivara som

i stabiliteten i nordiska områdetsammanhängamed utvecklingen Ryssland. För detkan
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förblir det avgörande betydelse stark säkerhetspolitisk koppling mellan detattav en
nordiska området och VästeuropaUSA bibehålls.

Ryssland isaknar dag militär förmåga till omfattandekonventionella militära anfalls
operationer Västeuropa En omfattande uppbyggnad rysk militär förmågamot mer av
i detta förutsätterhänseende ekonomisk och social konsolidering och återhämtning.en
En sådanrysk styrkeuppbyggnadbör inte förutsättasske väsentligapolitiska ochattutan
militära motåtgärder också vidtas i övriga Europa.

Utgående från det nordeuropeiskaområdet alltjämt strategiskt intresseäratt stortav
för såväl Ryssland USA och andra västländerbör totalförsvarets planering utgå frånsom

militärt Sverige skulle led i konfliktutgöra beröratt ett störremotangrepp en som
vitala stormaktsintressen.

SverigeAngrepp bör därvid förutsättas del i sådan konfliktstörre imot vara en som
varierande omfattning och med olika medel skulle beröra alla i det fennoskan-staterna
diska området och i Baltikum. Genom förmåga försvara Sverige kan totalförsvaretatt

bidra tillverksamt fortsatt säkerhetspolitiskstabilitet i Nordeuropa.

I regeringsbeslutet preciserades vidare vissa de i 1992 års totalför-av
svarsbeslut begreppenanvända enligt följande.

Strategiskt överfall betecknar form väpnat karaktäriseras enligten av angrepp som
följande: Syftet med förutsätts mycket snabbt nå strategisk ochangreppet attvara
operativ framgång innebärandeobestridd kontroll de viktigasteöver delarna Sverige.av
Genom inledandekraftsamling vitala funktioner inom Sverigespolitiska och militäramot
ledningssystem totalförsvarsobjekt i övrigt strävar angriparen efter uppnåsamt mot att

sådan kollaps i militära försvarsmöjlighetemade svenska fortsatt styrketillförselatten
ockupation i effektivoch huvudsak kan ske svenskmilitär motverkan. Angreppetsutan

geografiska inriktning övrigt försvårai behovet svensk mobilisering ochstyrs attav
utnyttjandet förbandinsatsberedda begränsaverkan övriga viktiga total-attsamtav av

inteförsvarsfunktioner. Detta torde innebära kan genomföras kraft-att angreppet utan en
främstfull insats Stockholmsområdet, bakgrund koncentrationenmot mot av av

ledningsfunktioner förutsättstill detta område. Angreppet ske i läge med förhöjdett
politisk spänning i Europa inledasoch förvarning. Angriparensmed endast militärkort
initiala styrka och sammansättning förutsätts begränsasdärmed bl.a. denattav
förvarning angreppsförberedelserna grund förinte ska väsentligasom ges av ge
beredskapshöjningar svensksida. Begreppet i sig inget ställnings-därutöverrymmer

till vilkentagande angripamivá sådant ha.kanett antasangrepp
Totalförsvaret skall fortlöpande ha förmåga motstå sådantbetryggande att etten

Totalförsvaret skall sålundafortlöpande förmåga ochkunna beredskapangrepp. anpassa
med hänsyn till utvecklingen i omvärlden.

Vid strategiskt överfall uppläggning maximaltsträvanett styrs attangreppets av en
exploatera svagheter i det försvaretssvenska fredstida beredskap, dessmobiliseringsbe-
roende det moderna samhälletsi vissa sårbarhet.avseendensamt stora

Skillnaden mellan strategiskt överfall och andraformer deväpnatett motav angrepp
för Sverige centrala områdena gäller angreppsmetod,däremot inte detmest antagna
syftet med Mellan ytterlighetsfallen dvs. å sidan med såangreppet. ena angrepp
begränsadeobserveradeangreppsförberedelser inte vidtagit någonmobilisering ochatt
å andra sidan genomförs efter omfattande förberedelser ochangrepp som mer
motsvarande anpassningsåtgärder svensksida finns rad tänkbara scenarier. Dessaen
består successivt omfattande angreppsfall i sin inledande fas kan innehållaav mer som
många de huvudmoment också ingår i strategisktöverfall. Någon skarp gränsettav som
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mellan strategiskt överfall och sådana omfattande kustinvasionsfall kan inte dras.mer
Däremot skulle omfattande kustinvasion med utgångspunkt från dagensen mer
förhållanden kräva sådanaangriparförberedelser betydande parallella anpassningaratt

det svenskaförsvarets omedelbara förmåga skulle möjliggöras.av
Med utgångspunkt från de krav anpassningsförmåga ställs på det svenskasom

totalförsvaret kan tidsperspektivantal särskiljas.ett
I kortsiktigt tidsperspektiv skall förmågan strategiskt överfall kunnaett mot anpassas

till politiska militäraden och utvecklingen i vårt närområde beredskapshöjningargenom
inom totalförsvarets grundorganisation och selektiv mobilisering.genom

I något längre tidsperspektiv för närvarande till högst år skallett angett ett- -
förmågan hos krigsorganisationen i sin helhet kunna höjas så hela krigsorganisationenatt

omedelbart direkt efter genomfördanvändbar snabbt mobilisering. Det handlarär dåen
väsentligen kompletterande repetitionsutbildning och begränsadeåtgärder för ökaattom
den materiella tillgängligheten. Begreppet återtagning i statsmakternasavser

tilluppgiftsställning totalförsvarets myndigheter formdenna anpassning.av
Termen återtagning ocksåhar ibland med vidare och långsiktiganvänts en mer

den angivna.innebörd När sådan långsiktig anpassning försvaretsän ovan mer av
förmåga åsyftas bör ordet återtagning undvikas. I stället bör de mål förgällersom
anpassningen i fokus åsyftat innehåll nivå respektive tidsperspektiv.sättas

Återtagning sålunda inte tillräckligt för omfattandeär medge materiella ochatt mer
utbildningsmåssiga kompletteringar i existerande krigsorganisation. Sådana för-
stärkningar tidsperspektiv fem årkräver och sker åtgärderuppemot genom som

i de fleråriga totalförsvarsbesluten. Det dåinryms handlar väsentligen vad medom som
hänvisning till planering beskrivasnuvarande skulle kunna uppfyllnad bristtäckningsom

identifierade omfattande olikaobalanser begränsar funktioners operativaav mer som
förmåga.

I långt tidsperspektiv slutligen från fem är och längre skall försvaretsett - -
förmåga kunna förändras omfattande uppbyggnad krigsorganisationensgenom mer av
omfattning och innehåll. Befälskadern utbildningskapacitetenkan utökas, kan byggas ut

funktionerväsentligt, kan tillföras, organisationsbestämmandemateriel kannya ny
införas i omfattning Det givetvishandlar då statsmaktsbeslutstörre etc. om nya som
innebär grundläggandeomprövning försvarets fortsatta utveckling, idvs. praktikenen av

totalförsvarsbeslut.ett nytt

Vissa3.3 grundläggande författningsregler för

förmåga svåra påfrestningarsamhällets mötaatt

3.3.1 Allmänt administrativ beredskapom
fullmaktslagstiftning

samhällsfunktionerupprätthålla produktion och andra viktigaFör att
svåra situationerunder krig och andra kan statsmakternaextremt

använda tvångsåtgärder normalt förutsätter lagstiftning.behöva som
eftersomkräver regeringen makt, riksdagensDetta störreatt ges

ställningstagande inte kan inväntas i sådan situation. I Sverige haren
dengmetoden redan i fredstid införa regler i möjligastevalts att som

mån skapar grund för legalt handlande i kriser.ävenen
Förutsättningarna för riksdagen bemyndiga regeringen underatt att

säkerhetspolitiska kriser meddela föreskrifter ikrig och andra ämnen
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fordrar lagform i 13 kap. regeringsfonnen.6 § Ettsom annars anges
sådant bemyndigande får riksdagen för situationer landetnärge
befinner sig i krig eller krigsfara eller råderdet utomordentliganär
förhållanden antingen grund det krig utanför Sverigesärattav

eller på grundgränser Sverige har varit i krig eller krigsfara.attav
Riksdagen har med stöd nämnda bestämmelse ettav nyss genom

fullmaktslagarantal bemyndigat regeringen under krig och andraatt
utomordentliga förhållanden besluta åtgärder skulleom som annars

riksdagenskräva medverkan. En fullmaktslag med andra 0rd lagär en
vilken riksdagen regeringen fullmakt meddelarättgenom attger -

föreskrifter skall meddelas lag. fullmakts-Dessasom annars genom
lagar kan grunden för Sverigessägas utgöra administrativa beredskap.

dessa lagarI i viss lagstiftning regleras förfogande,bl.a.samt annan
ransonering och allmän tjänsteplikt.

Den typiska fullmaktslagen utformad så denär automatiskt träderatt
i tillämpning Sverige i krig. Vidare brukarär den innehållaom en
bestämmelse regeringen får besluta lagen skall tillämpasatt attom om
landet i krigsfara eller det råderär utomordentliga förhållanden påom
grund det krig utanför landetsär eller Sverigegränseratt attav av
varit i krig eller krigsfara. Normalt skall riksdagen inom viss tid
godkänna sådant beslut.ett

Av betydelse för tillämpningen den aktuella lagstiftningenstor av nu
regeringens möjligheter besluta höjdär beredskap vilketatt om

behandlas i följande avsnitt.närmare

3.3.2 Höjd beredskap och beredskapsplanering

beredskapLagen 1992:1403 höjdom

Som förutsättningallmän för beredskapshöjning gäller enligt 1 §en
första stycket lagen 1992:1403 beredskap syftethöjd skallattom

stärka totalförsvaret. finnsDet alltså inte enligtatt utrymmevara att
denna lag vidta åtgärder fredskriser.i

Höjd beredskap antingen skärptär beredskap eller högsta beredskap.
Högsta beredskap gäller Sverige i dettakrig,är oavsett gettsom om

till känna regeringen. Varje myndighet, kommun kanetc.av som
konstatera Sverige i krig skall alltså beslutäratt agera som om om
högsta beredskap gäller. Detta förgarantiutgör yttersta atten
totalförsvaret funktion.isätts

Departementschefen anförde i samband med lagens tillkomst prop.
199293:76 44 f. det nödvändigt fullmaktslagarnaäratt att automa-s.
tiskt i tillämpning landetsätts kommer krig. Totalförsvareti måsteom
träda i funktion vid krigsutbrott regeringen någonävenett om av
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nå med besluten till demfatta eller inteinte kan beslutanledning ut
utomordentligakrigsfara ellerfrågaNär detskall är omagera.som

grund krig ellereller pågrund krig utomlandsförhållanden på avav
enligt uttalandedockbefunnit sig iSverigekrigsfara är sammasom

regeringenförhållanden förutsättsVid sådanasituationen atten annan.
innebära någondå intenormalt Detbeslut påfatta sätt.kan meranses

tillämpningregeringen beslutaomgång förbetydande att avom
höja beredskapen.beslutarsamtidigt denfullmaktslagarna attomsom

enligttillämpning börfullmaktslagarna iförFörutsättningarna sättaatt
höja be-fördesammadepartementschefens mening attsomvara

redskapen.
krigsut-vidregeringenförutsätts dockHuvudregeln ävenattvara

kommit i krig.Sverigelyckas till kännanågotpåbrott sätt attge
Sverige itillämpliglagen ärdå i krig närriket ärFörutom är

utomordentliga förhållandensådanadet råderellerkrigsfara när som
ellerutanför Sverigeskrigdet gränserföranledda är attär att avav

krigsfara.ellervarit i krigSverige har
beredskap.eller högstafall besluta skärptfår i dettaRegeringen om

Sverigeanvändaslagens förarbetenenligt närberedskap börHögsta
församhällsfunktionerna utsättskrigsfara eller när extremaiär annars

drabbatskrig där landetexempelvis efterpåfrestningar, ett av
krigshandlingar.följdtillförstörelseomfattande av

endastgenerellt ellerberedskap kanhöjdBeslut avse envaraom
viss verksamhet.landet ellerdelviss enav

kyrkligalandsting ochskall kommuner,höjd beredskapVid
in-fråga planering ochisärskilda åtgärderdevidtakommuner om

personalledighet förtjänstgöring ochverksamheten, samtriktning av
undernödvändiga för detillgängliga äranvändning attsomresurserav
inomfullgöra uppgifterskall sinakunnaförhållandenrådande

företagorganisationer ochenskildagäller deDettatotalförsvaret. även
skyldigagrundeller äröverenskommelser attenligt annansom

framgårfrågaåtgärder detVilkaverksamhet i krig. ärsinfortsätta om
lagstiftning.särskildav

1993:242Beredskapsförordningen m.m.

dei huvudsak1993:242beredskapsförordningeniInnehållet avser
vidfredstid ochtotalförsvaret iförverksamhetmyndigheternasstatliga

innebäruppgifter dettaVilkaberedskapslarmberedskap,höjd m.m.
vilkaredovisasdet kortdärframgår avsnitt 3.4.1,myndighetför aven

funktionsansva-NUTEKhänseende åliggeri dettauppgifter somsom
myndighet.rig
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En beredskapshöjning kungörs författningarsättsamma som
utfärdade regeringen, därutöver tele-ljudradioni ochävenav men
visionen.

Om högsta beredskap gäller i hela landet kan detta till kännages
beredskapslarm.genom

Om Sverige i krig och förbindelseär regeringenmed inte finns får
civilbefälhavaren besluta beredskapslarm. Om varken regeringenom
eller civilbefälhavaren finns tillgänglig, får länsstyrelsen besluta be-att
redskapslarm skall ges.

Angående civilbefälhavare kan Sverige,nämnas enligt l §att
förordningen 1988:1121 med instruktion för civilbefälhavarna, delas
in i civilområden. Enligt instruktionen civilbefälhavarentre högstaär
civila totalförsvarsmyndighet inom civilomrâde. Till civilbefäl-ett
havare regeringen landshövdingarna i civilområdet.utser en av

Att beredskapslarm har mycket långtgående verkningar. Vidges
sådant larm skall bl.a. lagen totalförsvarsplikt, förfogandelagen,om
ransoneringslagen och prisregleringslagen tillämpas i sin helhet.

Bestämmelser myndigheternas beredskapsplanering finns i 12 §om
och 13 12 §I varje myndighet i sin verksamhet skallattanges
beakta totalförsvarets behov. I 13 § planeringen verksam-attanges av

förheten totalförsvaret skall ske i samverkan med de statliga och
kommunala myndigheter, sammanslutningar och näringsidkare ärsom
berörda.

Lagen 1982:1004 skyldighet för näringsidkare, arbetsmark-om
nadsorganisationer delta totalförsvarsplaneringeniattm.

Ägare eller innehavare industriella anläggningar och andraav
näringsidkare m.fl. skyldigaär totalförsvarsmyn-begäranatt av
dighet delta i totalförsvarsplaneringen. De myndigheter inomsom
elförsörjningen har begära sådan medverkanrätt NUTEK ochatt är
Svenska Kraftnät. Bestämmelser härom finns i lagen 1982: 1004 om
skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att
delta i totalförsvarsplaneringen tillämpningsförordningeni tillsamt
denna lag.

Enligt lagen skall eller innehavareägare industriella anläggningarav
m.fl. lämna de upplysningar personal, lokaler, maskiner ochom annan
utrustning, produktion, förbrukning energi, råvaror och andraav
förnödenheter totalförsvarsmyndigheten behöver för sittm.m. som
arbete. Skyldighet föreligger i övrigt, det behövs,även attom
medverka vid planeringen de uppgifterna inom totalförsvaret.av egna
Totalförsvarsmyndigheten har möjlighet utfärda föreläggandendeatt

behövs för lagen skall följas vite.sättaatt samt utsom
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utföra arbetelagen har fåttbestämmelserna ipå grundDen avsom
få ersättningkostnader har möjlighetmedfört betydandehar attsom

medel.allmännaför detta av
straffbe-sekretessbestämmelserinnehållerLagen även samtom

stämrnelser.

ransoneringslagstiftningenFörfogande- och3.3.3 m.m.

syfte, nämli-iransoneringslagarna harochFörfogande- stort samma
krissituationer tillgodo-iför statsmakternamöjligtdetgöra attattgen

förnödenheter. Debehovfolkförsörjningenstotalförsvarets och avse
idärför varandra och kommerkompletterartvå lagarna ut-stor

ocksåharLagteknisktmyndigheter.tillämpassträckning att av samma
så lika varandrautformatsransoneringslagarnaochförfogande- som

fåtordeför dessa lagarföljande redogörsmöjligt. det närmareI som
tillämpning.ide kommerelförsörjningenbetydelse förstor om

prisregleringslagenbörsammanhang nämnasI detta även
förut-under vissaför regeringenmöjligtdet1989:978 gör attsom

såvälvid försäljningskäligt prisvisstföreskrivasättningar ett varorav
elkraft och tjänster.som

1978:262Förfogandelagen m.m.

imyndighetbeslutegendominnebärFörfogande tasatt avgenom
folkförsörjningensellertotalförsvaretstillgodoseföranspråk att

ofrânkomliga behov.
endast försörjnings-1978:262 fårförfogandelagenförInom ramen

fårförfogande endastinnebärtillgodoses. Dettaintressenpolitiska att
folkförsörj-ellertotalförsvaretvikt föromfatta egendom är avsom

inte får skeförfogandeanmärkasocksåskallningen. Det att om
ofrånkomliga behovfolkförsörjningensellertotalförsvarets av

tillgodoseskan sätt.olägenhettjänsterelleregendom annatutan
i stället för begreppetförfogandelagenanvänds iegendomBegreppet

Bakgrundenransoneringslagen. äranvänds iförnödenhet attsom
ochegendomomfatta fastinteförnödenhet attbegreppet anses

förfogandetillmöjlighet även överavseddförfogandelagen är att ge
personal.inkvarteringbefästningsändamål ellerförfastigheter, t.ex. av
stadgandeuttryckligtenligtinnefattas dettaelektriskgällerVad ström
syftetnåförnödenhet. Förbegreppetransoneringslagen i attatti
infördes iockså fastigheteromfattatillförfoganderättenutsträcka att

förnödenhetstället föregendom ibegreppetförfogandelagen som
förfogandeanspråkikanpå objektbeteckning de tas genomsom
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197778:72 sid. innefattar inte enbart87. Begreppet egendomprop.
och fast ekonomisklösa saker egendom också alla rättigheterutan av

natur.
Förfogande får inte riktas skall i detta sammanhangDetmot staten.

egendomskillnad mellan egendom sådanoch ägsgöras statens som av
sistnämndaföretag självständiga juridiska Denstatliga som personer.
innebärinte undantagen från förfogande. Dettaegendomen är att

delförfogande inte kan riktas Svenska Kraftnät, ärmot som en av
Vattenfall bolag.däremot AB, ägtär ett statenstaten, motmen som av

i Fastighetallmänna innebörden förfogande regleras 5Den tasav
anspråknyttjanderätt. egendom i medi anspråk Annan tasgenom

förfogandenyttjanderätt. slag riktas alltidäganderätt eller Nämnda av
egendomens ägare.mot

upplåtenemellertid inte sällan med nyttjanderätt,Egendom är
liknande Om sådan rättighet skullebelastad med servitut eller rätt. en

förfelas. Därför finnssyftet med förfogande kunnabestå skulle ett
förfogande upphäva eller begränsa nyttjanderätt,möjlighet att genom

skapa nyttjanderätt i andra hand. Enoch liknandeservitut rätt samt att
samtycke och kan alltså innebärasådan åtgärd kräver inte ägarens att

förfogandettillskapas huvud riktasnyttjanderätt överatt motutanen
ägaren.

förfoganderegleras produktions- ochförsta stycket 3-5I 5 § över
egendom behövs för framställningtransportmedel samt somannan

egendom eller förförvaringeller transporter.av
Ägaren fastighetbl.a. och industrianläggningeller innehavaren av

första stycketförfogande enligt § 3 åläggas5kan utövaattgenom
medverka till framställningförverksamhet eller sättannat av

räkning. Deteller utmärkande för dennaföregendom statens annans
fastighetendet inte intressantförfogande är ärår att etc.typ somav

möjligtändamål detdet den till. Föreskriftenanvänds gör attutan som
betydelse-produktionfabriksägareålägga upprätthålla äratt somen en

full för totalförsvaret folkförsörjningen.eller
för ombesörjaarbetskraft eller förareBehovet vid fabriker attav av

förfogande. Vid höjdintekan tillgodoses inom förtransporter ramen
tjänsteplikt iallmänberedskap här i ställetkan bestämmelserna om

frågortillämpliga.1994:1809 totalförsvarsplikt Dessablilagen om
i avsnittberörs 3.5.3.även

myndighetellerförfogandelagen regeringenEnligt 7 § detär som
Förfogande skallförfogande.beslutarregeringen bestämmer som om

Omegendomen.bestämd eller innehavareriktas ägaremot aven
sådana utomordent-krigsfara, råderSverige i krig eller eller detär om

utanför Sverigeskrigförhållanden här föranleddaliga ärsom av
fårbefunnit sigkrigsfara landeteller krig ellergränser rege-somav
alla ellerförfogandebeslut, dvs.ringen meddela generella som avser
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viss krets innehavareochägare egendom det slag det ärav av av som
fråga om.

Lös egendom skall enligt 10 § i anspråk med äganderätt dentas om
kan bli förbrukad eller förstörd eller väsentligt minska i värde.antas

lösAnnan egendom ianspråk nyttjanderätt. En nyttjanderätttas genom
skall huvudregel gälla tills vidare inte särskilda skäl föreliggersom om

den begränsas till gälla viss tid.att att
Ägaren eller innehavaren egendom blivit föremål förav som

förfogande kan enligt ll--l3 bl.a. skyldig sättaattvara egen-
domen i skick, tåla eller vidta ändring inredningatt samtav m.m
andra åtgärder beñnns erforderliga och vårda egendomen.attsom

I och 2 §§ förfogandeförordningen1 1978:558 regleras vilka
myndigheter får besluta förfogande. När det gäller förfogandesom om
för Försvarsmaktens räkning beslutar Försvarsmakten, Fortifikations-
verket och Försvarets materielverk.

När det gäller förfogande för räkning Försvarsmaktenänannans
beslutas förfogande det gällerom

Överstyrelsentransportmedel: Sjöfartsverket, Luftfartsverket,av
ÖCB,för civil beredskap eller länsstyrelsen i det län där transport-

medlet finns,
fastigheter och radi0anläggningar: länsstyrelsen i det län därav

fastigheten eller anläggningen finns,
egendom nämnda och tjänster: myndighetänannan av som rege-

ringen bestämmer i särskild ordning.
Förordningen innehåller i övrigt bestämmelser företrädesrätt tillom

egendom vid förfogande, innehållet i beslut förfogande, taxor,om
besiktning, lokala värderingsnämnder, handläggning ersättnings-av
ärenden, utbetalning ersättning, uppgiftsskyldighetav m.m.

Förordningen 1992:391 uttagning egendom för totalförsva-om av
behov innehåller föreskrifter för förberedelse för förfoganderets över

bl.a. mark och byggnader myndigheter med uppgifter inom total-som
försvaret behöver för kunna fullgöra sina uppgifter under krigsför-att
hållanden sådana förhållanden i l § och 2 § första stycketsom avses
i förfogandelagen. Förfogandet förbereds uttagninggenom av
egendomen.

Verkställighetsföreskrifter rörande denna förordning meddelas i
ÖCB,fråga uttagning mark och byggnader efter hörandeom av av av

Försvarsmakten.
Enligt förordningen§ 1992:3901 förberedelser för leveransom

och tjänster skall myndigheter under regeringen behöverav varor som
tillförsäkra sig leverans tjänsteroch viktiga förärav varor som
totalförsvaret under förhållanden i eller1 § 2 § förstasom avses
stycket förfogandelagen krigsförhållanden, i det föregåendese
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inom detdetta till den myndighet har funktionsansvaretanmäla som
produceras.verksamhetsområde där och tjänsternavarorna

föreskrift innebära,avseende elberedskap tordeMed denna att en
tillför-behovunder regeringen har särskiltmyndighet attett avsom

krigsförhållanden skall anmälaelektricitet undersig leveranssäkra av
föransvarig myndighetitill NUTEK dess egenskapdetta av

Energiförsörjning.funktionen
§ träffa avtalskall enligt 2funktionsansvariga myndighetenDen

i § skallförhållanden 1dessa undermed företag att som avsesom
Ävenföretagsplanläggning.tillhandahålla och tjänster en annanvaror

funktionsansvariga myndigheten,efter tillstånd denmyndighet kan, av
träffa sådana avtal.

ÖCB förmeddela föreskrifterFörsvarsmaktenfår efter hörande av
förordningen.verkställighet av

1978:268Ransoneringslagen

meddelaransoneringslagen 1978:268,får, med stödRegeringen av
förnöden-användning i frågaförsäljning,föreskrifter m.m. omom

folkförsörjningen. Regeringen kanellerför totalförsvaretviktheter av
de villkor skall gällaförsäljning ellerförbjudaexempelvis ange som

6§.för försäljning
omfatta ochkommunRansoneringsföreskrifter kan även stat,

landsting.
förfogandelagenskillnad tillämpastillkanRansoneringslagen mot

fredskris.i De fredstida händelserkrigkris i anledningi såväl somav
tillämpning skall dockransoneringslagensföranledakan vara avsom

begreppet utomordentliganvändslagenundantagskaraktär. I
händelse.

bestämmelse isärskildRansoneringsutredningen föreslog ran-en
kraftelektriskför möjliggöra ävensoneringslagen ransoneringatt av

tillsigförsörjningssvårigheterna hänförfall där intei de utomor-en
Kraftindustrin ifrågasattejfrhändelse 197778:75dentlig 52.prop. s.

intedå på detpekadesådanbehovet särbestämmelse och attenav
uppkomma,skallelbristsannolikhet förförelåg större att separaten

Kraftindustrinenergisektorn.sådan brist i delförän en annan aven
krig ellerberor påintedärför alla orsaker till elbristföreslog att som

Kraftindustrinhändelser.skulle betraktas utomordentlikrigsfara som ga
fråga till in-ibestämmelsenalternativet byggamenade attattatt utvar

följdanledning tilluppstått ännefatta knapphet avannansom av-
övrigtförnödenheter ihändelse all energi ochutomordentlig -

folkförsörjningen.totalförsvaret ellervikt förav
industriverk.Statensstöd för sin ståndpunktKraftindustrin fick av

så detbyggtshadeelkraftsystemetVerket menade attutatt numera
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tillgodosåg högt ställda krav på leveranssäkerhet. Med hänsyn härtill
och då vattenkraften inte längre spelade så dominerande rollen som
tidigare ansåg verket visserligen det inte fanns stöd föratt en

Åsärbehandling elkraft i ransoneringslagen. andra sidan anfördeav
verket det kunde praktisktatt och arbetsbesparande havara att en
bestämmelse den karaktär den utredningen föreslagitav som som om
elkraft. Denna bestämmelse borde emellertid i så fall enligt verkets
mening täcka alla för landets försörjning väsentliga förnödenheter i
fråga vilka förutsebara bristsituationer inte helt uteslutna.om var

Departementschefen fann dock ingen anledning föreslåatt en
särbestämmelse för elkraft och inte heller begreppet utomordentligatt
händelse skulle speciell innebörd elområdet. Tankenges att
bestämmelsen i fråga skulle behållas utvidgas till gällaattmen
bristsituationer avseende alla slags förnödenheter kunde han inte

Särbestämmelsen avseende elkraftacceptera. i utredningens lagförslag
fick därför utgå i sin helhet.

I ransoneringslagen används begreppet förnödenhet, inte harsom
någon legal definition. Till förnödenhet räknas lösöre dock inte

eller andra betalningsmedel, elektrisk kraft energipengar samt annan
se l97778:75 69. Förnödenhet inte omfatta fastprop. s. anses
egendom jfr i det föregående förfogande egendom.om -

Ransoneringslagen innehåller vissa bestämmelseräven för-om
fogande, 13--17 §§. Dessa bestämmelser bör bakgrundmot attses av
förfogandelagen har tillämpningsområdesnävareett än ransone-
ringslagen. Ransoneringslagens bestämmelser förfogande ärom av
särskilt intresse för elförsörjningen varför de här redovisas utförligt.

Förfoganden krävs, i viss utsträckning, för effektiv förbruknings-en
reglering. Om Sverige exempelvis till följd råvarubojkott skulle lidaav
svår brist på viktig förnödenhet och importör i frågaen en av varan
innehar lager denna, hanett säljastort vägrar i hoppav som om
kraftiga prisstegringar, har det orimligt inte kundeansetts om man
förfoga föröver fördelning bland dem kunde ha behovvaran som av
den. dettaI läge kan regeringen eller myndighet regeringensom
bestämmer förfoga lagret. Erfarenheternaöver från oljekrisen åren
1973-1974 ansågs också visa tillfredsställande regleringatt en av
bristvaror förutsatte möjligheter till förfogande. Möjligheten till
förfogande har dock begränsats till visst särskilt fall. Rege-att avse
ringen kan inte enligt ransoneringslagen meddela generella föreskrifter

förfogande. Enligt departementschefen se l97778z75 57om prop. s.
bör det också i första hand ankomma på regeringen fatta beslutenatt

förfogande.om
Förfogande enligt ransoneringslagen får ske enbart detnär är

oundgängligen nödvändigt för ransonering skall kunna genomföras.att
Därigenom markeras förfogande får ske först andra rimligaatt när

inte står tillutvägar buds. Det bör observeras förfogande enligtatt
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ransoneringslagen enbart kan rikta sig näringsidkare. Näringsid-mot
karbegreppet skall emellertid fattas i vidsträckt bemärkelse, dvs. varje
fysisk eller juridisk yrkesmässigt driver verksamhetperson som av
ekonomisk faller under tillämpningsomrädet.art

13 §I under fyra punkter de fall förfogande enligtnäranges
ransoneringslagen kan komma i fråga. Enligt punkterna och3 4 kan
förfogande ske avseendenärmast lageranläggningar och trans-varor,
portmedel, varför de inte omedelbart förintresse elförsörj-är av
ningen.

elberedskapssynpunktDen intressanta möjligheten tillmestur
förfogande regleras i punkt Enligt denna punkt det möjligtär att
ålägga näringsidkare i sin rörelse innehar bl industrianläggningsom .a.

verksamhet eller medverka till framställningutöva sättatt annat av
förnödenhet omfattas regleringen.som av

I samband med ransonering elektricitet kan särskildaävenav
avgifter tillämpas för hindra tillåten mängd energiänatt att mer
förbrukas. I detta syfte har bestämmelse överförbmkningsavgiften om
tagits in i 38 § ransoneringslagen.

Den effektiva sanktionsformen överförbrukningmest mot av
ledningsbunden energi givetvis avstängning.är Sanktionen har också
funnits med i särlagstiftningen angående bl.a. elransonering alltsedan
1940-talet. Avstängning mycket drastisk åtgärdär deten men anses
nödvändigt möjlighet finns tillgänglig,denna bl.a. vid upprepadeatt
återfall överförbrukning. Myndigheti regeringen bestämmersom

förbrukaredärför i 39 § möjlighet frånstänga ytterligareatt avges
tilldelning eller tilldela honom mindre han skulle ha fått.änatt annars

avstängning enligtHär bör uppmärksammas 39 § ransonerings-att
skall viss förbrukare.lagen sanktion Avstängningär som avseen en

från avstängningari dessa fall måste skiljas de motiveras t.ex.som av
tillfälliga överbelastningar kan led iavstängningarsamt ettsom vara

reglering enligt den ransoneringsbestämmelsen i 6centralaen
Den situationen obalans produktion förbrukningmellan ochatt

uppkommit elnätet kan innebära iströmförbrukare elsamman-att
hang används last måste kopplas bort försista utvägtermen som en

undvika kollaps vilket följden exempelviskan blinätet,att av om
frekvensen blir för låg. Oftast sker bortkopplingar automatisktsådana

exempelvis underfrekvensskyddöverlast- eller löser närutgenom som
vissa gränsvärden uppnås.

Denna avstängningar bortkopplingar, såledesoch ärtyp av som
något ransonering förstaenligt ransoneringslagen, iänannat styrs
hand avtalen mellan förbrukare och leverantörer. Rättsligt tordesettav
sådana avbrott i elleveranser beror bortkoppling attsom vara
bedöma pä andra dvs. enligtströmavbrott, vanligasättsamma som
köprättsliga regler enligtoch leveransavtalen.
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komma användning vidBortkoppling torde också kunna till
förbrukningsreglering avseende elkraft enligt 6 t.ex. attgenom

Sådanafinns tillgänglig för hushåll under vissa tider.elektricitet enbart
främst motiverade tekniskain- och bortkopplingar torde vara av

undvikaupprätthållande förhänsyn del i systemet över-en attett av
tillämpningbortkopplingar då sker underbelastningar. Dessa som av

för för-får nödvändig förutsättningransoneringslagen ses som en
i sådant fall, lika lite ransoneringenbrukningsregleringen och kan som

för ersättningskrav från konsumenter.sig, rättslig grundi ge

inomMyndigheter m.fl. elberedskapen3.4

myndigheternas verksamhethänförs de statligaSom tidigare redovisats
myndighetfunktioner med angiventotalförsvaret till olikai somen

till dennafunktionen direkt under regeringen. Skäletansvarig för
beredskapsförberedel-fördela förindelning velatär ansvaretatt man

kriser och krig på nivånfred för verksamheten underi ochserna
funktion den in-grundläggande kravunder regeringen. Ett är atten

någon formviktig verksamhet krävernefattar för totalförsvaret som
statlig ledning.centralav

ÖCBÖverstyrelsen för funktionenför civil beredskap ansvarigär
ÖCBvilket innebär enligt givnaCivil och samordningledning att

lednings- och samordningsansvaretdet övergripandebestämmelser har
Övriga myndigheter meddelen totalförsvaret.inom hela den civila av

länsstyrel-civilbefälhavarna ochdenna funktionuppgifter inom är
innefattarEnergiförsörjning,Vad gäller funktionen somserna.

den myndighetelförsörjningen, NUTEK angiven ärär som an-som
funktionenAndra myndigheter inomför funktionen.svarig är

kärnkraftinspektionElförsörjningsnämnden, Svenska Kraftnät, Statens
Krigsskyddsnämn-strålskyddsinstitut. Vidare böroch Statens nämnas

till NUTEK.knutenför kraftanläggningar,den ärsom
myndigheterbeskrivning deföljande lärrmas kort ärI det somen av

kraftindustrin ägda Svenskelförsörjningen detknutna till samt av av
inomnågot verksamhetVidare berörs kommunernasElberedskap AB.

länsstyrelser har dessacivilbefälhavare ochelberedskapen. Vad gäller
övergripande iuppgifternaeftersomviktiga roller är artav mermen

totalförsvaretallmänt centrala roll inomtill dessaanslutning organs
särskilt.redovisas de
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3.4. NUTEKl

Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK enligt sin in-är
struktion 1991:960 central förvaltningsmyndighet för frågor om
näringslivets tillväxt förnyelseoch för omställningen energi-samt av

Utgångspunkt för verksamheten skall den ökadesystemet. vara
internationaliseringen den breddning näringspolitikensamt ägtav som

innebärDet bl.a. inriktning generella medel ochmotrum. en mer
färre selektiva åtgärder. Verket skall därvid för statliga insatsersvara
för främja teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete,att
etablering och utveckling små och medelstora företag, balanse-av en
rad regional utveckling och energiförsörjning effektivaresamt
energianvändning.

NUTEK:s verksamhet indelad i verksamhetsområdenär medsex
inriktning på följande områden.

Utredningar och utvärderingar NUTEK-Analys.
Teknisk forskning och utveckling NUTEK-Teknik.
Företagsutveckling NUTEK-Företag.
Regional utveckling NUTEK-Regional.
Energiförsörjning och energianvändning NUTEK-Energi.
Elmarknaden NUTEK-Elmarknad.

finns administrativ enhet och informationsenhet.Därutöver enen
Verket leds generaldirektör. NUTEK har styrelseav en en

generaldirektörenbestående högst 13 medräknad. Gene-av personer,
ordförande.raldirektören styrelsens Som chef förär respektive

för informationsenhetenverksamhetsområde och administrativasamt
anställdaenheten finns direktör. Antalet vid NUTEK uppgicken

hösten 1993 till 440ca personer.
såledesNUTEK ansvarig funktionen Energiför-är myndighet för

sörjning inom totalförsvaret och i sin instruktion ihar enligt 10 § en
krigs- eller krissituation det samordningsansvaret förövergripande

energiförsörjning.landets Verkets inriktas åtgärderplanering skall mot
under kriser och i krig tillgodoser samhällets behov bl.a.som av

elkraft. För säkerställa krav beaktas skalltotalförsvaretsatt att
Överbefälhavaren, ÖCBsamrådaNUTEK med och övriga berörda

totalförsvarsmyndigheter.
funktionsansvarigSom myndighet åligger NUTEK enligt 17 §det

beredskapsförordningen att

i samråd myndighetermed de uppgifter inom funktionenharsom
utarbeta underlag för statsmakternas beslut målen förom
funktionen under krig,
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beredskapsförberedelser,samordna
samordna planering och budgetering beredskapsförberedelser,av

genomförasamordna och krigsplanläggning,
för personal utbildas,attsvara
för övningar genomförs samtattsvara

regelbundet till regeringen beredskapsläget.redovisa

för beslut funktionens inriktning och resursåtgâng på femUnderlag om
års sikt skall utarbetas programplanering.genom

likhet med funktionsansvariga myndigheterNUTEK skall i andra
civilbefälhavarna planera för höjd beredskap, iunder denattsamt

omfattning regeringen beslutar, kunna informera regeringen om
händelseutvecklingen, tillståndet förväntad utveckling inomoch

ansvarsområde vidtagna och planerade åtgärder.respektive samt om
Enligt § i verkets instruktion skall NUTEK planera och samord-11
ransoneringar och andra regleringar gäller förbrukningsomna av

ÖCB.energi. dessa frågor skall NUTEK samråda med Vidare skallI
föreskriver, genomföraNUTEK, i den utsträckning regeringensom

ransonering och förbrukningsreglering fast bränsle, driv-annan av
och flytande bränsle, ledningsbunden energi medmedel annat -

för elektrisk kraft Smörjmedel.undantag samt-
förNUTEK finns särskild nämnd, KrigsskyddsnämndenInom en

enligtkraftanläggningar, har till uppgift ärenden lagenprövaattsom
särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar1942:335 om

verksamhet beskrivs i avsnitt 3.5.Denna närmarem.m.

Elförsörjningsnämnden3.4.2 m.m.

Elförsörjningsnämnden träder i verksamhet vid krig eller när rege
hålla sigbestämmer det. Under tid skall nämndenringen annars annan

aktuella elförsörjningsläget och planeringenunderrättad detom om
elförsörjningen.inom

fredstid nödvändigt för Elför-förberedelsearbete iDet är attsom
praktikenskall kunna träda i verksamhet utförs isörjningsnänmden av

närvarande dettaElberedskap AB nedan, 3.4.5. FörSvensk se är
chef förregeringen förordnadbolags verkställande direktör somav

kansli.Elförsörjningsnämndens
enligtElförsörjningsnämnden träder i verksamhet det 3 § iNär är

1988:520 dess huvudsakliga uppgift i samverkandess instruktion att
samhällets behovmed andra totalförsvarsmyndigheter tillgodose av

samordna elförsörjningensplanera, leda ochatt resurser.genom
också totalförsvarsuppgifter inomNämnden de övrigaövertar

åligger enligt särskildaelförsörjningsområdet NUTEKsom annars
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NUTEK behållererinras dock i instruktionenföreskrifter. Det attom
funk-energiförsörjningenövergripande samordningsansvaret fördet

tionen.
därmed tordeförbrukningsreglering införsNär avsesav -

ningsnämnden tillElförsörjharenligt ransoneringslagenransonering --
genomföraföreskriver,utsträckning regeringeni denuppgift att,

planering ochför långsiktigförbrukningsregleringen attsamt svara
påinte ankommerden mån detelproduktionen. Iinriktning annanav

behövs förföreskrifterbesluta deskall nämndenmyndighet attsom
infor-allmänhetenlämnaförbrukningsregleringarnagenomföra samt

elhushållning.röranderegleringsföreskrifterna och rådmation om
tolvbestår högst ärElförsörjningsnänmden personer varav enav

kanslifinns ocksåordförande.vice Detordförande och ettär somen
chef.leds av en

indelat i fyra enheter:skallKansliet vara

förbrukningsfrågor,enhet fören
elproduktionsfrågor,förenhet2. en

reparationsverksamhetmaterielförsörjning ochförenhet samten
tilltekniska frågor i anslutningi frågarådgivningför om

förbrukningoch el,produktionreglering samtavav
rättsfrågor, administration, in-ochöverklagande-förenhet4. en

övriga frågor.totalförsvarsfrågorformation, samt

verksförordningensbestämmelservidarefinnsinstruktionenI om
ärendenas handläggning,nämnden,frågatillämpning i omomom

kanslichef och dennes ställföreträdareledamöter,änstetillsättning ut-
regeringen.ses av

augusti 1988, ställt till Statens25regeringsbeslut denEnligt ett
beståenderegional nivåföreskrevsvattenfallsverk, ävenatt aven
också lämnaskulleVerketoch elblock skulle utformas.elområde

befattninginnehaskulleregeringen deförslag till på personer som
Någonregionalaställföreträdare för dessachef samt organ.som

dockföreliggerorganisationoffentlig reglering sådangällande av en
Kraftindustrin har inrättatbolagiseringen Vattenfall.efterinte enav

särskilda elbefäl-ochmed elområdenregional organisationfrivillig
3.4.5.redovisas i avsnittvilkethavare närmare
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3.4.3 Svenska Kraftnät

Affärsverket svenska kraftnät Svenska Kraftnät inrättades den
l januari 1992. Svenska Kraftnät driver och förvaltar det svenska
storkraftnätet inkl. de statligt ägda utlandsförbindelserna. Detta
innebär verket har nyckelroll inom elberedskapen.att en

Svenska Kraftnät har enligt sin instruktion 1991:2013 till uppgift
affärsmässigt förvalta, drivaatt sätt ochett utveckla kost-ett

nadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem,
sälja överföringskapacitet i övrigt bedriva verksamhetersamt ärsom
anknutna till kraftöverföringssystemet. Därvid skall Svenska Kraftnät
bygga storkraftnätet baserat samhällsekonomiskaut lönsamhetsbe-
dömningar, främja konkurrens inom elöverföringsområdet, främja
forskning, utveckling och demonstration teknik betydelse förav ny av
verksamheten, för den operativa beredskapsplaneringen inom sittsvara
verksamhetsområde under kris- och krigsförhållanden bedrivasamt
tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.

Svenska Kraftnät leds styrelse. Den består enligt Svenskaav en
Kraftnäts instruktion högst I styrelsen ingår dessutomav sex personer.
Svenska Kraftnäts generaldirektör och personalföreträdarna vid verket.
En ledamöterna ordförande ochär vice ordförande.är Styrelsenav en

för Svenska Kraftnäts verksamhet och för intressenansvarar att statens
till i affärsverkskoncernensägare företag ochtas i andrasom vara

företag där Svenska Kraftnät förvaltar aktier eller andelar.statens
Under styrelsen leds Svenska Kraftnäts verksamhet general-av en
direktör. Generaldirektören för den löpande verksamhetenansvarar en-
ligt de riktlinjer och direktiv styrelsen beslutar. Vid Svenskasom
Kraftnät finns överdirektör generaldirektörensären som
ställföreträdare. Svenska Kraftnät organisatoriskt indelatär i sex
enheter, verksledning och stab.

Svenska Kraftnäts personalstyrka uppgår till 170ca personer.
Därutöver sysselsätter Svenska Kraftnät drygt 200 personer, som
arbetar entreprenad med drift och underhåll i landet.runt om

Som beredskapsmyndighet skall Svenska Kraftnät likheti med andra
beredskapsmyndigheter fredi planera för sin verksamhet under höjd
beredskap. Myndigheten skall kunna till krigsorganisationöver och
kunna vidta övriga åtgärder för den beredskapen organisations-egna
beredskap. För det fall Svenska Kraftnät under höjd beredskap skall
flytta verksamheten skall detta planeras och förberedas.

En särskild plan för verksamheten under krig skall Planenupprättas.
skall innehålla uppgifter om

myndighetens planerade verksamhet i krig,
2. myndighetens krigsorganisation,
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krigsorganisationen ochskall tjänstgöra ide personer som
skall kunna höja sinmyndighetenövrigt behövs förivad4. attsom

beredskap.höjdverksamheten underoch bedrivaberedskap

Övriga elberedskapeninommyndighetercentrala3.4.4

Övriga kärn-elberedskapen Statensmyndigheter inomcentrala är
strålskyddsinstitut.Statenskraftinspektion och

central för-1988:523instruktionkärnkraftinspektion ärStatens en
till hög säkerhetuppgifttillsynsmyndighet medochvaltnings- attatt se

därvidskallverksamhet. Inspektionenkärntekniskuppnås i svensk ta
verksamheten ingårsäkerhetshöjande åtgärder. Iinitiativ till att

inspek-regelbundnaanläggningar,vidsäkerhetengranska genomnya
genomförai driftvid anläggningarverksamhetenföljationer samt

uppgifteranläggningar. Dessasäkerhetsgranskningaråterkommande av
beredskapstillstånd. Någrakrig elleroförändrade underhuvudsakiär

anläggningar underkärntekniskaför driftbestämmelsersärskilda av
frågeställningar harHithörandeutfärdats.förhållanden harsådana

förvissa beredskapsövningarsamband mediaktualiseratsdock
förvaltningsmyndigheter.centralaregeringskansliet och

1988:295 tillsynsmyn-instruktionstrålskyddsinstitut ärStatens
uppgifthar därjämte tillochstrålskyddslagenenligtdighet att vara

Verksam-strålskyddsintressen i landet.olikaförsamordnande organ
sjukvård, industrikärnteknik,områden såsomomfattar olikaheten

strålskyddet kärntekniskavid defortlöpandegranskarInstitutetm.m.
industrier farlig strålningdärvid övrigaanläggningarna samt

beredskapsorganisation fredstidaförsärskildfinnsförekommer. Det en
olyckor.kärntekniska

Svensk Elberedskap AB3.4.5

kraftverksföreningen ägtElberedskap SvenskaSvensk AB är ett av
elförsörj-inomberedskapsplaneringuppgift bedrivamedbolag att

ochledasålundabolagsordningen skall bolagetEnligtningen.
sammanhängande säker-därmedberedskapsplanering ochsamordna

skallBolagetelförsörjning.riskanalys inom svenskochhetstjänst
skallDärutöverbranschföretag.tillhandahålla tjänster främst tilldärvid

beröri frågornivåbranschen centralföreträdabolaget som
fören-verksamheti övrigt idkaberedskapelförsörjningens samt annan

arbetsområden.lig med angivna
ochbolagiseringVattenfallsbildandetill bolagetsBakgrunden är

Vattenfallslåg påuppgifterskulle defrågan överta somsomom vem
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beredskapssektion denna sektionnär upplöstes. Detta redovisas
i kapitelnärmare 4. Uppgifterna flyttades först till branschorganet

Kraftsam och därefter, sedan Kraftsam upphört, till Svensk Elbe-
redskap AB särskilt inrättades för detta ändamål.som

Svensk Elberedskap AB såledesär bolag elkraft-ägsett som av
branschen. Det har bildats på frivillig grund. dettaI sammanhang bör
dock erinras den tidigare redovisade lagen 1982:1004om om
skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att
delta i totalförsvarsplaneringen. Enligt denna lag skall bl.a. tillägare
industriella anläggningar medverka vid planeringen deav egna
uppgifterna inom totalförsvaret det behövs.om

I Svensk Elberedskap AB arbetar tiotal En deett personer. av
viktigaste uppgifterna gäller förberedandet den verksamhetav som
Elförsörjningsnänmden elområdena se nedan skall bedrivasamt i
krig och kris. Bolaget är även i den beredskapsplaneringengagerat

sker i företagen, reparationsberedskapenute Ett särskiltsom m.m.
verksamhetsområde gäller det fysiska skyddet anläggningar,av
driftvärn m.m.

Enligt särskilt avtal, ingånget mellan NUTEKett och Kraftsam som
Svensk Elberedskap AB, bl.a.ersatts är överensnumera av parterna

Svensk Elberedskap AB på branschensatt uppdrag förom ansvarar
ledning och samordning såväl den branschgemensamma operativaav
beredskapsplaneringen den företagsanknutna beredskapsplanering-som

samverkar med totalförsvarsmyndighetersamt och övriga samhälls-en
på central, regional och lokal nivå.organ

Svensk Elberedskap AB har träffat avtal med sju kraftföretag i
landet den beredskapsverksamhet skall bedrivas inom ifråga-om som
varande geografiska område, elområde. Avtalet omfattar uppdragett

kraftföretaget hålla regionalt benämnt elbefälhavarenatt ett organ,
i respektive elområde, organiserat med särskilt elområdeskansli.ett
Avsikten Elförsörjningsnänmdenär när träder i funktionatt skall
elbefälhavaren fungera dess regionala Som tidigaresom organ.
framhållits det inte frågaär någon statligt reglerad organisation.om
Kanslierna finansieras elkraftbranschen. I avtalen regleras denav
beredskapsplanering de olika kanslierna skall genomföra påsom
uppdrag Svensk Elberedskap AB.av

3.4.6 Kommuner och landsting

Inom kommun och landsting kommunstyrelsen respektive lands-svarar
tingsstyrelsen för beredskapsförberedelserna får enhetligatt en
inriktning och genomförs ändamålsenligt Av betydelsesätt.ett stor
för denna verksamhet den regleringär detta förberedelsearbeteav som
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från den julil 1995 finns i lagen 1994:1720 civilt försvar medom
tillämpningsförordning 1995:128 och tidigare fanns bl.a. isom
civilförsvarslagen. Det bör dock framhållas dessa bestämmelser äratt
generellt tillämpliga för beredskapsarbetet i kommuner och landsting
och inte speciellt anpassade för elberedskapen.

Viktiga förberedelseåtgärder gäller upprättandet nödvändigaav
planer för verksamheten under höjd beredskap. En förbe-annan
redelseåtgärd utbildning.är Vidare kan anskaffningnämnas av
ledningsplatser och skyddade uppehållsplatser och andra särskilda
anläggningar behövs för det civila försvaret. Kommunen ärsom
skyldig vidta alla de beredskapsförberedelser nödvändigaatt ärsom
för kommunens verksamhet skall fungera under de svåra för-att
hållanden kan råda under krig. Detta innebär anskaffandeävensom av
reservanordningar och anordnande reparationsberedskapav
områden bl.a. försörjning med elektricitet, och fallivärmesom gas
där kommunen enligt lag skyldig eller frivilligt har åtagitär sig att

för sådan verksamhet.svara
I de fall det andra huvudmän kommunenär än försom svarar

verksamheten gäller dock inte bestämmelsen. Frågan föransvaretom
beredskapsåtgärder i fall kommerdessa övervägas särskilt prop.att
199495:7 59.s.

Kommunen skall enligt kap.2 2 § lagen civilt försvar verka förom
beredskapsförberedelserna för den civila verksamhet bedrivsatt som

i kommunen statliga myndigheter, landstinget, kyrkliga kommunerav
organisationer företagoch får enhetlig inriktning och församt atten

samverkan kommer till stånd mellan dem. Kommunen har den
sammanhållande rollen. Det ankommer kommunen initiativetatt ta

förtill de samråd krävs få denna samverkan till stånd.attsom
Kommunens skyldighet gäller, naturliga skäl, enbart sådanav

verksamhet inriktad kommunen. självfalletär harKommunensom
inte för samordning rikstäckande regional verksamhet.elleransvar av
Sådant åvilar statliga myndigheter; det gäller elberedskapnäransvar
alltså NUTEK ansvarig Energiförsörj-myndighet för funktionensom
ning.

I 2 kap. 4 § varje kyrkligkommun, landsting och kommunattanges
skall medverka i sådan utbildning led i beredskapsförbe-utgör ettsom
redelserna och genomförs sådant ellerett annatsom av organ av en
statlig myndighet och berör kommunen, landstinget eller densom
kyrkliga kommunen. Denna bestämmelse bakgrundbör motses av
likheterna mellan verksamheten under höjd beredskap hos bl.a. en
statlig myndighet och kommun. De verksamheter bedrivs ien som
olika delar samhället under höjd beredskap överlappartangerar,av
och berör varandra. För övning genomförasskall kunna påatt etten
realistiskt och verklighetstroget krävs ofta medverkan från andrasätt
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åläggande för kommuner m.fl.Paragrafen innebärberörda ettorgan.
vid sådana övningar.medverka och deltaatt

myndighet regeringeninformera denskall fortlöpandeKommunen
beredskapsförbere-dehär länsstyrelsernabestämmer avses om---

förhållanden betydelseoch de övriga harvidtagitsdelser somomsom
möjlighet följaSyftet skallför civila försvaret.det är attatt staten ges

kommunala nivån.beredskapen på denoch utvärderaupp
verksamhet skall bedrivas underfinns denkap. reglerI 3 somom

höjd beredskap.
för ledningenunder höjd beredskapKommunstyrelsen avansvarar

skall bedriva. Kom-försvaret kommunendet civiladen del somav
gäller underockså likhet med vaddå imunstyrelsen skall som

i civilaberedskapsförberedelsernaförhållanden verka förnormala att
får enhetliginom kommunenbedrivs andraverksamheter enavsom

inteharberörda samverkar. Kommuneninriktning och de rätt attatt
föreskrifter.bindandege

då ransoneringslagenhöjd beredskap, ellerskall underKommunen
försörjningen.vidtas förmedverka i åtgärdertillämpas, somannars

Kommunenomfattning regeringen bestämmer.ske i denskallDetta
ransonering.prisreglering ochvid allmänbl.a. medverkaskall

följaberedskap kunnaunder höjdgivetvisRegeringen skall även
skall kommunenoch därförinom kommunernaberedskapslägetupp

underrättad detta ochbestämmermyndighet regeringenhålla den om
betydelse.förhållandenövrigade ärsom avom

skyddet förSärskilda bestämmelser3.5 om
reparationsberedskapanläggningar,elektriska

m.m.

riktashot kanredovisats olika formerharavsnitt 2.4I motav som
imotåtgärder kan kommavissaanläggningarelektriska samt som

syftar tillskyddsåtgärdersåvälfråga. Motåtgärder kan utgöras somav
Frågor reglerastillträdesskydd. häromskydd luftanfall samtmot m.m.

kraftan-för vissaskyddsåtgärdersärskilda1942:335i lagen om
1990:217lagenkrigsskyddslagenden s.k.läggningar samtm.m.

lagstiftning,dennasamhällsviktiga anläggningar Iförskydd m.m.om
dock inteföråldrad, reglerasårs lag delvisfråga 1942i äromsom
elektriskafråga för skyddetkomma ikanalla åtgärder avsom

skett harutvecklinghänsyn till denanläggningar. Med repara-som
häromBestämmelserbetydelse.fått myckettionsberedskapen stor

reparationsbe-ochbyggnads-1989:205i förordningenfinns om
frånbestämmelserbl.a. debetydelseredskapen. Av är ävenstor som

bestämmel-där särskiltcivilt försvarfinns i lagenden juli 19951 om
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verkskydd viktiga.är Bestämmelserna verkskydd,serna om om som
således inte iännu kraft, behandlasträtt i samband med mitt förslag
i avsnitt 5.6.4 Elförsörjningsnämnden skall beslutaattom om
verkskydd vid vissa elektriska anläggningar.

Slutligen skall dennämnas särskilda lagen 1984:1049 bered-om
skapslagring olja och kol betydelse förär innehavareav som av av
gasturbinanläggningar och oljekondensverk. Denna lagstiftning har

jag tidigare nämnt 1993 års oljelagringsutredning.översettssom av
Regeringen har nyligen i 1994952176, Beredskapslagringprop. av
olja och kol lagt fram förslag till delvis riktlinjer för dennanya
lagring. Hithörande frågor berörs inte i det följande.närmare

3.5.1 Lagen 1942:335 särskilda skyddsåtgärder förom
vissa kraftanläggningar m.m.

Lagen 1942:335 särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanlägg-om
ningar den s.k. krigsskyddslagen, trädde i kraft den juli1m.m.,
1942. Den har därefter varit i kraft i sina huvuddelar i oförändrat
skick. Lagen kom till efter utredning tillsattes i oktober 1941en som
efter initiativ överbefälhavaren. Orsaken det inom för-attav var
svarsstaben fanns önskemål enhetliga författningsbestämrnelserom
rörande skyldighet vid utförande elektrisk starkströmsanläggningatt av
vidta åtgärder till skydd för anläggningen anfall från luften ellermot

krigsåtgärd.skadegörelsemotannars genom
Det ansågs utomordentlig vikt anläggningar för kraftpro-attav

duktion och överföring skyddaskunde och nödvändiga åtgärderatt
vidtogs redan anläggningen byggdes. Visserligennär hade man

tillfredsställandeåstadkommit i resultat frivillighetensstort sett väg.
De kraftföretagenstörre hade frivilligtpå bekostnad ochegen
medverkat till anläggningarna redan blevfrån skyddssyn-börjanatt ur
punkt ändamålsenligt planerade och utförda. ansågs emellertidDet inte

åtgärderbra till stärkande kraftindustrins motståndskraft viladeatt av
på frivilligaenbart åtaganden.

Lagens tillämpningsområde framgår Där lagens1 attav anges
bestämmelser skall gälla beträffande väsentliganläggning betydelseav
för energiförsörjningen i fråga åtgärder till skydd skadamotom

luftanfall eller krigshandling sabotage.ellergenom annan
I 2 § storleksgränser och anläggningar sådanaärtyperanges somav

anläggningar i dvs.1 väsentlig betydelse förärsom avses av
energiförsörjningen i riket. Storleksgränserna flerahar höjts gånger på
så lagensätt kan omfatta kraftverk ochsägasatt störrenumera
vattenregleringsanläggningar storkraftnätet. Redan vid lagens till-samt
komst anfördes det inte enbart storleken anläggningäratt av en som
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det för under-ansåg dockden har. Manvilken betydelseavgör att
värdefullt,tillämpning måstebestämmelsernaslättandet attansesav

angivet, ochentydigt möjligttillämpningsområde blir såderas som
angiva anläggningarnasskebäst torde kunnadetta att-genom -- -

storlek.
vidtaskyldighetenfrågan omfattningengällerNär det attavom
olikaomöjligt precisera det antalansågs detskyddsåtgärder att

anläggningdärför endastvidtas. 3 §skall Iåtgärder att enangessom
förhållandena imed hänsyn tillutförasi lagen skall ettavsessom

ombyggnad, ändringgällerfall lämpligt Detsammasärskiltvarje sätt.
anläggning.sådanutvidgningeller av en

skyldiganläggningar i 4 §befintliga ärgäller ägarenVad attanges
för sådan skadaminskandet faranåtgärder tillerforderligavidtaatt av

verkningarnaåtgärder för begränsa§i 1 attsamt av upp-avsessom
i den mån detåtgärder endastskyldig vidtaHanskador.komna är att

tidigare.skettinte har
lämpligt utformadskallenligt 3 §anläggningEn prövats varasom

efterhandtorde kunna ändrasbedömningskyddssynpunkt. Dennaur
anläggningförhållandena ändras. Engår ochtiden som varsom

fanns ochteknikmilitärahänsyn till denutformad medlämpligt som
lämplig förinte för den skull1950-taletgälldehotbilderde ärsom

enligt 4 §då kunnaskall ävenberedskapskrav. Den prövas1990-talets
utvidgas.ändras ellerinte byggsden om,om

vid befintligaskall vidtasskyddsåtgärder,vidare gäller deVad som
bestämmel-ändamålsenligt utformaansågs detanläggningar attmest

möjlig i varjelämplighetsbedömningochskälighets- ärså att enserna
viktigastenågra deexemplifiering därfinns4 §enskilt fall. I aven

för och verkningarnafaranför minskaåtgärderna att avanges
krigshandlingar.

Ägaren förstärkning anlägg-nödigverkställaskall sålunda bl.a. av
enligtHärmedbombskada.brand- ochskyddningens mot avsesannan

erforderligaunderhållanskaffning ochgivetvislagmotiven även av
brandredskap

. erforderligaandraoch sådanaskyddsrumutföraVidare skall han
och skyddskötselanläggningenspersonal förskyddsanordningar

förförråd. Han skallförförvaringsrum ävenlämpligt ut-svarasamt
anläggningen fullgöravidpersonal, avseddövningochbildning attav

åtgärdernödigavidtagahörande uppgifter,civila försvarettill det samt
driftavbrott.avhjälpandeför snabbt av

förordnarregeringenbestämmelsefinns§I 4 även att omomen
bestämmelsedennaovisstbevakning. Dethållaskyldighet äratt om

bevakningbestämmelserSärskildabetydelse.praktisknågonhar om
samhällsviktigaförskydd1990:217i lageni ställetfinns om

avsnitt.redovisas ikommer nästavilketanläggningar närmare att
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I § krigsskyddslagen5 får oskäligtåtgärderna inteattanges vara
betungande. Detta måste enligt förarbetena med hänsyn tillbedömas

Åtgärdernaföretags avkastning. fick inte så kostsammaett att ettvara
företags tillkomst eller utveckling hindrades. kunde bättreDet anses

försvarets och folkförsörjningens oskyddadsynpunkt attur en
anläggning byggdes det inte byggdesöverhuvudtaget någonän att
anläggning. I de fall önskvärda skyddsåtgärder inte skäligen helt kunde
bäras anläggnings därför enligt förarbetenabordeägareav en
statsbidrag kunna utgå.

prövning bl.a. frågorFör vilka åtgärder bör utföras vidav om som
finnsanläggning inom NUTEK särskild nämnd, Krigsskydds-en en

nämnden för kraftanläggningar. Nämndens verksamhet regleras i
NUTEK:s instruktion 38--44 §§.

Nämnden består ordförande skall jurist och haav en som vara
erfarenhet domare, och andra ledamöter. dessa övrigaAvsom sex
ledamöter skall förslag varderautsesen av

Försvarsmakten,
. Överstyrelsen för civil beredskap,
.

kraftnät,Affärsverket svenska
.

NUTEK,
.

kraftföretagen,och enskildade kommunala samt.
petroleumindustrin

.

Ärendena efter föredragning nämndens sekreterare.avgörs av
beredningenOrdföranden kan dock och föredragningen.överta

någonledamot ellerNämnden kan uppdra besiktigaattannan en
Ärendena snabbtskall såanläggning. avgöras byggnadsarbetenaatt

inte fördröjs.
Den skall bygga i krigsskyddslagenanläggningsom avsesen som

verkställaeller eller utvidgningväsentlig ombyggnad, ändring av
anläggningensådan anläggning skall för prövningenligt anmäla11 §

enligt till3 § Krigsskyddsnämnden. anmälningsskyldighetenOm
försummas dömas månader.kan till böter eller fängelse i högst sex

Inhämtande Krigsskyddsnämndens utlåtande obligatoriskt iärav
mål tillståndvissa enligt 1983:291 och vid kon-vattenlagenom

cessionsprövning för ellagen.starkströmsledning enligt
Krigsskyddsnämnden får krigsskyddslagen förelägga denenligt 16 §

skall utföra åtgärd vite kandetta vidgöra äventyr attattsom av annars
dömas Om åtgärden åtgärden enligtändå inte utförs kanut. samma
paragraf utföras på försumliges Krigsskyddsnärnndenden bekostnad.
kan begära handräckning länsstyrelsen.av

I krigsskyddslagen finns vidare bestämmelser skyldighetbl.a. om
tåla besiktning, vid bötesstraff.äventyratt av
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3.5.2 Lagen 1990:217 skydd för samhällsviktigaom
anläggningar m.m.

I lagen 1990:217 skydd för samhällsviktiga anläggningarom m.m.
finns särskilda bestämmelser sikte tillträdesskyddet. Lagentarsom
gäller skydd sabotage, terrorism och tillämpligär ävenmot m.m.
andra anläggningar inom energiförsörjningen. Lagen innehållerän
bl.a. bestämmelser skyddsobjekt och skyldigheten vidtaattom om
särskilda skyddsåtgärder centrala bestämmelser militärasamt om
skyddsområden.

Syftet med reglerna i lagen åstadkomma förstärkt till-är att ett
trädesskydd vid bl.a. sådana anläggningar viktiga för energi-ärsom
försörjningen. förstärktEtt tillträdesskydd åstadkoms i det enskilda
fallet olika fysiskt skydd effektivtyper samtgenom av genom en
bevakning. I den mån vissa maskiner eller andra lösa saker bör bli
föremål för bevakning, förutsätter effektiv sådan de placeradeäratten
inom anläggning eller område. sådant fallI bör området ellerett etten
anläggningen till föremål för skyddsåtgärderna.göras

Om anläggning särskilt beslut förklarats skydds-etten genom vara
objekt gäller vissa bestämmelser bevakning Det dockärom m.m.
möjligt förelägga innehavaren vidta vissa skyddsåtgärderatt att utan

anläggningen förklarats skyddsobjekt. Beslut skyddsobjektatt vara om
och föreläggande åtgärder meddelas regeringen eller denom av
myndighet regeringen bestämmer. Gäller det anläggningar tillhörsom
Försvarsmakten, riksdagen eller regeringen fattas besluten av
Försvarsmakten respektive regeringen. I övriga fall fattas besluten av
den länsstyrelse där anläggningen belägen.är

Bland de anläggningar och områden kan skyddsobjektutgörasom
finns statliga förvaltningsbyggnader och anläggningar används försom

energiförsörjning.eller avsedda för Som på anläggningarexempelär
slag förarbetenasistnämnt i prop. 198990:54 62av anges s.

kraftverk olika fjärrvärmeverkslag, och dammbyggnader.av
Om Sverige kommer i krig eller krigsfara eller det råder utom-

förhållandenordentliga föranledda krig får andraär ävensom av an-
läggningar områden i förklaraseller de räknas lagenän som upp vara
skyddsobjekt.

För anläggning eller område skall kunna förklarasatt etten vara
skyddsobjekt krävs i princip medgivande eftersom sådantägarens ett
beslut kan medföra faktiska disponeramöjligheterägaresatt atten
egendomen inskränks. Som föreläggaskan dock ägarensagts attnyss
vidta vissa skyddsåtgärder anläggningen förklarasutan att vara
skyddsobjekt.

Skyddsobjektet bedömsskyddas tillträdesförbud. Om detgenom
tillräckligt tillträdesskyddkan med förbudersättasett mot att tasom
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fotografier eller andra avbildningar, beskrivningar ellergöra mät-att
ningar eller inom skyddsobjektet bada,eller dyka, ankraattmotav
eller fiska tillträdesförbuddär. Ett kan också kompletteras med ett
förbud fotografera avbilda 0.d.attmot

För bevakning skyddsobjekt får anlitas polismän, militär personalav
eller särskilt utsedd personal. bevakarDen skyddsobjektettannan som
och inte polisman benämns Skyddsvakternaskyddsvakt. harärsom
långtgående befogenheter ingripa obehöriga.att mot

Den bedriver verksamhet väsentlig betydelse för totalförsva-som av
kan föreläggas anordna bevakning, inhägnader ellersättaret att upp

Åtgärdernavidta andra liknande skyddsåtgärder. skall avsedda attvara
skydda sabotage, terrorism eller spioneri eller till undvikandemot av

fientligskador verksamhet. sådant föreläggandeEtt kangenom som
redan gälla anläggning inte förklarats skydds-nämnts även som vara

fattasobjekt. Beslut normalt länsstyrelsen i det län där verksam-av
heten bedrivs.

förelagts vidta skyddsåtgärderDen har till ersättningrättattsom av
för sådan kostnad eller skada åtgärden medfört för honom.staten som

ersättning innehåller dockReglerna vissa begränsningar. Ersätt-om
ningen skall bestämmas med beaktande den åtgärden kannyttaav som

för ersättningsberättigade.medföra den Ersättning skall vidare inte
betalas för kostnad eller skada ringa. Anspråken i denär prövassom

förfogandelagen.föreskrivs iordning som

reparationsberedskapenoch3.5.3 Byggnads- m.m.

reparationsberedskapenByggnads- och beredskapsorganisationär en
och,i krig regeringenskall verksam så bestämmer, vidomsom vara

krigsfara sådanaeller föranleddautomordentliga förhållanden ärsom
det krig utanför Sverige har varitSverigesär elleratt gränser attav av

i krig eller krigsfara. utföra nybyggnads-,Den har till uppgift att
och röjningsarbetenreparations- Särskilda bestämmelserför försvaret.

denna verksamhet finns i förordningen 1989:205 byggnads-om om
och reparationsberedskapen.

Beredskapsorganisationen byggbranschen ochskall omfatta vara
uppbyggd bygg-, konsultföretagmaskin-, installations- ochav genom
avtal eller andra överenskommelser med staten.

fred myndigheterl skall Försvarsmakten med berördai samverkan
ingå överenskommelser möjligt det slagmed så många företag som av

Försvarsmakten organisera och förberedaskall ocksåangetts.som
byggnads- och reparationsberedskapens verksamhet.

skall fördelas påByggnads- och reparationsberedskapens resurser
de arbeten inom anmäler behovbeställarna totalförsvaretsom av.
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Fördelningen skall beredas särskilda samordningsorgan och beslutasav
ÖCBden myndighet överbefälhavaren efter samråd med be-av

stämmer.
När det gäller behovet arbetskraft har sedan länge funnits speciellav

utbildning för vapenfria värnpliktiga för reparationer och underhåll
kraftledningar.m.m. av

När lagen 1994: 1809 totalförsvarsplikt träder i kraft den 1 juliom
1995 införs totalförsvarsplikt beroende på omständigheterna kansom
fullgöras värnplikt eller civilplikt. Den fullgördå civilpliktsom som
kan enligt förordningen 1995:238 totalförsvarsplikt tjänstgöraom
inom Drift och underhåll inom elproduktion och nätverksamhet.
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4 Något myndighetsarbetet medom

elberedskapen förr och samtnu

kommunernas beredskapsarbete

4.1 Om elberedskap före år 1992

Den nuvarande organisationen och arbetssättet inom elberedskapen bör
bakgrund hur användningen elkraften imot samhälletses av av

utvecklades och de erfarenheter då gjordes.som
Vid sekelskiftet och därefter kom frågan elkraftensstrax om an-

vändning bli nationellt intresse.att av
Det ansågs då angeläget hade avgörande inflytandeatt staten ett

kraftledningsnätets och elkraftproduktionens utbyggnad. Detta kom
bl.a. till uttryck lagbestämmelser krav på tillståndgenom om
koncession för kraftledningar. Bestämmelserna utformadesså att
koncessionerna tidsbegränsade för öka inflytande. Ettatt statensvar

motiven för tidsbegränsningen villkoren skulle kunna ändrasattav var
vid koncessionstidens utgång och skulle kunnaett annat att statenvar
lösa in ledning tillståndet gicknär ut.en

Statsmakternas intresse kontroll blev allt starkare med tiden,av
eftersom det visade sig samhällsutvecklingen medförde alltatt ett

användningsområde för elkraft därmedstörre och kraftigt ökade behov
sådan. Riksdagen beslöt 1908 bildaår myndigheten Kungligaattav

Vattenfallsstyrelsen Vattenfall, för bygga och förvaltaatt ut statens
Staten frånengagerade sig dennavattenrätter. tid starkt, främst

finansiellt, för elkraften skulle hela landet.bli tillgänglig iatt
I mitten 1930-talet blev frågan samhällets styrningav ut-om av

byggnaden det rikstäckande ledningsnätet särskilt aktuellav attgenom
två enskilda kraftbolag beslutade kraftledningbygga för 220 kV,att en
vilket Vattenfall sig. Diskussionerna kring detta ledde frammotsatte
till lösningen långtgående Vattenfallsamarbete mellanatt ett desamt
privata och de kommunala kraftproducenterna inleddes. Samarbetet
fungerade bra, varför kraftproducenterna ville starta ett gemensamt
stamlinjebolag. Regeringen föreslog i riksdagenstället anslå medelatt
för Vattenfall framdeles skulle bygga, och driva samtligaatt äga
kraftledningar för 220 kV och högre spänning. Riksdagen biföll år
1946 regeringens förslag.

Statsmakterna hade således mycket intresse för kontrollett stort av
elsystemets utbyggnad i Sverige. Detta naturligt, då dennavar
utbyggnad avgörande led i samhällsutvecklingen.ettvar

4 15-0534
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1920-talet.aktualiserades slutets.k. elberedskapFrågor mot avom
ekonomisk för-och Rikskommissionen förGeneralstabenVattenfall,
samarbete1930-talet medinledde i börjansvarsberedskap ettav

fram tillArbetet leddeinom elförsörjmngen.avseende beredskap
för elektriskaför förberedelser denAllmän planupprättandet av en

inne-plankrigsfara APEK. Dennavid krig ellerkraftförsörjningen
i fred förborde vidtasför de förberedelserriktlinjernahöll attsom

myndig-fastställdes dekrig. Planenelförsörjningen i treavtrygga
1934.årheterna

elförsörjningen,regleringskulle allmänFörberedelserna avavse en
elkraft,överföringproduktion ochledningenden drifttekniska avav

föråtgärderolika kraftföretagmellantekniska samarbetetdet attsamt
innehöll ocksåAPEKkraftstationer ochdriften nät. entrygga av

främst Vatten-myndigheterna,arbetsuppgifterna mellanfördelning av
företag.fall, och vissa större

Organisa-utgångspunktAPEKVattenfall utformade med ensom
ledningen viddrifttekniskaför den centralainstruktiontionsplan och

dis-ochkraftproduktionenelektriskakrigsfara denkrig eller av
kraftföretagolikamellantekniska samarbetetdettributionen samt av

i landet.
GeneralstabenochRikskommissionengodkändesInstruktionen av
bemyndigadesår 1935börjankraftföretag. Iåtta störresamt avav

driftsledningcentralorganiseraMajztKungl.Vattenfall att enav
i instruktionen.riktlinjernaenlighet mediCDL

ledning dessVattenfall och stå underorganiserasskulleCDL avav
för deingåskulle vidaregeneraldirektör. I CDL storarepresentanter

blockchefer,också skullevilkakraftföretagenprivata vara
m.fl.Försvarsstaben

chefutsåg dessVattenfallRiksdriftsbyrå RD.fannsCDLUnder en
Riksdriftsrådfannssidan RDpersonal. Vidmedförsåg RD ettoch av

drifttekniska ledningendenskulle skötamed RDsamrådi avsom
elförsörjning.landetsbetydelse föranläggningar storav

det 14.blevelblock senarestyckenin i 13deladesSverige
vidförvaltningarVattenfalls lokalakringorganiserades samtBlocken

fannsblockvarjekraftföretag. Inomkommunalaochenskilda en
sammansättningbredha såskulleblockdriftsledning. Denna somen

militären och läns-kraftföretag,för olikamedmöjligt representanter
styrelsen.

fram tilli funktion1939 ochhöstenverksamhetiträddeCDL var
frånbränslekommissionunder StatensverkadeCDLkrigsslutet. som,

bränsle- ochförregleringsorganetcentraladet1940,juliden 1 var
skullevidare1940:581sin instruktionenligtochkraftfrågorna som

förhållandenutomordentligarådandeunderdenledningenutöva av
bränsleförsörjningen°.regleringenerforderliga av
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Samarbetet inom CDL fungerade bra, bl.a. med avseende på den
s.k. riksdriftsplanen, innehöll kraftbalansläget försom rapporten av
den gångna veckan och för den kommande. Sådanaen prognos

har sammanställts veckovisrapporter alltsedan år 1939 och detgör
även Prognosdelen avskaffades dock under 1960-talets mitt.nu.
Rapporten sammanställs i dag Vattenfall AB och har titelnav
Sveriges Elförsörjning .

CDL-företagen träffade år 1944 överenskommelse inne-en av
börd CDL-organisationen skulle bestå fredstid.att iäven CDL skulle
under fred verka för rationellt ordnad produktion och distributionen

kraft inom landet. Därigenom blev CDL kraftföretagens bransch-av
organisation såväl beredskapsorganisation, med uppgiftsom en att
vidta förberedelser för den verksamhet organisationen skullesom
bedriva i krig.

Under 1950-talet ökade förbrukningen elkraft mycket kraftigt,av
bl.a. bakgrund den högkonjunktur då rådde.mot Kraftindu-av som
strin hade svårt elbehovetmöta och skapaatt produktionsan-att nya
läggningar i den takt efterfrågan krävde. Situationen på den finansiella
marknaden också sådan det förknippat med svårigheterattvar var att
finna finansiering för erforderligaden utbyggnaden elsystemet. Alltav
detta innebar samhällets behov elkraft förutsatteatt samordningav en
inom elförsörjningen.

Även de ökade möjligheterna till samordning förav resurserna
produktion och överföring elkraft, uppkom utbyggna-av som genom
den elsystemet, ledde till önskemålett förettav om gemensamt organ
hela kraftindustrin. Samarbetet inom fylldeCDL detta behov och hade
särskilt betydelse under perioder då det råddestor brist på elektrisk
kraft, exempelvis torrår.under

En de viktigaste arbetsuppgifterna för CDL be-göraav attvar
dömningar det framtida behovet elkraft, fem till tio års sikt.av av
Genom detta arbete underlag för ochVattenfalls kraftföretagensgavs
bedönmingar produktionsanläggningar och bordenätav om nya
byggas bedömningar elkraftbalansen, inom desamt åren,nännasteav
med befintliga och planerade anläggningar.

I början 1950-talet hade inom Riksnämnden för ekonomiskav
försvarsberedskap frågan den lämpliga krigsorganisationen inomom
elförsörjningen kommit Huvudfrågan vilket underupp. var organ som
regeringen skulle för regleringen elförsörjningen i krig. Dettasvara av
aktualiserade också frågan vilket förberedelse- och planerings-om
arbete behövde utföras i fred. Regeringen fastställde våren 1955som
vissa riktlinjer för beredskapsarbetet. Dessa innebar i allt väsentligt att
den drifttekniska ledningen förbrukningsreglering under krigsamt
skulle skötas CDL krigsorganisation. CDL och elblockenav som
förutsattes myndigheter i krig. Ordförande och chef för CDL ivara
krig skulle generaldirektören för Vattenfall Det skulle finnas ettvara.
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elblockcheferna ochbeståenderåd,till CDL knutet representantenav
Vattenkraftföreningenför dåvarandeochElverksföreningenför en

tvåkansli medskulle haCDLKraftverksföreningen.Svenska ett
konsumtionsbyrån.riksdriftbyrän ochbyråer,

överföringenelproduktionen ochledningendrifttekniskaDen av
i fred. Omi krigpådå, liksom sättförutsattes utövas somsammanu,
det skullefrivillighetensfram väggick kommadet inte utanatt

befogenhetskulle haCDLförutsattesålägganden, attkrävas att
1954:279.förfogandelagentillämpa allmänna

beredskapsarbeteansvarig för detmyndighetDen somvarsom
detaljerade planerutarbetadesVattenfall. Detutföras ifred,måste var

krafthushåll-organiserandetförkrig, Planverksamhet iCDLsför av
Riksnämnden förgodkändesPOK. Planenkrigningen i av

sigsida åtogpå sinCDL-företagen1958.försvar år attekonomiskt
krigsorganisationenförförberedelserfredstidaerforderligabistå med

försvarsplanering.övrigoch
avgörandemed elblockorganisationenregionalaDen avvar

förvärdeocksåhadeberedskapsplaneringenförbetydelse stortmen
ochkraftbristmedvid situationerbl.a.verksamheten,fredstidaden

Indelningeninformationsverksamhet.förstörningarandra samt
elområdenin ideladeslandetdetår 1966 påändrades sättet att sex -

inordnadeselblockenochcivilområdenaochmilitär-enlighet medi --
elområden.under dessa

krigsorganisa-överarbetades1960-talethälftenförstaUnder den av
vid krig ellerskulleCDLelförsörjningeninomtionen nytt.

alltjämtCDL-styrelsenmyndighet. Iställningkrigsfara få varsom
beståstyrelsenskulleövrigtordförande. IgeneraldirektörVattenfalls

särskilthadetotalförsvaretde stortförföreträdare somgrenar avav
svenskkännedomgodmedledamöterelkraftberoende samt omav

kraftindustrin.enskildadenskulleelförsörjning, representeravarav en
riksdriftled-verkställandefinnasskullestyrelsenUnder ett enorgan,

enskildafrån denmedhärävenriksdriftledaremedning, tre en
riksdrift-underkansli,haocksåskulleCDLkraftindustrin. ett
konsum-reparationsbyrån,driftbyrån,byråer;fyramedledningen,

frånpersonalskulle arbetakanslietbyrån. Ioch allmännationsbyrân
ledaskullekraftindustrin. CDLenskildadenoch frånVattenfall

driften stamnätet.i landetelkraftproduktionen samt av
nivåer,tvåinfördeskrigsorganisationenregionalagällde dendetNär

elområdeChef förelblock.och6 styckenelområden ett var en
Samtidigt utökadeselblockchef.elblockförochelbefälhavare ett en

förgjordesändringartill 32. Dessafrån 14 attelblockantalet anpassa
civilområdenaochmilitär-inrättadetidigare samttill deorganisationen

Elomrädena ochförsvarsornrådena.tillochlänsindelningentilläven
i krig.myndigheterocksåskulleelblocken vara
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alltjämtDet Vattenfall i egenskap myndighet i fredvar som av var
ansvarig för planläggningen beredskapen det praktiskaoch fredstidaav
arbetet.

samarbeteDet mellan CDL-företagen inte rörde beredskaps-som
frågorna skedde också från år 1967 organisationmed regional meden
utgångspunkt i de elområdena.sex

början 1970-talet gjordesI boskillnad inom det fredstida CDLav
mellan sidan beredskapsfrågorna påoch andra sidan detena
kommersiella samarbetet. Beredskapsfrågorna sköttes CDL-före-av

beredskapsnämnd, skulle bistå Vattenfall i dess förtagens som ansvar
det fredstida beredskapsarbetet.

Inför belastningssäsongen 196970 hade torrår sänktett extremt
nivån i vattenmagasinen kraftigt. Torkan fortsatte. börjanI år 1970av
uppkom elkraftbrist den anledningen och till följd mycket kalltav av
väder haveri i det värrnekraftaggregatet i Stenungsund.samt ett stora

således olyckligaDet omständigheter samverkade. Envar som
kampanj frivilligtför elsparande inleddes visade sig inte räckamen
till. till inteMed hänsyn CDL i funktionsättasatt avsett att annatvar

i krig, vissa andra skäl, inrättade regeringen vårenän ävenmen av
1970 särskild central ransoneringsmyndighet, Statens elranson-en

föreringsnämnd SERN, genomföra förbrukningsreglering i denatt
omfattning SERN ingickerfordrades. I ledamöter represente-som som
rade kraftindustrin, näringslivet och arbetsmarknadens SERNparter.

förutfärdade vissa restriktioner elanvändning införde bestämmel-samt
kvotransonering för förbrukare med årsförbrukningstörre änser om

kraftGWh. Regleringsâtgärderna i1 månad. SERNcavar en upp-
Ävendå försörjningssituationen blev bättre.hörde vid energikrisen

elransoneringsnämndStatens197374 inrättades och utfärdadesen
elanvändning.restriktioner förvissa begränsade

Vattenfall inte engagerad i administra-myndighetvar som- -
tionen elkraftregleringen tillhandahöllår 1973741970 ochav men
tillsammans med kraftindustrin för SERNs verksam-i övrigt personal
het.

Vattenfalls direkta krigsorganisationengällde för krigansvar men
regional nivå, elkraftföretagens dis-hade anknytning tillsom

tributionsområden, kom till 1970 och 197374.användning både år
SERN upplöstes vid båda tillfällena kriserna klingatefter det ut.att

I slutet 1970-talet beredskapsnåmndCDL-företagensersattesav av
Kraftindustrins beredskapsråd KBR.

Vattenfallsverkets går således tillbakaarbete med beredskapsfrågor
till 1930-talet, i den CDL-organisationen. Enligt Vattenfalls-gamla

instruktionverkets såväl år 1974 år 1982, 1974:798 resp.av som av

1 Angående SERN energikrisen 197374 SOU 1975:60 bl.a. 81 ff.och s.se
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1982:705 skulle verket ombesörja beredskapsplanläggning riketsav
elenergiförsörjning.

En utförlig redogörelse för de arbetsuppgifter Vattenfall ansågssom
i fråga elberedskap lämnas iha 197677:74 inriktningenom prop. om

totalförsvaretssäkerhetspolitiken och fortsatta utveckling. Där redo-av
visades inriktningen för delprogramrnet Elkraft ff..s. 201

Försörjningen elektrisk energi såväl fredskrismed skall under avspärrning, krig ochsom
efterkriskrigstid för totalförsvarsfunktionerna befolkningenoch i sådantryggas
omfattning motstándsförmågan och samhällets viktigaste funktioner kan vid-att
makthållas.

försörjning elkraftindustrin ledningFör angiven skall under och samordningtryggaatt
Statensvattenfallsverkav

rikets elkraftförsörjning tillombesörjaberedskapsplanering syftande säkerställaattav-
distributiondels erforderlig produktion, överföring och elkraft, dels väl avvägdav en

reparationsberedskap,
ombesörja beredskapsplanering för elkraftmyndighetemas verksamhet under-

fredskriser, beredskapstillständoch krig,
förbereda försörjningsreglerande konsumtionsbegränsande åtgärder inom elkraftens-

område,
ombesörja planering undanförsel sådan försörjningsviktig utrustning ochav av-

materiel kan bedömasprimärt bli hotad vid krig,som
ombesörja planering förstöring för angripare betydelsefulla elkraft-av av en- Över-anläggningar egendom inom ansvarsområdet, ankommereller annan som

befálhavaren för.planläggaatt
vattenfallsverk kraftföretag erforderligaStatens skall lämna myndigheter och

anvisningar i nämndaavseenden.ovan
Vidare skall verket medverka till kraftanläggningama betydelsen välatt ett motges

form civilförsvar skyddsåtgärder.skydd i bevakning, och byggnadstekniskaawägt av

mitten 1970-talet arbetade Vattenfallsverket medSedan attav
organisera elförsörjningsnämn , främst för förbrukningsregle-en
ringsfrågor. budgetpropositionen 1984 prop. 198384: 100 bil. 14I s.

Elförsörj-136 förslag inrätta myndighet, benämndlades attom en
propositionenningsnämnden, fram för riksdagen. Det sades i s. 137

någon verksam-nämnden i icke kristid inte skulle bedriva löpandeatt
ha anställd personal. Elförsörjningsnänmden inrättades denhet eller

januari 1986 och följd härav avvecklades Kraftindustrins1 som
beredskapsråd.

instruktionålág Elförsörjningsnärnnden enligt dess 1985:921Det
uppgifter överlåtits nämnden medsärskilt fullgöra de stödatt som

eller föreskrifter meddeladesransoneringslagen 1978:268 somav
för vissamed stöd denna lag. Nämnden skulle därutöver svaraav

elenergiområdetfrågor beredskapsplanläggning inom underom
beredskapstillstånd eller krig. Vidare skulle nämnden handlägga de

mån dennabesvärsärenden regeringen bestämde och, i densom
allmänhetenuppgift inte ankom någon myndighet, lämnaannan
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information föreskrifterde gällde förbrukningsregleringom som om
elenergi råd rörande hushållningen elenergi.medsamtav

Elförsörjningsnärrmden inrättades i huvudsaksom synes som en
myndighet för ransoneringsfrâgor.

I instruktion för Elförsörjningsnämnden är 1988 1988:520en ny
utvidgades nämndens uppgifter väsentligt.

Elförsörjningsnämnden då förvaltningsmyndighetcentral förvar
elförsörjningen och därmed sammanhängande frågor denna bestäm-
melse upphävdes år 1992. krigl eller regeringen be-när annars

det nämndens huvudsakliga uppgift istämmer är samverkan medatt
övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av

planera, leda och samordna elförsörjningens Nårattgenom resurser.
förbrukningsreglering införs har Elförsörjningsnämnden tillav
uppgift i den utsträckning regeringen föreskriver, genomföra för-att,
brukningsregleringen för långsiktig planering ochsamt att svara
inriktning elproduktionen. månI den det inte ankommer på någonav

myndighet skall föreskrifternämnden besluta de behövs förannan som
genomföra förbrukningsregleringarna lämna allmänheten in-att samt

formation regleringsföreskrifter och råd rörande elhushállning.om
Nämnden skall också överklagade beslut i denpröva utsträckning som
regeringen bestämmer.

Vattenfall behöll, Elförsörjningsnänmdens uppgiftertrots att
utökades, i sak oförändrat enligt den instruktionett ansvar nya som
Vattenfall fick år 1988 1988:851.

År energiverk1983 hade Statens inrättats. Tre år 1986,senare,
beredskapsfrâgoröverfördes huvudmarmaskapet för inom energiför-

Överstyrelsensörj ningen från för ekonomiskt försvar till Energiverket.
Enligt förordningen 1986:294 ledning och samordning inomom
totalförsvarets del Energiverkcivila Statens ansvarigt för funktio-var

Energiförsörjning. denna elkraft. Då liksomI funktion ingicknen nu
fanns möjligheten för funktionsansvarig inrättamyndighet del-att en
funktion. Statens energiverk möjlighet inrättadeutnyttjade denna och
delfunktionen Elkraft. Uppgifterna delfunktionen Elkraftinom
överlämnades till Vattenfall.

kanDet Elförsörjningsnärrtnden inte nämndesnoteras att som
myndighet med inom funktionen förordningen ledning ochiansvar om
samordning inom totalförsvarets nämndes enbartcivila del; här
Vattenfall, Statens kärnkraftinspektion Transportrådet.och

Vidare kan anmärkas Statens central förvalt-energiverkatt var
ningsmyndighet för energifrågor vilande Elförsörjnings-medan den
nämnden central förvaltningsmyndighet för elförsörjningen.var
Samtidigt skulle Vattenfall för elenergiförsörjningverka rationellen
och effektiv användning elenergi i landet.en av

Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK inrättades vid
halvårsskiftet 1991 SFS 1991:960, samtidigt Statens energiverksom
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Energiförsörjningfunktionenförfickavvecklades. NUTEK ansvaret
ledning och1991:1283förordningen5§ändring omavgenom

heller vid dettacivila del. Intetotalförsvaretsinomsamordning
ansvarig myndig-Elförsörjningsnämndenändringstillfälle nämns som

funktionen.inomhet

m92Elberedskap4.2

verketsmyndighetupphördevattenfallsverkStatens att genomvara
därför skälfinnsårsskiftet 19911992. Detbolagisering från atts.k.

fråga elbe-igjordesövervägandenredovisa denärmare omsom
aktiebolag. I dettatillskulle ombildasVattenfallsverketredskap när

fördelningdenvissaförs ocksåavsnitt avresonemang omegna
gäller i dag.elberedskapenföransvaret som

behandladesför tillväxt,Näringspolitik199091:87I omprop.
Undervattenfallsverk.bolagisering Statensfrågorbl.a. avom

beredskapsplaneringen s. 175samordningLedning ochrubriken av
anfördes.

beredskapsplane-samordnavattenfallsverk leda ochinstruktion skallEnligt sin statens
samhälletstillgodoserinriktning åtgärdermedelförsörjningför landetsringen mot som

1986:294Enligt förordningenkrigssituation.i kris- ellerelkraftbehov omenav
efter delegeringVattenfall,skallcivila deltotalförsvaretssamordning inomledning och

elkraft.delfunktionenförenergiverk,från statens ansvara
vadelförsörjningsnämndeninomförberedelsernaförvidareVattenfall avseransvarar

närvarandesköts förverksamhetenfredstidakrig. Den löpandei kris ochverksamheten
beredskapssektion.Vattenfallsvid15 tjänstemäncirkastaben omav

nuvarandebör verketsombildas till bolagvattenfallsverkmedI och statensatt
elförsörjningför landetsberedskapsplanläggningensamordnaleda ochuppgifter att

myndighet.överföras till annan

tvekannågonpraktiken inte råddeidet attkan konstaterasHär att om
förberedaföransvaradevattenfallsverk attStatensdet somvar

Elförsörjnings-i krig ellerverksamhet närElförsörjningsnämndens
regeringen.verksamhetinämnden satts avannars

verksamhetenöverföringfrågor vidvissa199192:49I avomprop.
behandlades bl.a.aktiebolagsformvattenfallsverk tillvid Statens

följandebl.a.anfördesBakgrundrubrikenUnderberedskapsfrâgor.
13.s.

totalförsvaret ärcivila delenför denberedskapsplaneringeninomallmänEn strävan av
ochunder krisföretagensochmellangränsdragningarklaraskapa statens ansvaratt

innebärDennaansvarsprincipen.följa s.k.den attvaritUtgångspunktenharkrig. an-att
krig.kris ochockså iinnebär motsvarandei fredverksamhetför ansvarsvaret en

samordningsuppgiftenlednings- ochupprätthâllandetomfattarStatens avansvar
ingårkrissituationinförföretagensI ettmyndigheterna.ochmellan företagen enansvar
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nödvändigt förberedelsearbeteunder fredstid. På förelomrádethar närvarandestaten ett
både för myndighetsfrâgorna och för företagsanknutnafrågorna.deansvar

Om nuvarande organisation bl.a. följande prop.m.m. angavs
199192:49 13.s.

funktionen bl.a.Inom har Vattenfall för beredskapsplaneringen inomett ansvar
delfunktionen Elkraft. Vattenfalls omfattar den myndighetsanknutna funktions-ansvar
uppgiften ledning och samordning. Vattenfall i samarbetedessutom mednärasvarar

förelbranschen huvuddelen det operativa företags-eller branschanknutnaplanerings-av
arbetet.

föredragandensUnder överväganden samma 14 uttaladesprop. s.
bl.a.

Vattenfall aktiebolag januari 1992I och med ombildas till den l bör enligt NUTEKatt
verkets Vattenfall, anm. nuvarande myndighetsanknutna inom elbe-egen ansvar

föras NUTEKredskapsomrádet till har det samordnande för helaöver ansvaretsom
funktionen. NUTEK får härigenom goda möjligheter bevaka intressen.samhälletsatt

Enligt min mening branschanknutnaoperativabör den beredskapsplaneringenkunna
elbranschen.hanteras av

SvenskaKraftsam Statens vattenfallsverk och kraftverksföreningenär ett av
organiserat planerings- och utredningsorgan.gemensamt

kraftindustrinNUTEK:s framgår organisera finansieraAv ochatt attrapport avser
Kraftsamplaneringskansli till Kraftsam. Till överlåts enligt NUTEK:s förslagknutetett

NUTEKberedskapsplaneringen. föreslåruppgiften genomföra detta planerings-att att
för branschanknutnakansli får till uppgift den planeringen inom elförsörj-att svara

ningen.
1992januari har förDet affärsverk från den l storkraftnätet enligtböransvaretsom

för beredskapsuppgiftenmin mening motsvarande för storkraftnätet. Jagsätt svara
organisationstorkraftnätetserfarit utredningen arbetar dennahar medatt om m.m.

utgångspunkt.
träffa överenskommelseuppgift NUTEKDet för med berördaär snarastatt parteren

lämplig utformning elförsörjningsområdet.beredskapsorganisationeninomom en av

Affärsverket svenska inrättades denkraftnät Kraftnät 1Svenska
januari 1992. Svenska instruktion 1991:2013Kraftnät skall enligt sin
på affärsmässigt kostnads-förvalta, utveckladriva ochsättett ett
effektivt, driftsäkert kraftöverföringssystem, säljamiljöanpassatoch
överföringskapacitet i verksamheterövrigt bedriva ärsamt som
anknutna till sin instruktion skallkraftöverföringssystemet. Enligt

KraftnätSvenska därvid också operativa beredskaps-svara för den
planeringen inom sitt under kris- eller krigs-verksamhetsområde
förhållanden.

I det totalförsvarsbeslutet 1991922102 konstaterasprop.senaste
vattenfallsverk KraftnätStatens har bolagiserats och Svenska haratt att

inrättats. Vidare följande 316-317.konstateras sid.
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överfördesför de myndighetsanknutna frågorna den lStatens vattenfallsverks ansvar
199192:49framhöll i propositionen denjanuari 1992 till NUTEK. Regeringen att

operativa beredskapsplaneringen bör kunna hanteras detbranschanknutna av av
Affärsverketfinansieradeplaneringskansliet vid Kraftsam.elbranschenorganiseradeoch

storkraftnätet inklusivejanuari 1992 har förkraftnät från den lsvenska ansvaretsom
beredskapsuppgiftenmotsvarande förstatligt ägdautlandsförbindelserna sättde svarar

liggeruppgifter kärnkraftinspektion kvarstorkraftnätet. Nuvarande statens
oförändrade.

måste högregeringens uppfattning områdeElförsörjningen enligtär ett gessom
förfogande fördärför ställas till NUTEK:sResurser börprioritet i beredskapsarbetet.

m.fl. i sin löpandeKraftnät, kraftföretag, eldistributörerstimulera Svenska attatt
reservanord-beredskapen bl.a. installationerytterligare stärkaverksamhet genom av

och driftdistributionsnäten och insatser möjliggörsärskilda åtgärder iningar, startsom
separatasystem...av

vattenfallsverkberedskapssektionen hos StatensvidAnställningarna
Kraftnät eller tillundantag, inte till Svenskaöverfördes, med något

vattenfallsverksVerksamheten vid Statensmyndighet.någon annan
årsskiftet 199192 till deti stället vidberedskapsenhet flyttades av

organiseradekraftverksföreningenVattenfall Svenskaoch gemensamt
verksam-Kraftsam. Sedermera kornutredningsorganetochplanerings-

Elberedskap AB.bedrivas Svenskheten att av

arbete medMyndigheternas nuvarande4.3

elberedskapen

NUTEK4.3.1

utredningen hartillhandahållitNUTEKmaterialPå grundval somav
NUTEKs funkbeskrivningföljandeutarbetatsutredningeninom av

och lösningar.arbetssätt, problemtionsansvar,

Svenskasamordningsuppgiftomfattas NUTEK:s ärpraktikenmyndigheter iDe avsom
Elförsörjningsnämnden inteEftersom ärElförsörjningsnämnden.Kraftnät ensamt

Elförsörjningsnämn-samordningenmedfredstid, kanaliserasexisterar imyndighet som
kanslifunktion.ElförsörjningsnämndensförElberedskapAB,till Svenskden som svarar

planeringskanslifarms vid detsakkunskaputnyttja denNUTEK har valt somatt som
avtaletgällerKraftsam numeraingick därför avtal medKraftsam ochvidupprättas ett

AB.ElberedskapSvensk
ocksågäller denm.fl. DettamyndigheterAB samverkar medElberedskapSvensk

Kraftnäts verksamhetSvenskaeftersomSvenskaKraftnät,planeringen inomoperativa
Svenskföredragit låtaKraftnätSvenska harelsystemet.integrerad del attär aven

för branschenplanläggningenden operativahålla i huvuddelenElberedskap AB somav
helhet.

NUTEK. Svensktillföretagen ochplanläggerLänsstyrelserna rapporterar
fack-företag medbiträder såväl länsstyrelseelbefälhavareAB ellerElberedskap som

förplanerafrivilligt åtagit siglängeelbranschenhar sedanFöretagen ikunskap. att en
omfördelautnyttja ochmöjligtskall detorganisation. Denna görabranschgemensam att
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tillgängliga kraft- och reparationsresurser sä viktigastede kraftbehoven kanatt
tillgodoses dåäven produktions- och överföringssystem skadade. Denär gemensamma
planeringen förutsättningär för Elförsörjningsnämndensverksamhet i krig.en

Den samverkan och samordning Svensk Elberedskap AB för fråntar intesom svarar
NUTEK samordnaplaneringen inom funktionen Energiförsörjningansvaretatt och inom

för detta samverka övrigamed myndigheter m.fi. NUTEK:s begränsaderamen resurser
har försvårat samverkan.

Perspektiv- och programplaneringen viktigtutgör samordningsinstrument. Förutomett
NUTEK vid behov begär underlag från Svensk Elberedskapatt AB och frånäven

SvenskaKraftnät, de färdigautgör programplanerna viktiga inriktningsdokument.
NUTEK har vid några tillfällen givit programplanerut separataegna ettsom

ÖCB.komplement till det dokument hållsgemensamma som samman av
NUTEK har inte något särskilt dokument lämnat skriftlig inriktning utövergenom

dokumentz.programplaner och liknande funktionsövergripande Samverkan och
inriktning har i hög grad skett muntligt. Man har i ärliga samverkansmöten kommit
överens verksamhetsplanering gällervad studier, övningarom m.m.

SÖ-projektNUTEK genomförde nyligen s.k. i samverkan med Svensk Elbered-ett
SÖ-projektetABskap och Svenska Kraftnät. har kartlagt behovet åtgärder för attav

SÖförbättra beredskapeninför strategiskt överfall. Ett strategiskt överfall berör iett
första hand elförsörjningen inom enerigifunktionen.

Sammanfattningsviskan konstateras det faktum den branschgemensammadelenatt att
beredskapenvid Statensvattenfallsverk flyttades till Kraftsamöver Elberedskap inteav

medförde nâgra förändringar i den tidigare arbetsfördelningenstörre mellan NUTEK
och Vattenfall bortsett från NUTEK formellt över myndighetsuppgifteratt tog rena-
inom den tidigare delfunktionen.

Förekomsten särskild myndighet, Elförsörjningsnämnden, överav en tasom avses
samtliga myndighetsuppgifter inom elomrâdct bortsett från övergripande samordning-
inom energifunktionen från NUTEK i krig, leder till oklar roll för NUTEK.en-

SvenskElberedskapABs roll fredskansli Elförsörjningsnämndenför företagetsom ger
myndighetsliknande ställning, vilket också leder till oklarheter.en
Uppgifterna enligt beredskapsförordningen17 § i består dels i inriktande del, delsen

i för den och andra myndigheter inom funktionen genomförett att deansvar egna
krigsförberedelser nödvändiga.ärsom

Genom den dialog ständigt förekommer olika frågori mellan NUTEK, Svensksom
Elberedskap AB Svenskaoch Kraftnät, försäkrar sig NUTEK avseddaattom
förberedelser sker.

NUTEK får också redovisning från K-företagsplanläggningen.länsstyrelsernaom
NUTEK bör i framtiden, funktionsansvarig myndighet, skaffa sig helhetssynsom en
hur energin bästasätt bör fördelas mellan användarkategorier och tiden,olika över

oberoende det sigrör olja eller NUTEK därför kontinuerligt följael. börav om om
energibalansen. I kris- eller NUTEK:skrigssituation roll följabör deten attvara
energibalansen.

Detta gäller inte den balansen elkraft inom det nationellavad gällermomentana
elsystemet, eftersom SvenskaKraftnät för den.ansvarar

2 NUTEK har i oktober 1994 regeringens lämnat första särskildbegäran en
redogörelse för beredskapsläget inom energifunktionen 199394.budgetåret
NUTEK sammanfattningsvis, beträffande strategiskt överfall, förmågan vadattanser
gäller mindre bra, positivtär det alltfler kommuner och värdinrättningarär attmen
skaffar reservkraft. Det emellertid försörjningen aldrig kanär uppenbart att
upprätthållas enbart småskaligmed reservkraft, dieseldrivna generatorer.
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energibalansen iuppgift bedömaNUTEK:si framtidenDet bör även attvara
regleringsåt-eventuellarekommendationer till regeringenbristsituationer och omge

bedömningar fråganfram underlag förförDet innebärgärder. attatt ansvaret ta omav
NUTEK, samladligga hos därkonsumtionen börreglerabehovet att enavav

I förlängningen innebär dettaenergifunktionen.inomavvägning bör göras att ansvaret
ligga päi framtiden börförbrukningsregleringför ävenför utarbetaatt system av

NUTEK.
ÖCB samordnaransonering-planera ochi samrådmedNUTEK har i dag ansvaretatt

NUTEK har dock inteförbrukning energi. ännugällerandra regleringaroch avsomar
elkraft.förbrukningsregleringbeträffandeutfört något arbete av

föreliggandeanslutning tillhar, ii utredningenEn attexperterna nuav
promemoriautarbetati 1995,färdigställdesbetänkande omenmars

ochbilaga 3återgeselberedskaparbete medNUTEKs som som
i avsnitt 5.5.2.kommenteras

NUTEK ochmellan1992 ingicks16 oktoberavtal denDet som
Elbe-SvenskregleraavtaletService ABKraftsam anses numera

följande lydelse.NUTEK harförABs uppdragredskap

Kraftsam, nedanNUTEK ochteknikutvecklingsverketNärings- ochAvtal mellan
elförsörjningen.inomberedskapsförberedelserangåendekallad parterna,

i gällandeenergifunktionen, reglerasdelElberedskapsverksamheten, är en avsom
NUTEK ochtillsynsmyndighetenanvisningar fråntotalförsvaretförfattningar för samt

1986:294 m.fl.SFSledningsförordningenenligttotalförsvarsmyndigheterövriga
författningar.

överför ochproducerar,företagallaelförsörjning branschenMed somavses
vattenregleringsföretag. Avtaletägarförhållanden jämteelenergidistribuerar oavsett

beredskapsförberedelserMedverksamhet.kraftnät och dessSvenskaomfattar
kris-underelförsörjningens verksamhetsäkerställasyftar tillalla åtgärder attsomavses

under dessaelenergibehovtillgodose samhälletskrigsförhållandenoch samt att av
kopplad till dessasäkerhetstjänst äringår denplaneringenförhållanden. I även som

anledning1991-12-18 medbeslutfrån riksdagensAvtalet utgårförberedelser. av
vidverksamhetenöverföringfrågor vid199192:49 vissapropositionregeringens avom

aktiebolagsform.tillvattenfallsverkStatens
Parterna är överens attom

såväldensamordningför ledning ochuppdragKraftsam på branschens avansvarar-
företagsanknutnaberedskapsplaneringen denoperativabranschgemensamma som

beredskapsplanläggningen.
ochtotalförsvarsmyndigheterutsträckning mederforderligKraftsam samverkar i- verksamhetsinnivå samordnarlokalregional ochcentral,övriga samhällsorgan samt

beredskapsplanering.KraftnätsSvenskamed
perspektiv- ochtillNUTEK underlagutarbetar begäranKraftsam program-av- beredskap.elförsörjningensberörutredningari övrigamedverkarplaner samt som

utrednings-bedrivenNUTEKframställan ieftermedverkarKraftsam av- syftarelförsörjningen, vilkenutanförinforrnationsverksanhetövnings- ochutbildnings-,
energiförsörjningen.kriser inomförmåga uthärdasamhälletstill öka attatt

myndighetsbeslutförberedafrån NUTEKframställansig efterKraftsam åtar att-
hela eller delar därav.genomföraoch att

beredskapsförbe-för inriktningenanvisningarmeddelar KraftsamNUTEK av- genomförande.verksamhetenskontroll överelförsörjningen utövarredelsernainom samt
NUTEK ochtillelförsörjningeninomberedskapslägetårligenKraftsam rapporterar

åtgärder.planeradeNUTEK informeradi övrigthåller om
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utbildnings-, övnings-NUTEK i ochmedverkar Kraftsam bedriven utrednings-,av-
informationsverksamhet inom elförsörjningen.

Avtalet kangäller från och med januari 1992och tills vidare. sägasAvtalet den l upp
stå i stridbeslut skulleomedelbar verkan, avtalet till följd statsmakternasmed om av

lagstiftning EG-rättsvensk eller och övriga författningar.med
Omför-först måste ske.kan omförhandlas uppsägning avtaletAvtalet attutan av

författningsändring eller väsentligapåkallas endera till följdhandling kan partenav av
förändringar avtalsslutandeorganisatoriska och ansvarsmässiga hos de parterna.

månader.med uppsägningstid 12Parterna kan avtaletsägaupp en av

uttalanden gjordesingåtts med anledning deAvtalet hasägs somnu av
innebörd NUTEK199192:49föredraganden i s. 14 attprop. avav

med berördauppgift träffa överenskommelsehade till parteratt snarast
elförsörj-inomutformning beredskapsorganisationenlämplig avom en

ningsområdet.
detmånad efterkan NUTEKdetta sammanhangI nämnas att en

Kraftsam Elbe-avtal medavtalet ingick ytterligareciterade ett
personalkontrollgenomförande inomavtal gällerredskap. Detta av

myndighetenden del berörundantagetelförförsörjningen, som
enligt handha,Elberedskap skall avtalet bl.a.KraftsamNUTEK.

personalkontrollelförsörj ningens °genomföraoch praktiskhandlägga
bådekontakten och samarbetet meddirektaför densamt ansvara

säkerhetspolisens infiltrationsskyddsen-elområden liksomochföretag
het.

Övriga inom funktionenmyndigheter4.3.2
Energiberedskap

uppmärksamheten framställningeninaturliga skäl koncentrerasAv
eftersomelberedskap,frågade åligganden NUTEK har isom om

Energiförsörjning.NUTEK ansvarig myndighet för funktionenär
Elförsörjningsnämnden,i det föregåendepåpekats har ocksåSom

StrålskyddsinstitutetKraftnät,Svenska Kärnkraftinspektionen och
harutredningsarbetetinom funktionen. led iuppgifter Som ett

verksam-denmyndigheterbeskrivningar från dessa fyrainhämtats av
enligt beredskapsförordningen.bedriverhet de

redogörel-dessaiföljande redovisas, innehålletdet mycket kort,I

ser.

Elförsörjningsnämnden

dåElförsörjningsnämnden som1984 iutsåg år ledamöterRegeringen ett organvar
tvåäsammanträttSedan nämndensledamöterStatensvattenfallsverk. dessharinom en

elbalansen, aktuellaförredovisasgånger âret. Vid sammanträdena prognoserom
utredningar ochstudier,inriktniningen beredskapsplaneringen;branschfrågor samt av
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projekt. Nämnden inte den fredstida planeringen, eftersom planeringsansvaretåvilarstyr
i fredstidde verksamma myndigheterna.

Det förekommithar beredskapsövningar inom Elförsörjningsnämnden, sedantre
nämndenkom till. En fjärde övning skall genomföras 1995.hösten Den första övningen
är 1984 i huvudsak inriktad s.k. fredskris. Den andra övningen hölls år 1988ochvar

s.k. krisledningsövning. I krisledningsövningen deltog Elförsörjnings-utövervar en
nämndensledamöter, kansliets chefstjänstemänäven de bereddasamt personer som var

elbefälhavare i krig. Skeendet i den tredje övningen år 1989 utvecklades frånatt vara
kris till krig Anfall med kort militär förvarning. Denna ledde till översynen av

för förbrukningsreglering. Scenario för övningen âr 1995 skallsystemen ettvara
strategiskt överfall.

Utöver övningar Elförsörjningsnämndenmed och hela desskansli, genomförs årligen
inom kansliets olikamöten byråer och mellan byrâcheferna.

Det genomförs också särskild utbildning för den krigsplacerade personalen vid
Elförsörjningsnämndens kansli och vid de regionala elområdeskanslierna. Strävan är att

i chefsbefattningar skall i kurserde anordnas Försvars-personer genom som av
högskolan.

Fram till årsskiftet 19911992 skedde planering Elförsörjningsnämndens verk-av
samhet Statens vattenfallsverk, inom dess uppgift leda och samordnaattgenom
beredskapsplaneringeninom elförsörjningen.

Inom Vattenfallsverket leddesberedskapsplaneringen chefen för beredskapssektio-av
Denne utsågs till chef för Elförsörjningsnärnndens kansli, regeringsför-även mednen.

1990.ordnande år Huvuddelen personalen vid Vattenfallsverkets beredskapssektionav
krigsplacerad i Elförsörjningsnämndenskansli. Sektionen därmed Elförsörjnings-var var

fredskansli.nämndens
Statens vattenfallsverks beredskapsuppgifter fördes år 1992 till NUTEK. Inom

elkraftbranschen fattades i augusti 1991 beslut ledde till Kraftsam Elberedskapattsom
bildades nuvarande Svensk Elberedskap AB. Den regeringen förordnadeav
kanslichefen för Elförsörjningsnämnden blev därmed chef för det skulleorgan som
genomföra den frivilliga beredskapsplaneringeninom elförsörjningen.

Svensk Elberedskap utgår frånAB det NUTEK för Elförsörj-äratt som ansvarar
ningsnämndensberedskapsplanering,eftersom inte tilldelatsnämnden föregna resurser

bedriva verksamhet annan tid då iunder än nämnden verksamhet,trättatt egen
NUTEK inteanm.. har vidtagit några åtgärder för nämndensplanering, varföregna

planeringen inom försker den frivillighet ligger till grund för Svenskramen som
Elberedskap AB:s verksamhet.

ÖCB:sPlaneringen utgår från Svenskgällande totalförsvarsbeslut, programplan samt
Elberedskaps studier och utredningar. Samverkan myndigheter skermedegna
fortlöpande. Planeringen inriktas på beredskapför krig, prioritering åtgärder förmed av

strategiskt NUTEK inteöverfall. har lämnat några särskilda anvisningar förmötaatt ett
planeringens genomförande.

Fram till och med är 1991 hölls beredskapenför kris godtagbar nivå.mötaatt en
förPlaneringen kriser upphörde då NUTEK Statensvattenfallsverks myndig-övertog

hetsuppgifter.
Såväl Elförsörjningsnämndens elbefälhavamaskanslier bemannasi kris och krigsom

med personal från de företag verksamma i elkraftbranschen.ärsom

Svenska Kraftnät

Kraftnät för sin beredskapsplanering. dock tillSvenska skall självt Elsystemet ärsvara
För Svenska Kraftnät det därför viktigtsin sammanhängande är attnatur ett system.
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i samverkanSvenskaKraftnäts och verksamhet,bevaka delar anläggningarde rörsom
inom elförsörjningen.övriga företagmed

för SvenskadriftKraftnät har och underhållsavtal med entreprenörerSvenska
avtal ingårI detta ävenanläggningar och anläggningsdelar i landet.Kraftnäts ute

gälla i krig.förpliktelse avtalet skall ävenberedskapsfrågor och för entreprenörer att
förKraftnät skall planeraberedskapsplaneringeninnebär SvenskaDen operativa att

skall fortgå underkunnabehovet personal så verksamhetentillgodose attatt av egen
krigsförhållanden.

vilkenSvenska Kraftnätmed Svensk Elberedskap AB harTillsammans enats om
verksamhet skall ha kompetensför Elförsörjningsnämnden i desspersonal krävs attsom

Svenskahar inneburitSvenskaKraftnäts verksamhet. Dettade frågor beröri attsom
bestå Elförsörjningsnämnden med viss personal.Kraftnät skall

till StatensKraftnäts driftledning tidigare starkt knutenSvenskaDet är varsom nu
Kraftnät tillsammans medproduktionsledning. Nu har Svenskavattenfallsverks

sådan.driftledning i krigAB diskuterat frågor även övatVattenfall samtom
Ledningsgruppen harför elförsörjningen i fred.viktig rollSvenska Kraftnät har en

krig. Detta erfarenheter.inriktning både fred ochkrislägen, medförövat mot gav
kvalitet. Detta utredsskiftandemateriel för reparationFörrådsutrymmen och är av

användbarheten.höja kvaliteten ochi avsikt att
inom elsystemet.frågor kommunikationsvägaruppmärksamhetSärskild ägnas om

Ö-drift drifti beredskapsarbetet. I krig kanbli intresseolikakan sätt avav
scenarier. Tyvärr ö-drift svårtenligt flera olikabli nödvändigt, är attseparata system

störningar minskadinnebära och därmeddärför det kanunder fredstidöva att
leveranssäkerhettill kund.

möjligheterna regional ö-driftför undersöka tillprojektledareKraftnätSvenska är att
Projektet kartläggningockså andra. syftar tilldeltarI projekteti Storstockholm. aven

träningtill tekniska förbättringar. utbildning ochledatekniska frågor ochvissa av
förhoppningsvis även användas i andra delarkanpersonal. Erfarenheternaberörd av

landet.
simulator förår utvecklat AristoantalKraftnät har underSvenska att testaett en

Även simuleras.ö-drift kandriftsituationer.olika
Svenskaskyddsrum. anläggningarKraftnätspågårVattenfall AB översynInom aven

samtidigt.inventeras
KraftnätsSvenska investeringsplanerstorkraftnätet och ärdagliga driftenDen av

beredskapsâtgärderNaturligtvis i Ettvägs in arbetet.elsystem.inriktade starktett
krigsförhållanden.underskapar också för skyddstarkt fredstida förutsättningarnät

Olika delarberedskapsfrågor.Kraftnät arbetarI Svenska heltid med aven person
Entreverksamheten.också engagerade i beredskapsfrågor förverket denär egna

Kraftnäts verksamhet,Svenskaelområdeskanslier frågoroch hanterar rörprenörer som
företagandra inom elkraftbranschen.sätt somsamma

Dettafredsarbetsplats.ordinariegenomföras frånDriftledning skall andra platser än
kommunika-skall säkraSvensktillsammans med ElberedskapAB förplaneras att man

Elförsörjningsnämnden.tion med
särskilda kravställsKraftnät beredskapsmyndighetEftersom Svenska är en

verkasambandsfunktion skall kunnaingårplanering. I planeringen byggaatt somupp en
ocksåingår planera,planeringensamverkandemyndigheter. Imed krypto attmotm.m.

skall kunnaverksamhetKraftnätslokaler där delar Svenskasäkra och bekosta andra av
genomföras.

byggnads- och1989:205förordningBRB-planering förekommer jfrS.k. om
med Försvarsmakten,enligt avtalCivila byggföretag planerar,reparationsberedskapen.

biståoch i ställetverksamhetordinarieför i beredskapsläge kunna avbrytaatt ett
befästningar olika slag.totalförsvaret, med av

tjänsteplik-vapenfriahittills avdelatsreparationsresursernai fred harFör förstärkaatt
Kraftföretagenstorkraftnätet.avsedd förledningsreparationspersonaltiga. Främst är
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avdelar hand vapenfria. I flera kraftföretagenpersonal de byggstarsom om av upp en
storstörningsberedskap för fredsstörningar. Den används sedan utgångspunkt försom

utökad beredskapsfunktion i krig.en
Driftcentraler och teleutrustning väsentliga för elförsörjningens funktion i krig.är

Därför olikavidtas åtgärder regionalt för dem bra skydd.att ettge
I det dagliga omfattandesamarbete samordning inomarbetet krävs och elbranschenett

beredskapsfrâgornaför skall hanteras En övertänkt organisationsförändringrätt. ochatt
långsiktigt beredskapsfrågoma Svenskalagstöd tillgodoser välkomnas Kraftnät.som av

kärnkraftinspektionStatens

Statens kärnkraftinspektion beredskapsmyndighetoch ingår i funktionerna Energi-är
försörjning Befolkningsskydd och räddningstjänst.och

Kärnkraftinspektionen inga egentliga till ingå i någon funktionernaskäl ochattser av
föreslagit uppgiften ingå i funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänsthar att att

funktionsansvariga Statens Rädd-skall utgå. Någon samverkan med den myndigheten
1988.ningsverk har inte förekommit sedanår

funktionen Energi-Kärnkraftinspektionen emellertid ingå ikan attacceptera
rollfördelningen tydlig. Samverkanförsörjning, dock under förutsättning medgörsatt

funktionsansvariga NUTEK imyndigheten har resulteratden en gemensam syn
myndigheten inte har något primärtInspektionens roll inom funktionen, nämligen att

för energi- el försörjning underför planering elförrörjningen i fred elleransvar av
beredskapstilLvtándeller krig.

för drift kärntekniska anläggningar under be-Några särskilda bestämmelser av
inte varför bestämmelsernai kämtekniskredskapstillstånd eller krig finns lagen om

l984:l4,19843, kärnteknisk verksamhet deverksamhet förordningen samtom
utfärdades fortsatt gälla.villkor för drift fastslogsdå drifttillstånd kommer attsom

oförändrad beredskapstillstånd ellerKärnkraftinspektionens instruktion gäller under
uppgifter oförändrade under sådanakrig vilket innebär myndighetensunder äratt

förhållanden.
inteberedskapstillstånd och krig kan såledesKärnkraftinspektionens uppgift under

Kärnkraftin-för energi- el försörjning.kombineras med något primärt landetsansvar
utgå frånsäkerhetsmässigagrunder och despektionensbedömningar måstealltid ske

gäller i fred.för drift kärntekniska anläggningarvillkor somav
driftenK-företag för upprätthållaKämkraftföretagen och planerar kunna ävenär att

ingen invändningberedskapstillstånd krig. Kärnkraftinspektionen harunder och mot
i säkerhetsfrågoringet helst ställningstagande förväg till dedet innebärdetta men som

hotBedömningarnakommer kompliceraskan komma aktualiseras. att attatt somavsom
terrorhandlingar,förekommer fredstid komma uppträda,normalt inte under kan att tex

1993Erfarenheterna från ârselledningar eller direktasabotage verk ellermot angrepp.
Kärnkraftinspektionen företrädd iberedskapsövningpekar det värde ärär attatt av

föränderliga säkerhetsskälEnergiförsörjning i hotlägen,funktionen för snabbtatt som av
komma fram tillavställning eller flera reaktorer,kortare eller längrekräver av en

elförsörjningen.optimala handlingsstrategier för
AB frågordiskussioner med Svensk ElberedskapKärnkraftinspektionen för om som

EnligtElförsörjningsnämnden.mellan Inspektionen ochkan gemensammavara
i oundgängligasamverkanmening innebär det fördel denKämkraftinspektionens somen
Elförsörjningsnämnden.Kärnkraftinspektionen ochmåsteförekomma mellan

fungerar, samtidigtför landets elförsörjningElförsörjningsnämnden ansvarigär att
nämligenmöjligt motstående krav,Kärnkraftinspektionen skall bevaka attettsom

konflikter kaninte uteslutetfullgod. Detvid drift kärnkraftverken ärsäkerheten är attav
förutsätts isäkerhetsnivå, denkärnkraftverk vid lägre änuppstå. Fortsatt drift somav
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regeringens och Kärnkraftinspektionens driftvillkor, skulle kunnagällande tillstånd och
i speciellauppkomma mycket krissituationer.

Statens strâlskyddsinstitut

Statensstrålskyddsinstitut har direktainga uppgifter inom funktionen Energiförsörjning
under beredskapstillstánd Denoch krig. uppgift Strålskyddsinstitutet har bedömaär att

vid drift kärnkraftverken,konsekvenser enligt lagar förordningarochav samma som
fred.gäller i Denna konsekvensbedömning inom förkan ske verksamheten vidramen

myndighetens beredskapsorganisation.

ÖCB:sElförsörjningen4.4 föroch programplan det
civila försvaret

Överstyrelsensavsnitt för vissa delar förJag redogör i detta civilav
ÖCB förberedskap programplan det civila försvaret 199596senaste

ÖCB1994 elförsörjningen.199900 september berörsom-
i programplanen sin bedömning försvaretsredovisar det civilaav

vid försvarsbeslutsperiodensönskvärda förmåga slut och bedömda
fullgöra1995 sina uppgifter.förmåga den 30 juni att

ÖCB följande i inledande avsnittuttalar bl.a. till programplanenett
5.s.

funktionerflera viktiga Många funktionerteleberoendet inom är mycket starkt.El- och
slåsfungera och telefå betydande svårigheter sabotagekan att ut t.ex.om genom

för strategiskt ocksåstridshandlingar inom överfall. Därmed skulleeller andra ettramen
ledning mobilisering kunnatill och allvarligtförsvarsmaktens förmåga äventyras.

ÖCB inomberedskapsarbetet el- och telefunktionendärför måste få ökadattanser
prioritet.

civilbe-gäller uppgiftenNär det för det civila försvaret värnaatt
kriserfolkningen verkningar under ochkrigshandlingar och attmot av

livsnödvändig i programplanenkrig försörjning sägstrygga en
elförsörjningens önskvärda förmåga.ingenting ellerbedömdaom

ÖCB civila försvaretsföljande detbedömning beträffandegör
försvarsmakten 24.uppgift under kriser krig s.och stödjaatt

Önskvärt förmåga

Vid strategiskt överfall tillgodoses försvarsmakten i huvudsakstödet tillett genom
för-Den civila totalförsvaret bidrar tillsamhällets befintliga delenresurser. av

vidtas försvarsmaktens möjligheter sina uppgifter åtgärderlösa de attatt somgenom
Elförsörjning ochcivilbefolkningen säkerställavitala funktioner Transporter,ochvärna

funktioner, bl.a. hälso-Telekommunikationer åtgärder i övrigt andra viktigainomsamt
tröskeleffekt skapassjukvård. åtgärder skall i första handbidra tilloch Dessa att en som
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avhålla från sådant Omkan ändå inträffar skall likasåett ettangrepp. angrepp
inledningsvis samhällets fredstida kunna bidra erforderligt stöd. Imed övrigtresurser

tillgripas vidtagitskan de åtgärder har för motstå kustväpnat överatt ettsom angrepp
alternativt landgräns.

Förutom elförsörjning telekommunikationer nyckelfunktion vidär strategiskten
överfall. -- - -

Bedömdförmåga

SÖVid elförsörjningen liksom telekommunikationerna sårbaramycketärett- - -
för och bekämpning med flyg.sabotage

6 Bedömd effekt föreslagna beredskapsförberedelserI kap. av- -
ÖCBfinner det civila försvarets förmåga stödja54s. attatt

preciseras otillräckligaFörsvarsmakten kan inte på grundval detav
underlag finns för närvarande.som

gäller uppgiften under kriser och krig upprätthålla deNär det att
samhällsfunktionerna redovisar OCB följande i frågaviktigaste om

elförsörjningens önskvärda förmåga 28 f..s.

elförsörjningen strategiskt överfall, anm. skall elbranschensFör under ett- - -
förmågaför produktion, överföring och distribution ha omedelbarfredstida enresurser

förhållanden upprätthålla eller återupprätta försörjning.i starkt stördaävenatt en
finnas kunna distribuera tillgänglig till prioriterade användnings-Förmåga skall att

Elförsörjningen måste stå svåra störningar, möjlighetområden. kunna emot a genom
ö-drift. Stor tillgång till reservdelar reservkomponenter behöver finnastill s.k. och

för uthållighet. Förmåga skall finnas omedel-tillgängliga säkerställa elsystemets attatt
fredsorganisationens kunna inleda reparationer på grund sabotagebart med avresurser

Förmågaviktigare anläggningar i regionalaeller andra eller nät.stamnät attangrepp
finnas.genomföra reparationer i C-miljö skall - - -

förmågan gäller elförsörjningen underDen önskvärda vad väpnat överett angrepp
SÖ,densamma vid dessutom skall utökadekust alt. landgräns, anm. är ettsom men

tillgodoses.reparationsbehovkunna - - -

ÖCBelförsörjningens bedömda förmåga uttalar s. 29.frågaI om

upprätthålla elförsörjning vid strategiskt överfall starktFörmågan normal äratt ett
elförsörjning särskilt i strategisktFörmågan återupprätta begränsadbegränsad. äratt

elförsörjning förbliviktiga områden kan vissviktiga områden. I mindre strategiskt
eller upprättad s.k. drift.ostörd ske med ö- - - -

anm.elförsörjningen kust alt. landgräns,Inom under överväpnatett egenangrepp
Störningarstörningskänslighetenförmågan inte godtagbar dåbedöms är stor.vara

produktions- ochöverföringssystemen, kan förekomma ibefaras främst i ävenmen
för drift i instabilaKärnkraftens möjligheter till frekvensregleringdistributionssystemen.

åtgärder för säkra inte vidtagna.inte studeradeoch dennaärnät är attm.m.
genomföra konsumtionsbegränsningarvid neutralitet god.Förmågan äratt
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4.5 Något kommunernas medarbeteom
elberedskapen

övergripandeDet för de kommunala beredskapsförbe-ansvaret
redelserna har kommunstyrelsen. förberedelsearbetetBestämmelser om
finns i lagen 1994:1720 civilt försvar. gäller frånLagen den 1om
juli 1995.

Kommunen har, tidigare redovisats i avsnitt 3.4.6, densom
sammanhållande rollen för beredskapsförberedelserna för den civila
verksamheten bedrivs i kommunen. Detta innebär kommunenattsom
skall verka för beredskapsverksamhet bedrivs statligaatt som av
myndigheter, landstinget, kyrkliga kommuner organisationer ochsamt
företag får enhetlig inriktning i vad den kommunen. Deten avser egna
ankommer således på kommunen initiativet till de samrådatt ta som
krävs för få till stånd samverkan mellan berördaatt parter.

Kommunernas hittillsvarande beredskapsförberedelser bedrivs på
olika genomförsI kommuner ibland beredskapsplanlägg-sätt. större
ningen inom varje förvaltning särskilt utsedd beredskapsplanera-av en

Beredskapsarbetets inriktning och samordning sker sedan centraltre.
beredskapssamordnare.i kommunen I mindre kommuner skerav en

i regel beredskapsplaneringen centralt.
beredskapssamordnare och beredskapsplanerareArbetet ärsom

vanligtvis deltidsarbete kan i de kommunernastörre skötasett men av
heltidsanställd.en

beredskapsarbeteEn viktig del i kommunernas förbetydelseav
bl.a. elförsörjningenhandlingsberedskapen inom den spel- ochär

ÖCBbedrivs inom totalförsvaret.övningsverksamhet Enligt övassom
varje fjärde år i hanterakommun i landet de uppgifter kanattvart som

allvarlig kris eller iförmodas förekomma i krig. iDetta sker deetten
s.k. ledningsövningarna.lokala anordnarLänsstyrelserna och
utvärderar dessa övningar. eltillförseln oftaStörningar i ettsynes vara
förekommande inslag under i första handdessa övningar. Det är
personalen i kommunledningens krigsorganisation övassom men

syftetberoende på med för olikaövningen kan även representanter
förvaltningar, det lokala medverka.elföretaget m.fl.

Svenska Kommunförbundet den 13 septemberhar bl.a. i skrivelse
1994 till Ellagstiftningsutredningen allmänna synpunkterframfört vissa
på frågan kommunerna Förbundet framhålleroch elberedskapen.om

tekniska försörjningssystemende det kommunaltekniskainomatt
området ömsesidigt beroende Störningar i devarandra.är över-av
ordnade verkningar flera långvarigt avbrott ii leds Ettsystemen ger
elförsörjningen får Frågankonsekvenser för vattendistributionen.t.ex.

olika elkraft viktigtekniska försörjningssystems beroende är attom av
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fredstida isåväl i den normala driften arbetet medbeakta som
försvaret.beredskapsförberedelserna inom det civila

frågorförbundet vidare konkreta exempelI skrivelsen somger
olikai beredskapsverksamheten i syfte öka säkerheten ibör beaktas att

försörjning elkrafttekniska avseende medsystem m.m.
1994 överlämnadekomplettering till yttrande den 13 septemberSom

Ellagstiftningsutred-Kommunförbundet 23 september 1994 tillden
frånoch elberedskapen Storstock-ningen promemorian Kommunerna

STOSEB. promemorian redogör STOSEBholms Energiaktiebolag I
Stockholmsområdet. Avför förhållandena i vissa kommuner i

arbetet elberedskapsfrågor varierar ipromemorian framgår medatt
energifrå-olika kommuner. vissa fall saknasomfattning mellan dessa I

fall kommu-beredskapsplanen. I andra harhelt i den kommunalagor
ochinskaffat reservelverk för kunna driva bl.a. vatten-attner

iomfattande beredskapsplanering sker vissafjärrvärmepumpar. Mer
bådeberedskapsplanen omfattar då el-och den kommunalakommuner

värmeförsörjning.och
förför mångapåpekas vidare kommunerI skrivelsen är ansvaretatt

gränsdragningen mellandiffust. Särskilt uppfattaselberedskapen
oklart. framgår vidareoch kommunens Detelföretagens ansvar som

oftast har beredskapspla-har energirörelsekommuneratt som en egen
energiverksaknaringår. sedan längedär Kommuner egetsomner

Energifrågor finns isköter all beredskap.sig elföretagenväntar att
beredskapsplan. Några kontakterkommunensfall inte med idessa

inte.finns hellermed energiföretag arbetareller avtal de ortensom
elrörelser inte hanyligen sinakommunerDe avyttrat synessom

samband med överlåtelsen.beredskapsfrågor inågotavtalat om
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Överväganden5

elberedskapBättre5.1

utomordentligtsamhällepåstå vårtöverdrift äringenDet är attatt
tillräckligtkan härelförsörjning. Detsäker attberoende varaenav

näringslivetochvår industriförelkraften harbetydelsepå denpeka
Tillgång tillliv.för vårt dagliga ärminstoch intei övrigt numera

ilånga avbrottochi samhälletaktiviteterde flestanödvändig för
tillproblem ellerallvarligasnabbt tilllederelförsörjningen t.o.m.

områden.mångakatastrof
kompliceradteknisktöverföringoch ärProduktion enav

driftsäkerheten högförhållandennormala ärUnderverksamhet. men
skadegörelse.förkänsligöverföringensärskilt är

beredskapmåste finnasdetsårbarhetenElberoendet och gör att en
krig.inför och iuppstår hotde svårigheterför yttremötaatt som

imåste prioritetelförsörjningen höghar uttalatstatsmakterna att ges
beredskap.med vårarbetet

totalförsvarsbeslutårs1992enligtharförsvaret trecivilaDet upp-
gifter:

krigshandlingarverkningarnacivilbefolkningenvärna mot avatt--
livsnödvändig försörjning,krigoch iunder kriseroch trygga en

stödja Försvarsmakten,i krigochunder kriser samtatt-
och i krigkriseruppgifter, underfullföljandet dessaföratt, av-

samhällsfunktionerna.upprätthålla de viktigaste

försattelsystemetnationellakrissituation kan detkrigs- ellerI varaen
dettaelkraftinte finns tillgång tillOm det system,funktion. genomur

civiladetuppgifterdelösasannolikt svårtdetär ytterst att som
åstadkommaselproduktion kanDenförsvaret har. reserv-genomsom

civilaSkall detvitala behov.för särskilträcker endastaggregat
omfattandebehövshjälpligt,uppgifterändå kunna lösa sinaförsvaret

arbeteSådanti fred.organisatoriska,både tekniska ochförberedelser,
elberedskap.godtillräckligttill åstadkommasyftar alltså att en

gällervadutvecklingsarbete ägtförändrings- ochDet rumsom
ochelförsörjningenorganisation inomuppgifter ochmyndigheternas

inneburitelmarknaden haromstruktureringenled ivarit enett avsom
förändringar hardel dessaelmarknad. Enfriinföranpassning aven
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redan i kraft.trätt Jag tänker då pånärmast bolagiseringen av
Vattenfall och bildandet Svenska Kraftnät vid ingången år 1992.av av

Däremot har inte frågan hur elberedskapen skall organise-om vara
rad varit föremål för närmare överväganden bredare perspektiv.ettur
Av kapitel har framgått4 den nuvarande organisationen tillkomatt

någon ingående utredningutan dessaatt frågor gjordes närmer av
Vattenfallsverket bolagiserades och därför inte längre kunde vara
beredskapsmyndighet.

Det hög tidär ochnärmare totalförsvarsperspektivatt ettnu ur
vilkaöverväga krav bör ställas pä elberedskapen och hur den bästsom

bör organiserad i framtiden.vara
De statliga myndigheternas beredskapsverksamhet fredstidi och

under höjd beredskap främst beredskapsförordningenstyrs av
1993 2242. Bestämmelserna i förordningen behandlar myndigheternas
verksamhet för totalförsvaret. Detta innebär i fred verksamhet ärsom
nödvändig för förbereda landet inför hot föroch ställaatt yttre att om
samhället till krigsförhâllanden.

Vissa myndigheters verksamhet inom totalförsvaret hänförs enligt
beredskapsförordningen till s.k. funktioner. Energiförsörjningen, till
vilken hör försörjningen med bränslen, drivmedel och elkraft, är en
sådan funktion.

NUTEK s.k. funktionsansvarigär myndighet för Energiförsörjning.
Övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen enligt be-är
redskapsförordningen Elförsörjningsnämnden, Svenska Kraftnät,
Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut.

Som funktionsansvarig myndighet skall NUTEK enligt beredskaps-
förordningen

utarbeta underlag för statsmakternas beslut målen förom
funktionen under krig,
samordna beredskapsförberedelser,
samordna planering och budgetering beredskapsförberedelser,av
samordna och genomföra krigsplanläggning,

för personal utbildas,attsvara
för övningar genomförsatt samtsvara

regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.

En väsentlig del arbetet med elberedskapen utförs för närvarandeav
det kraftproducenterna ägda bolaget Svensk Elberedskap AB.av av

Som grund för detta finnsarbete avtal med NUTEK.ett
Elförsörjningsnärrmden träder i funktion i krig eller regeringennär

bestämmer det. Under tid skall nämnden hålla sigannars annan
underrättad det aktuella elförsörjningsläget och planeringenom om
inom elförsörjningen. När nämnden träder i verksamhet dessär
huvudsakliga uppgift i samverkan med andra totalförsvarsmyndig-att
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ochtillgodose samhällets planera, ledaheter behov attav genom
förbrukningsregleringelförsörjningenssamordna Om avresurser.

uppgift bl.a. i denenligt ransoneringslagen nämnden tillinförs har att
förbrukningsreglering-utsträckning regeringen föreskriver genomföra

en.
för den operativaKraftnät skall enligt sin instruktionSvenska svara

verksamhetsområde under kris- ellerberedskapsplaneringen inom sitt
krigsförhållanden.

kärnkraftinspektion och Statensuppgifter StatensVilka närmare
respektiveinte angivet istrâlskyddsinstitut har inom elberedskapen är

därför.instruktion. Viss oklarhet rådermyndighets
uppgifter inom funktionenmyndigheterna medangivnaUtöver de

för kraftanlägg-KrigsskyddsnämndenEnergiförsörjning skall nämnas
uppgifttill NUTEK, har tillknutenNämnden,ningar. är attsom

försärskilda skyddsåtgärder1942:335frågor enligt lagenpröva om
kraftanläggningarvissa m.m.

anslutning tilloch kommuner ilänsstyrelserVidare bör nämnas som
rolltotalförsvaret spelar viktiguppgifter inomsina respektive även en

elförsörjningen.inom
redogörelse jag har lämnat framgården översiktligaAv attnusom

inom elberedskapen eller i anslutninguppgiftermyndigheter harflera
mellan myndigheterna dock inteAnsvarsfördelningen ärtill den.

råder oklarhet baramyndigheterna inteblandentydig och om var
också skallligger vadhänseenden göras.i olika utanansvaret om som

jag kommer utveckla,vilketför min del,har närmareJag att
elberedskapen organiserad ochdet ärkommit till slutsatsen sättatt

närvarande dennaför kan utföra medmyndigheternadet arbete som
organisation inte de kravresursmässigtsplittrade och motsvararsvaga

elförsörjningen enligt statsmakternassärskiltbör ställas, somsom
förutsättning förEnhögskall prioritet i beredskapsarbetet.beslut ges

organisationsfrågorna fårgod elberedskap ochär att enansvars-en
därförlösning den nuvarande. ägnatbättre Jag harän stort utrymme

i överväganden organisationsfrägorna.mina
påfrågor detUtredningsarbetet har också sådana attägnats som

minskaincitamentelmarknad med konkurrens kan finnas atten
sådan rationaliseringöverkapaciteteventuell i produktionsledet. En

deläggerinnebära elkraftproducenternaskulle kunna att ner an-
fall ställeriproduktionen kostar ellerläggningar där vartmest av

ieventuell användningoch konserverar föranläggningarna dem
ytterligaresamhället behöverFrågan därför ställtsframtiden. har om

landet.reservkapacitet inomför säkerställa tillräckligstyrmedel att
frågor har nyligenbelysning hithörandeingåendeEn avmer

SOU 1995:14idelbetänkandetEnergikommissionenpresenterats av
framhållajag skälfinnerelmarknad 56--77. För delNy s. attegen

följande.
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Från renodlad elmarknadssynpunkt detkan naturligt utbudetattvara
i framtiden efterfrågantill därmed vissoch överkapacitetattanpassas
avvecklas. Hittills utbyggnadenhar produktions- och överförings-av
kapacitet skett planmåssigt.relativt Staten har haft betydande in-ett
flytande vattenfallsverkStatens varit dominerande inomattgenom
elkraftbranschen, både vad gäller produktion överföring.och Det har
också produktionssidan skett omfattande samarbete mellan vissaett

företag i branschen den s.k. produktionsoptimeringen.större genom
förändratsSituationen har den pågående reformeringennu genom av

elmarknaden. Det kommer sannolikt bli varje elkraftproducerandeatt
förföretag sig bedömer har tillräcklig kapacitet för attsom om man

klara sina leveransåtaganden.
elkraftbranschen KraftnätStaten engagerad i Svenska ochär genom

Vattenfall KraftnätAB. Svenska har framgått systemansvaret,som
vari ingår den balanshållningen i det nationella elsystemet.momentana

Kraftnät emellertid inget för långsiktigaSvenska har denansvar
tillgången elkraft. Vattenfall AB har inte heller uppgifter isom

skiljer det från andra företag. för överblickendetta avseende Ansvaret
den långsiktiga elkraftbalansen ligger i stället på NUTEK.över

påverkaNUTEK har inga möjligheter aktivt elbalansen. Iatt
huvudsak torde NUTEK:s verksamhet i det avseendet innebära
registrering prognosticering tilloch energibalanser samt attav

föreslå åtgärder. inte hellerregeringen och Det torderapportera vara
i enlighet med grundtankarna bakom den omvandling elmarknaden,av

med bolagiseringen vattenfallsverkpågått sedan arbetet Statenssom av
påverka överföringinleddes, sökte produktion ochstatenom av

elkraft. verksamhet i princip framdeles i allt väsentligtDetta är som
på affärsmässigt dock be-bör bedrivas Attsätt. statenett rent av

redskapsskäl måste ställa vissa krav på vissa anläggningarskunna
återkommer till.utformning något jagärm.m. som

särskiltUr beredskapsperspektiv inhemsk produktion värde.är av
framhållitsutredningen har beredskapsvärdet produktionInom attav

lokaliserad södra delen landet produktionen spridsblir till och attav
flera anläggningar. Bl.a. NUTEK har inom utredningen hävdat att

det i lagstiftning borde slås fast det inom varje region skulle finnasatt
produktionsanläggningar kunde tillgodose viss krisnödvändigsom
förbrukning.

sådant fallavveckling kärnkraften innebär elkraftbehovet iEn attav
inhemsk kraftproduktion ocheller ökadmåste täckas genom annan

leder till försämringimport. Det kan hävdas ökad importatt av en
och i krig.förutsättningarna för vår elförsörjning under kriserav

försämring i vissa hotsituationer, inte i andra. Gene-Denna gäller men
rellt måste det dock beredskapssynpunkt bättre medsett ansesur
inhemsk elproduktion med import. Med säkerhet kommerän stor

överskådligelkraftproduktion baserad vattenkraft under tidatt
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elkraftproduktionen, kompletterad medi landet. Genom denfinnas
produktion, elkraft effekt och energibränslebaserad torde den mängd

avspärrningsscenarier.här till förkan produceras räcka mångasom
produktions- ochjag redan berört har utbyggnadSom över-av

haftharföringskapacitet skett relativt planmässigt och staten ett
kommersiellaPâ fribetydande inflytande. elmarknad kommer renten

med hänvisningfå betydelse. kan inteöverväganden Statenstörreatt
elproduktions-uppförelberedskapsskäl kräva någontill att t.ex. en

för. En sakdet inte finns kommersiellt underlaganläggning annansom
utfommingkunna tvinga fram vissmåsteär att staten av en nyen

återkommer ielproducent önskar etablera. Jaganläggning som en
förslag till lagfrågor i avsnitt 5.8 i samband med mittdessa omen ny

elektriska anläggningar Staten harberedskapsåtgärder vid vissa m.m.
tillkomstenekonomiskt bidrag främjamöjlighet medgivetvis även att

inteviktig beredskapsskälanläggning kan menavsom varaenav
kommersiellstrikt synvinkel.tillräckligt intressant ur

torde dock det blandelberedskapViktigast för god attvaraen
finnsbeslutsfattare på olika nivåer godochdriftpersonal, reparatörer

situationer.mycket svårahanteraochkunskap attvana
speciellt problemvill jag slutligendetta sammanhangI ta ettupp

fältet.kunnig reparationspersonallandet tilltillgång inomrörsom
vad fallet medtill skillnadKraftnät harSvenska mot som var

byggverksamhet. anlitar i ställetManVattenfallsverket ingen egen
och nybyggnation i frågaunderhâllsarbeteför bådeentreprenörer om

efter anbudsförfarande utländskaanlitasminststorkraftnätet. Inte
entreprenörer.

kraftföretageni de endastfinns i dag störrevad jag erfaritEnligt ett
med från de 400arbete medlinjemontöreranställdalitet antal vana

storkraftnätet. Detta arbete särskildi kräverfinnskV-ledningar som
upphandlings-nuvarandeAntalet byggprojekt minskar ochkompetens.

bedrivasinnebära kommerkommaregler kan de arbeten attatt att som
sådansvenska. Enutförs företagpå 400 kV-nätet andra änav

erfarna linjemontörertillutveckling redan gång. Tillgångenär
drastiskt. Detminskat ärför 400 kV-nätetlandet arbete harinom

utveckling inte innebärviktig beredskapsuppgift tillse dennaatt atten
kris.krig ochlandet ipå fältet kommer saknas inomattatt resurser
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5.2 Närmare den nuvarande organisationen ochom
bristerdess

5.2.1 Några grundläggande krav för god elberedskapen

Det nationella elsystemet driftsäkert under normala förhållanden.är
Långvariga elavbrott med nationella verkningar kan dock inträffa vid
enstaka tillfällen. Stora störningar elförsörjningen har hittillsav
inträffat någon gång decennium.per

Elsystemet del samhällets infrastruktur, vilketär en av man
måste ställa höga funktionskrav. Det grundläggande kravet är, som
tidigare framhållits, det i varje ögonblick och i varje delatt av

måste råda balans mellan tillförsel förbrukningochsystemet av
elektrisk kraft. Balanskravet medför i sin höga krav styrningtur
och övervakning elsystemet och de särskilda enheter ingårav av som
i detta för produktion, överföring och förbrukning.

Ett nationellt elsystem medger driftsäker elförsörjning isom en
fredstid basen för den beredskap syftar såär till långt möjligtattsom
tillgodose elbehoven under kriser i krig.och

Eftersom landets elberoende så kan förutsättaär stort, attman
elsystemet de främsta angreppsmålen för den vill skadaär ett av som
landet. En angripare kan åstadkomma omfattande skador i elförsörj-
ningen. förhållandevisDet enkelt sabotera produktions- ochär att
överföringsanläggningar med svåra konsekvenser för samhället.
Sådana sabotagehandlingar sannolika bl.a. led i s.k.är ett ettsom
strategiskt överfall.

För detta hot och så långt möjligt elförsörj-mötaatt tryggasom
ningen under svåra förhållanden krävs långtgående förberedelser.även

Realistiska bedömningar elförsörjningens förmåga i krig enligtärav
min mening avgörande för trovärdigheten i totalförsvarstanken som
sådan.

Det material jag tagit del leder tillmig slutsatsen det ärattsom av
omöjligt med rimliga ekonomiska insatser säkerställa produktionatt

överföringoch elkraft i alla tänkbara situationer. Vissa elementäraav
behov elkraft vid totalt sammanbrott i det nationella elsystemetettav
torde dock, med ekonomiskt försvarbara insatser i fredstid, kunna
täckas från stationära lokala kraftverk och reservelverk.genom
Vidare gäller elnätet sårbart ocksåkan det snabbtäven äratt om

efter skador till detta finns i falloch vartrepareras om resurser
partiellt återställas. förutsättningEn för detta dockär att reserv-
materiel och personal finns tillgå det finns elkraftpro-att samt att
duktion intakt. Som jag har berört i avsnitt finns vissa5.1ärsom
problem det gäller tillgång inom Sverige till kunnig personal inomnär
speciella områden. anfördaDet innebär totalförsvaret måste haattnu
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hög beredskap för lösa uppgifter tillförsel elkraftatt utanen av genom
det nationella elsystemet. Den verksamhet planeras med förhopp-som
ning elförsörjningens förmåga förblir god, riskerar lamslås.att att

ÖverstyrelsenI sammanhanget kan förnämnas civil beredskapatt
ÖCB, liksom NUTEK, iäven programplan för det civila försvaret
199596-1999OO gjort bedömningen förmågan upprätthållaatt att

elförsörjningnormal vid strategiskt överfall starkt begränsad.är
Samma gäller i andra planeringsgrundande angreppsfall.

Sammanfattningsvis kan i krig och under andrasägas att excep-
tionellt svåra förhållanden kommer elförsörjningen fungeraatt mer
eller mindre dåligt. Inte mycket gediget beredskapsarbete utförtettens

myndigheter företagoch inom elkraftbranschen fredstidi kommerav
krigi innebära elförsörjningen i fallän bästa fungeraratt annat att

förhjälpligt de elementära behoven.mest
begränsadeDenna funktion kan dock föravgörande samhälletsvara

överlevnad.
När det gäller underlag för statliga beslut elberedskapen frågaiom

mål, inriktning tilldelningoch jfr 17 § beredskapsför-om resurserav
ordningen vill jag anföra följande. Ett beslutsunderlag förutsättergott
ingående kunskaper inomverksamheten elförsörjningen hos denom

fram både frågaunderlaget, i detaljer och vad gällertarsom om
överblick. måsteDet finnas klar uppfattning den verksamheten om
inom elförsörjningen nödvändig i kris och krig, ochantassom vara
således stå klart vilken verksamhet förbereds. Vidare krävs plan-som
ering och samordning verksamhetenden tänkta i krig. Detta medförav
självfallet behov omfattande kontakter och samarbete bland demav -
myndigheter och enskilda verksamma inomär funktionen.som-

återkommer till vilka förberedelserJag i avsnitt 5.4 behövs försom
ledning inom elförsörjningencentral statlig i krig.utövaatt

5.2.2 Det nivånuvarande myndighetsarbetet central

Elberedskap i krig förutsätter i dag rikstäckande ledning.centralen
Det skall Elförsörjningsnärrmden.dennautöva ärorgan som nu
Nämnden träder i verksamhet vid krig eller regeringennär annars
bestämmer det. denAv anledningen elberedskap i fred påmåste
central nivå inriktas på för Elförsörj-skapa förutsättningargodaatt
ningsnämnden lösa sina uppgifter.att

Enligt den ordning funktionsansvariggäller i NUTEKdag ärsom
myndighet för funktionen Energiförsörjning. NUTEK enligt sinär
instruktion central förvaltningsmyndighet för frågor näringslivetsom
tillväxt förnyelseoch för energisystemet.omställningen Somsamt av
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huvudsakliga uppgifterNUTEK:sredovisats innebär dettatidigare att
utanför elförsörjningen.ligger

skall utarbetadet NUTEKEnligt beredskapsförordningen är som
i krig,målen för funktionenbeslutunderlag för statsmakternas om

genomföra krigs-ochberedskapsförberedelser, samordnasamordna
planläggning m.m.

förberedamyndigheter förinom ansvarigaNågot särskilt arbete att
årsskiftetsker inte sedanverksamhetElförsörjningsnämndens

inte heller skett någonbolagiserades. Det hardå Vattenfall1991 1992
elområdenorganisation medden regionalastatlig reglering m.m.av

försorg.vattenfallsverks DäremotStatenstidigare fanns genomsom
för vissaenligt avtal med NUTEKABSvensk Elberedskaphar svarat

tillelförsörjningen. återkommerinom Jagberedskapsförberedelser
detta.

ÖCB, planerai samråd medförvidareNUTEK har ansvaret att,
gällerandra regleringarransoneringar ochsamordnaoch som

redovisat någothittills intehar dockenergi. Verketförbrukning av
förbrukningsreglering elkraft.beträffandesådant arbeteresultat avav

enligt beredskaps-beredskapsmyndighets.k.KraftnätSvenska är en
förbetydelseverksamhet hardessvilket innebärförordningen, storatt

Kraftnät skall fortsättaSvenskaocksåinnebärtotalförsvaret. Det att
i krig.sin verksamhet

ifredsförhållandensåvälKraftnät underSvenskaDet är somsom
och harelsystemetnationellaför detkrig har systemansvaret som

Svenskastorkraftnätet. Dettaöverföras ärför elkraft kanattansvar
verksamhetsområdeverksamhetsområde. Att dettaprimäraKraftnäts
diskussion. Svenskaståtordeför elförsörjningenavgörande utomär

verkets bered-förocksåtorde gränsenKraftnäts utgörasystemansvar
skapsansvar.

KraftnätSvenska harinnebär äranfördaDet ettatt somansvarnu
årvattenfallsverksvad Statensinskränkt än t.o.m.ansvar varmer

instruktion 1988:851dessbeskrevs iVattenfallsverkets1991. ansvar
samordna beredskaps-leda ochskulleså verketpunkten 54 § att

åtgärderinriktningelförsörjning medför landetsplaneringen mot som
krigssituation. Ii kris- ellersamhällets behovtillgodoser enav

enligt vilkenbeaktasockså § punkten 4bör 4sammanhangdetta
för rationellverkavattenfallsverk skullebestämmelse Statens en

elenergi i landet.effektiv användningochelenergiförsörjning aven

omfattandetagit delelförsörjningfråga Sverigeshar iJag ettavom
anslagsframställningar,programplaner,beredskapsläget;material om

grundval dettaPåsärskildaochårsredovisningar rapporter. av
dock intekapitel har jagredovisats idelari vissamaterial, som
elförsörj-förberedskapslägettydlig bildmig någonbildakunnat av
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därför nuvarande centralaföljande bedömning detningen. Jag gör av
medmyndighetsarbetet elberedskapen.

funge-vattenfallsverk bolagiseringenStatens fanns innanInom en
elberedskapsfrågor börorganisation för hantering sådanarande somav

belysa imyndigheterna. kommerSom jagankomma närmare att
inte till NUTEK elleröverfördes organisationavsnitt 5.2.3 denna
statsmakterna denhelt vadSvenska Kraftnät. Det inte klartär mot

utföra förframförallt NUTEK skullebakgrunden väntade sig att
enligt mindockuppgifter inom elberedskapen. Klartcentrala är

den mängd handlingar utgörmening stats-sammantagetatt som
mycket allmännahållna ibeslutsunderlag i dag endastmaktemas är

tillräckligt material förfinns intehandlingarordalag. I dessa attett
elförsörjningenberedskapsläget inombedömningarvälgrundade av

otillfredsställande, särskiltkunna Dettaskall ärgöras. stats-som
totalför-elförsörjningen inomvill prioriterauttalatmakterna att man

utförsdet beredskapsarbetefinner sålundaJag attsvaret. avsom
förväntningarKraftnät inte sådanaNUTEK och Svenska motsvarar

beredskapsområde. Jagprioriteratdet talaskan väckas när ettomsom
tilldelas ytterligaredessa myndigheter börtill fråganåterkommer om

söka lösning.eller börför ändamålet om man en annanresurser
kärnkraftinspektion ochStatenslämnatsbeskrivningarAv avsom

utläsas det råder oklarhet vilkakanstrålskyddsinstitutStatens att om
funktionen Energiförsörjning.har inommyndigheteruppgifter dessa

funktioneninom oklaramyndighetertvå överinte bra ärDet är att
kanallvarligt läge dessa oklarheter leda tilluppgifter de har. Ivilka ett

konsekvenser.förödande

myndighetsarbete nivå,centralTidigare5.2.3 m.m.

jämföraför kunnaochförstå organisationenden nuvarandeFör attatt
vattenfallsverk ärStatensmed det arbete gång utfördesden som en av

Framställningenåterblick.här kort historisknödvändigtdet göraatt en
och 4.2.4.1på utförligare i avsnittenbygger redogörelser

tillbaka tillgårberedskapsfrågorVattenfallsverkets arbete med
verketålåg detVattenfallsverkets instruktionEnligtl930-talet. att

elenergiförsörjning.beredskapsplanläggning riketsombesörja av
iansågs haVattenfallsverketarbetsuppgifterVilka närmare som

197677:74iframgår uttalandenelberedskapfråga omprop.avom
utveck-fortsattatotalförsvaretssäkerhetspolitiken ochinriktningen av

avsnitt Föri 4.1.utförligtuttalanden har återgettsling. attDessa
ledning ochunderelkraftindustrinskulleelförsörjningentrygga

Vattenfallsverket bl.a.samordning av
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elkraftförsörjningombesörja beredskapsplanering rikets syftande till säker-attav-
erforderlig produktion, överföring distributionställa dels och elkraft, dels välav en

reparationsberedskap,avvägd
beredskapsplanering för elkraftmyndigheternasombesörja verksamhet under-

beredskapstillständ krig,fredskriser, och
förbereda försörjningsreglerande konsumtionbegränsande åtgärder inom elkraf--

område.tens

Vattenfallsverket arbetade sedan mitten 1970-talet med organise-attav
för förbrukningsregleringsfrågor.elförsörj ningsnänmd främstra en ,

Elförsörj-förslag inrätta sådan myndighet, benämndEtt attom en
för budgetpropositionenningsnämnden, lades fram riksdagen i 1984

198384:10O bil. 136. Avsikten nämnden i icke14prop. atts. var
någon verksamhet eller ha anställdkristid inte skulle bedriva löpande

Elförsörjningsnämnden inrättades den januari 1986.personal. 1
År energiverk. år 1986,1983 inrättades Statens Tre senare,

beredskapsfrågor inom energiför-överfördes huvudmannaskapet för
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar tillsörjningen från dåvarande

Ändringen i förordningen 1986:294Energiverket. kom till uttryck
inom totalförsvarets civila del, därledning och samordningom

för funktionen Energiförsörjning.Energiverket ansvarigangavs som
fanns möjligheten förfunktion ingick elkraft. Då liksomdennaI nu

myndighet inrätta delfunktion. Energiverketfunktionsansvarig att en
delfunktionen Elkraft.möjlighet och inrättadeutnyttjade denna

överlämnades tilldelfunktionen Elkraft Vatten-Uppgifterna inom
skötaslöpande fredstida verksamheten komfallsverket. Den att av en

ingick i särskild beredskapssek-cirka tjänstemänstab 15 som enom
förberedelserna inomingick bl.a. förtion. uppgifternaI att ansvara

krig och krisvad avsåg verksamheten i seElförsörjningsnämnden
199091:87 175härom s.prop.

1991:960,halvårsskiftet 1991 SFSinrättades vidNUTEK sam-
föravvecklades. NUTEK fickenergiverktidigt Statens ansvaretsom

förordningenEnergiförsörjning ändring 5§funktionen genom av
totalförsvarets civilaoch samordning inom1991:1283 ledningom

del.
verketsmyndighetvattenfallsverk upphördeStatens att genomvara

fickdärmedårsskiftet 1991 1992. I sambandbolagisering fråns.k.
har.för beredskapsfrågorna verketNUTEK det som nuansvar

199192:102 behandlastotalförsvarsbeslut prop.I 1992 års
beredskapsâtgärderEnergiförsörjning sju sidor,funktionen varav

Statenshalv sida. konstateraselkraftområdet på Där vatten-atten
VidareSvenska Kraftnät har inrättats.har bolagiserats ochfallsverk att

anförs följande sid. 316-317.

överfördes denmyndighetsanknutna frågorna 1vattenfallsverks för deStatens ansvar
199192:49i propositionen denNUTEK. Regeringen framhölljanuari 1992 till att
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branschanknutna operativa beredskapsplaneringen bör kunna hanteras detav av
elbranschenorganiseradeoch finansieradeplaneringskanslietvid Kraftsam. Affärsverket
svenska kraftnät från den januari 1992l har för storkraftnätet inklusivesom ansvaret
de statligt ägdautlandsförbindelserna på för beredskapsuppgiftenmotsvarandesättsvarar

storkraftnätet. Nuvarande uppgifter pä kärnkraftinspektion ligger kvarstatens
oförändrade.

Elförsörjningen enligtär regeringens uppfattning område måste högett som ges
prioritet i beredskapsarbetet.Resurser därförbör ställas till NUTEKzs förfogande för

stimulera Svenska Kraftnät, kraftföretag, eldistributörer m.fl. i sinatt löpandeatt
verksamhet ytterligare stärka beredskapen bl.a. installationer reservanord-genom av
ningar, särskilda åtgärder i distributionsnäten och insatser möjliggör driftochstartsom

separatasystem...av

Svenska Kraftnät,Att affärsverk sålundaoch myndighet,är ettsom en
skall för den operativa beredskapsplaneringen måste rimligensvara ses

bakgrund verket fick uppgiften förvalta, driva ochmot att attav
utveckla kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöver-ett
föringssystem, sälja överföringskapacitet i övrigt bedrivasamt
verksamheter tillanknutna kraftöverföringssystemet.är Dessasom
uppgifter för Svenska Kraftnät kan härledas från Statens vatten-
fallsverk.

Anställningarna beredskapssektionenvid hos Statens vattenfallsverk
överfördes, med något undantag, inte till Svenska Kraftnät eller till
någon myndighet. Att de anställda blev övertaliga hosannan
Vattenfall självklart, eftersom bolagetAB inte längre skulle haär

vidnågot beredskapsansvar. Verksamheten Statens vattenfallsverks
ställetberedskapsenhet flyttades i vid årsskiftet 199192 till det av

kraftverksföreningenVattenfall och Svenska organiseradegemensamt
Kraftsam.planerings- och utredningsorganet Sedermera korn verksam-

Elberedskap AB.heten bedrivas i Svenskatt
föranleddeVilka övervägandennärmare ställningstagandet attsom

beredskapsenheten inte hade plats sigundandrar minhos staten
bedömning. En orsak kan ha varit beredskapsenheten uteslutandeatt
ansågs ha sig arbete beredskapsan-ägnat med s.k. branschanknutet

Det inte osannolikt beslut bolagiseringär tidsplanen förattsvar. om
Vattenfallsverket inte djupgåendemedgav analyser vadav avmer

för elberedskap innebar. blev emellertidResultatetstatens attansvar
de anställda hos Statens vattenfallsverk, besatt kunskap ochsom
tradition inom elberedskapen, anställdes Kraftsam. Kompetensenhos
för elberedskap finns dessa skäl i dag inom Svensk Elbered-främstav
skap AB.

NUTEK fick inte ökade för sitt arbetepersonella medresurser
elberedskap. Det finns olika tänkbara En dessaorsaker. är attav
avsikten inte NUTEK skulle utföra arbete Statensänatt annatvar
energiverk gjort,hade tordeNUTEKs ha ökatstrots att ansvar
väsentligt.
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fråga elberedska-gjort uttalanden igenomgång jagDen omsom av
författnings-bolagiserades devattenfallsverkdå Statens samt avpen
Vattenfalls-lett mig till följande slutsats:gjordes harändringar som

för elförsörjningen delades högstverkets vidsträckta ettansvar
Kraftnät elkraftbranschen.NUTEK, Svenskaoklart mellansätt samt

för vad ansvarsfördelningen innebarförefaller gjort klart sighaIngen
enligtarbetsuppgifter utföras Detskulleeller vilka ärvem.avsom

nuvarande oklarheterna igrunden till demening uppenbartmin att
finnsorganisationen här.

Svensk Elberedskap ABSärskilt5.2.4 om

SvenskaelproducenternaElberedskap AB,Svensk ägs genomsom av
med elbered-i dag väsentligt arbeteKraftverksföreningen, fullgör

Svensk ElberedskapNUTEK.uppdragpåskapen staten, genomav
avtal frånmed stödNUTEK sker i dagslägetförAB:s arbete ettav

Kraftsam avtalet harochmellan NUTEKoktober 1992den 16
avsnitt 4.3.1.återgivits i

för ledning ochavtaletskall enligtElberedskap ABSvensk ansvara
beredskapsplane-operativabranschgemensammadensamordning av

beredskapsplaneringen. Svenskföretagsanknutnadenringen samt
totalförsvarsmyndighetersamverka medskall vidareElberedskap AB

nivå.lokalcentral, regional ochsamhällsorganoch övriga
någonför ispeciallösningbildande harBolagets attsetts som en
sedanelberedskapenkunskap inomsamladbehållamån kunna en

redanSom jagberedskapssektion upplöstes. nämntVattenfallsverkets
SvenskJuridisktelbranschen. äremellertid bolaget settägs av

har någotintebolagenskiltsåledesElberedskap AB statenett som
inflytande över.

till hurmed hänsynbolaget kaningått medNUTEKavtalDet som
förvaltningsuppgift tillNUTEK överlämnatformuleratsdet attses som

dettaförklaratutredningsarbetetdock underharbolaget. Parterna att
emellertid enligtfallet. Klartinte helleravsikten och ärvarit ärinte

Svenskuppgifter tillavtalet överlämnatsmin mening att genom
centralautförbolagpraktiken innebär dettaiABElberedskap attsom

inom elberedskapen.totalförsvarsuppgifter
gälleruppmärksammassärskilt börhärfrågaviktigEn som

tilluppgifteröverlåta vissamyndighet väljerOmsekretess. atten
olikadet uppståkanmyndigheten,anställda inomandra än personer

uppdrags-denneså fall huroch ifrågeställningar, ären omvarav
hosför sekretessföremåluppgifterdelskall ärkunna tatagare somav

gällerdetminstmyndigheter. Inte närandramyndigheten eller
känslig fråga.sekretessaffärshemligheteroch ärförsvars- en
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Sekretesslagen innehåller bestämmelser handlingssekretess ochom
tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Med det allmännasom

verksamhet sådana där kan allmännadet finnas hand-avses organ
lingar, dvs. myndigheter, riksdagen m.fl. Andra inteär attorgan
betrakta myndigheter, de skulle ha anförtrotts uppgifterävensom om

innefattar myndighetsutövning.som
Dessa bl.a. Svensk Elberedskap verksamhetsområdeAB,organs,

faller således inte under sekretesslagens bestämmelser. För sökaatt
förhindra uppgifter föremål för sekretess lämnas vidareär kanatt som

idå stället träffas avtal tystnadsplikt. Sådana avtal medom personer
omfattasinte sekretesslagens tystnadspliktsbestännnelser ochsom av

därmed inte heller tryckfrihetsförordningens och sekretesslagensav
bestämmelser meddelarfrihet för offentligt anställda,om anses vara
tillåtna och får innehålla bestämmelser civilrättsliga sanktioner iom
form skadestånd.t.ex.av

Sekretesslagen i principgäller inte den anställd privatär ettsom av
rättssubjekt. Anlitar myndigheten privat aktiebolag konsult blirett som
därmed inte sekretesslagen tillämplig aktiebolagetspå anställda som
utför uppdraget för aktiebolagets räkning. Då finns emellertid
möjligheten för det enskilda företaget sluta avtal med sina anställdaatt

tystnadsplikt. Från myndighetens synpunkt kan det lämpligtom vara
till de uppgifter föremål för sekretessär lämnas medatt att utse som

förbehåll deninskränker enskildes lämnarätt uppgiften vidareattsom
eller utnyttja frågor har nyligenden. Dessa behandlats Säkerhets-av
skyddsutredningen i betänkandet Säkerhetsskydd SOU 1994:149.

principiellt jag det olämpligRent lösningär NUTEKatt attanser en
frågai elberedskapen har givits uppgifter fullgörande iom vars

praktiken kräver verket i mycket utsträckning anlitar hjälpatt stor av
konsultbolag. myndighet sådanEn i situationsätts kommer lättsom en
i beroendeställning rimmar myndighetsansvaret.illa meden som

Sammanfattningsvis innebär det Svensk Elberedskapanförda attnu
AB inte bör i uppgift utföra sådant omfattande arbete avseendeattges
den nationella elberedskapen Sådantbolaget utför i dag. arbete ärsom
i första hand uppgift för statliga förvaltningsmyndigheter. Bolageten
bör inte fullgöra andra uppgifter inom Energiförsörjningfunktionen

vilket kvalificerat konsultföretag helst.än annat som
Jag vill dock avslutningsvis framhålla följande. Det elkraft-är

branschen med sin kompetens och erfarenhet skall tillhandahållasom
elektrisk kraft i krig och kris.även Branschen sålunda den grundär

vilkenpå elberedskapen måste vila. Detta innebär företagen inomatt
elkraftbranschen måste utföra många betydelsefulla uppgifter inom
elberedskapen i fortsättningen. förFöreträdare elkraftbranschenäven
har uttalat branschen har och intresse ochatt ett stort gemensamt

för beredskapsfrågor. Det utomordentligt viktigtär attengagemang

5 150534
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elkraftbranschen tillfinns inomsålundakänsladen tasansvar somav
förberedelsearbetet.planerings- ochi fortsattadetvara

Sammanfattande slutsatser.2.55

priorite-elberedskapenpåstatsmakternasbakgrundMot som ensynav
sådanaredovisatjagde förhållandenverksamhetrad är attnusom

förändringar krävs.
situation ochnuvarandebakomvad liggerharJag övervägt som

elberedskapen skallmedvidtas för arbetetkanolika åtgärder attsom
defram tilljag kommitHärvid harförbättras.kunna att en av

organisationåstadkommanärvarandeåtgärderna förviktigaste är att en
gällertydlig vadär ansvaret.som

för sigfå klartuppenbarligen svårtdagsläget detl är att vem som
för elförsörj-åtgärderberedskapshöjandevidtaförhar attansvaret
åtgärdervilkaför bestämmaharningen och attansvaret somsomvem

skall vidtas.
för sigelberedskapen klaraarbetsuppgifterna inom ärFör göraatt

ansvarsfördelningenochförfattningsregleringenförförståelseen
hållaockså nödvändigtnödvändig. Detmyndigheterna ärmellan att

uppgifter frånutföra sinaenskildasisär statensatt ansvar.ansvar
visserligen iberedskapsområdetförordningar inom ärochLagar

innehåll välfaktiskt ärlättillgängliga harmånga fall inte ett sommen
påliksomtotalförsvaret,verksamhet inomMyndigheternasövervägt.

följerformeri andrabedrivas änfår inteområden,andra avsom
författningsreglerna.

handförstaingår, ielberedskapenvari ärTotalförsvaret, en
landetförberedaförhuvudansvaretharuppgift. Statennationell att

krigsförhållanden.tillsamhälletför ställaochhotinför attyttre om
utsträckningutvecklingen iekonomiskaI vårt storstyrs avsystem

tillgodoserföretagenvanligtvismedförmarknadskrafterna. Detta att
särskilda krav.uppställabehöverfinnsde behov statenattutansom

sig dockförhåller detoch krisför krigberedskapengällerdetNär
annorlunda.

beredskap,ställde kravinteskulle,företagMånga statenom
företagkrig och kris. Dessainförförberedelservidtaunderlåta att

företagdekonkurrensfördelarvinnadärigenom gentemotskulle som
det allmän-delarskulleSannoliktåtgärder. ävensådanavidtog av

andrainnevånarnaberedafrestaskommuner,exempelvis vissana, att
efter-fritt. Medborgarnasheltvaletberedskap,nyttigheter än varom

Omförhållanden.fredligaunderlågberedskap ettgodpå ärfrågan en
så djup-bliverkningarnatordeSverigeskulle drabbaverkligenkrig

beredskaps-vidtagitdesäkertinte allsvidaredet ärgående attatt som
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åtgärder älva skulle vinna fördelar finnsåtgärderna. Det alltsågenom
starka skäl understryka beredskap inte kommersiellt gångbar.att äratt

Produktion, överföring och distribution krig ochi under kriserav
område därär måste kunna ingripa, bl.a. ransoneringett staten genom

och prisreglering. Sådana åtgärder måste handhas regeringen ellerav
myndigheter under den. Generella föreskrifter kan huvudöver taget
inte utfärdas riksdag, regeringen ellerän myndighet,av annan en
eftersom sådana föreskrifter innebär normgivning. Normgivningsmakt
kan inte delegeras till enskilt organ.

Kontroll ställda krav efterföljs, dvs. tillsyn, innebär myndig-attav
hetsutövning. Utförandet sådan kontroll kan då med hänsyn tillav
bestämmelsen i kap. 6 §ll regeringsformen endast med lagstöd anför-

myndighet.äntros annan
Statliga ingripanden vad gäller elförsörjningen i kris- och krigs-

situationer torde kräva beslut förfoganden enligt ransonerings-om
förfogandelagen.eller Rätt besluta förfogande i enskilt fallatt om

skulle förfogandelagen ändras visserligen kunna anförtrosom- -
bolag. Detta emellertid enligt min mening avgörandeett avstegvore
från de grundläggande principer offentlig maktutövningom som
förfogandelagen vilar på. För sådant huvudöveratt ett avsteg taget
skulle motiverat någrakrävs andra praktiskt genomförbaraattvara
lösningar inte finns. Så enligt meningmin inte fallet.är

Ansvar för och ledningsuppgifter inom rikets totalförsvar, vari
elförsörjningen ingår, sålundalämpar sig inte för bolagisering och än
mindre för hindrarprivatiseras. Detta dock inte företag efteratt att
åläggande från viktigaeller uppdrag kan ha uppgifter inomstaten
totalförsvaret. torde fallet förDetta delar elkraft-t.ex. storavara av
branschen.

Sammanfattningsvis jag följande.anser
Staten måste ställa krav rimligelförsörjningen i utsträckningatt

till totalförsvarets behov och dessa krav uppfylls.till attanpassas se
Staten måste kunna ingripa vad gäller elförsörjningen i krig och under
kriser, bl.a. ransonering och prisreglering under särskiltsamt,genom
allvarliga förhållanden, ledning produktions-central ochgenom av
överföringsresurserna.

,Ansvarsfördelningen inom elberedskapen klararemåste ochgörasnu
definieras tydligare. Antalet beslutsfattande instanser böransvaret

minskas. frågorDessa helt för den framtidaär avgörande elbe-
redskapen. lederDetta mig till bestämd Enslutsats: avgörandeen

förutsättning för god framtida elberedskap organisations-är atten
frågan får bättre lösning för närvarande.änen

Organisationen verksamheten måste sådanbli den präglasattav av
klarhet effektivitetoch självfallet också starktettmen av engagemang

såvälhos myndigheter företag sammanslutningaroch inomsom
elkraftbranschen.
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ielförsörjningeninomverkaHur skall5.3 staten

krig

översiktligtförstorganisation börtill lämpligframkommaFör att en
inom elberedskapen.skall havilka uppgifterbedömas staten

elberedska-förhuvudansvarettidigare anfört harjagSom attstaten
ställa bered-myndigheternadärförStaten måstegod.är genompen

kontrolleraelkraftbranschenföretag och andra inomskapskrav samt
arbetet ochförberedandedetuppfylls. Genomställda kravendeatt

lösaelkraftbranschenförutsättningar skapas inomplaneringen skall att
medgerelberedskapgoduppgift under krig. Enelberedskapens att

elkraftbranschen kanmyndigheter inomochvid företagverksamheten
påfrestningar.under svårafungerafortgå och även

och de olika delarnarikstäckandeelsystemetnationellaDet är av
förbrukningProduktion ochvarandra.beroendeintimtärsystemet av
innebärfördelad i landet. Dettageografiskt ojämntelkraft är somav
sträckor. Avöverföra elkraft långaredovisat behovtidigarejag attav

fördelad påelsystemetdriftledningeni fredstiddessa skäl är cen-av
nivå.och lokaltral, regional

utmatningöverföring ochinmatning,centrala nivån stor-Den -
uppenbartDetkärnan i ärkan attkraftnätet sägas systemet.vara-
storkraftnätetdrifteni krigelberedskapenmålen för är attett avav

drift-centralmedför det behövsupprätthållas. Dettaskall kunna att en
uppgiftenviktigabör ha denkrig. Statenelförsörjningen iförledning

det s.k.storkraftnätet och hadriften systemansvaretkrig skötaiatt av
uppgifteruppgift.operativ Dessas.k.ennationella elsystemetför det
uteslutetdetKraftnät. JagSvenskafredifullgör staten ansergenom

inkluderandekrig ochistorkraftnätetdriften systemansvaretatt av
Svenskaskall fullgöras änbalanshållningens.k.den annanav

fred. Fråganihar detverket redanKraftnät, eftersom ansvaret som
vilketenbartställasbörvidkommande ärKraftnätsSvenskaför

skall kunnaför detverketmåste ske inomarbeteförberedande attsom
arbetetdetkrigsförhállanden. Attunderuppgiftersinafullgöra

avsnitt 5.4.jag till iåterkommeromfattandemåsteframdeles vara
övervakafred ochberedskapsåtgärder i attställa kravAtt

endaemellertid inte destorkraftnätetsköta ärberedskapsläget attsamt
myndig-finnsI dagelberedskapen.inomhaböruppgifterna staten en

regeringenkrig ellerför i närregeringeninrättadhet att annarsav
samordnaleda ochdå planera,verksamhet ochiträdadet,bestämmer

ElförsörjmyndighetDenna ärelförsörjningens resurser.
ledning.centralövergripandeskall såledesNämnden utöva

och denutomordentligthar ålagtsElförsörjningsnämnden ett ansvar
verksamhet.iträderdenbefogenheterutomordentliga närhaförutsätts

statligcentralsådanbehövsfortfarandedetbedömasbörDet enomnu
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elförsörjningenledning i krig nuvarande nämndendenav som
förutsätts utöva.

lämplig elberedskapen måsteEtt organisation för taomresonemang
krigssituationer, målsättningensin utgångspunkt i eftersom med bered-

viss förmåga sådanaskapsarbete statsmakterna bestämdär mötaattav
hot. bör sidan beakta behoven under s.k. neutrali-Manyttre ena

sketttetssituationer och på andra sidan situationer då väpnat angrepp
Sverige och stridshandlingar pågår här.mot

förutsätts ungefärneutralitetsfallet samhället fungerar normaltI att
myndighetermed avseende på beslutsprocessen. Regeringen och under

fungera.regeringen har då alltså i normala förutsättningarstort sett att
Driftsäkerhetenförekommer inte heller stridshandlingar i landet.Det

nationella elsystemet kommer i allt väsentligt deni det att motsvara
Driften såväl kärnkraften vattenkraften kanfredstida. som upp-av

varutillförseln ilånga tider, störd. Det torderätthållas även är ettom
genomförafall finnas relativt god tid både planera ochsådant att

elkraft, ransonering. kan ocksåförbrukningsreglering dvs. Detav
fattarvill den ransoneringsbesluten iregeringenantas att vara som

neutralitetsfallet.
.

planeringen elberedskapen i förstabedömningenJag dengör att av
väpnade Sverige.situationen under Underhand bör motangreppavse

situationernade svåraste skall bemästras.sådana uppstår troligen som
de bästa förutsättningarna klarasådana situationerPlanering för attger

elförsörjningen, sådanainom och därmedsvåra påfrestningar även
i väpnad konflikt.riketkan uppstå ärattutansom

vad gälleringripa varuförsörjning,inte anledningStaten har att t.ex.
förbrukning elkraft,och förrän situationenöverföringproduktion, av

tillgodoses frivilligaförsörjning inte kanrimligsådanär att genomen
vanlig meningavtal i på den markna-överenskommelser gängse--

där skillnadensådanaden för De situationer ärvaran. som avses
bli så dentillgång och efterfråganmellan eller riskerarär stor attatt

prisbilden blirochvanliga avtalsmekanismen inte längre fungerar
närvarande ytterligarefråga elförsörjningenorimlig. I finns för enom

efterfrågan. Dettapå situationer dåaspekt tillgången inte motsvarar
elkraft förförbrukningenmed det förhållandetsammanhänger att av

På grund häravnärvarande i praktiken bestäms ärhelt kunderna.av
förbruk-genomslagprishöjningardet inte säkert får omedelbartatt

betala.elkraft de inte kaneftersomningen, många tänkas förbrukakan
detbalans iFörhållandena kompliceras ytterligare kravetav

balansDennanationella elsystemet se härom avsnitt 2.3. äventyras
ingripa i för-skäl kunnavid bristsituationer. Staten måste på anförda

kunder ochnätföretag ochhållandena mellan producenter, styra
samtliga dessa.

syftarjagbristsituationerfråga i deDet är att extrema somom
Sådantelförsörjningen.förplanhushållningåstadkomma slagsett
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oundvikligen uppkomma i krigssituationer. Elkraftprodu-behov torde
nätföretag förbrukare i krigssituationer förmåsoch måstecenter, att

totalförsvarets förmåga riketså, samlade och be-värnaatt attagera
till bästa möjliga Vad bäst ifolkningen sätt. ärtas vara som en

helhetsperspektiv.situation måste bedömas på grundvalgiven ettav
krigs- krissituation måste organiseras så,Elförsörjningen i och atten

landets olika behov tillgodoses så bra möjligt.hela som
aspekt beslutsfattandet så antalEn mycket viktig är att ett stort

måste uppleva åtgärderna rättvisa ochmänniskor möjligt somsom
lojalitetrationella överväganden. kan den ochgrundade Annars

nationella krislägensolidaritet absolut nödvändig iär äventyras.som
vidtas enbart på grundmåste således undvikas åtgärderDet att av

åtgärder riskerar fåeller sårintresse. Sådanaregionalt annat attett
kan varken regionalanegativa verkningar för riket helhet. T.ex.som

frågaeller tillåtas fälla avgörandet ibedömningar i Skåne i Norrland
reparationsresurserelkraftproduktion eller dedisposition denöverom

och lokala beslut börfinns i respektive region. Regionalasom
finns tillgänglig, sedanfrågor hur den elkraftbegränsas till somom

tillgodosedda, fördelas inom respektive område.riksintressen skallär
infor-betydelsefullt central statlig nivå kunnaocksåDet är att

för åtgärder vidtas, förbred allmänhet skälen attattommera en
för åtgärderna skall blioch medverkan behövsden attacceptans som

restriktio-gäller elförsörjningen,verkningsfulla. Beslut t.ex. omsom
människors livgällande elanvändningen, har sådan inverkan attner

direkteller hosbör ligga hos regeringenbeslutsfattandet ett organ
viktigt psykologiska skäl.minst dettaunder den. Inte är av

i kriser och krig inte endastsålunda övertygadJag är att statenom
det därutöver behövsverka Svenska Kraftnätskall utan att engenom

vilketelförsörjningen. Frågancentral statlig ledning om organ somav
ledningsuppgift behandlas i avsnitt 5.5.dennabör handha

för centralVilka behövs5.4 förberedelser utövaatt

ledning i krigstatlig

i fred kan förstvidtas redanvilka förberedelser börFrågan somom
centralbehövaanalyserat vad kansedan görasbesvaras somman

krigsförhållanden. Härolika tänkbarastatlig ledningsnivå under avser
storkraftnätetcentrala driftledningSvenska Kraftnätsjag då inte av

och systemansvaret.
neutralitetssituationer främstkrävselförsörjningen idet gällerNär

överföring elkraft,ochupprätthålla produktiongod beredskap att aven
fördela till-ransonering kunnahandelshinder, attsamttrots genom

elkraft i god ordning.gänglig
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Om Sverige skulle hamna i landet frånsituation där avspärraten var
utrikes handel med elkraft, måste tillgängligabränslen och reservdelar

för produktion elkraftoch överföring användas på detresurser av ur
nationell synpunkt rationella kan medföraDettasättet. t.ex. attmest

förpersonal drift och reparationer från ordinarie arbets-bör flyttas
till andra de ocksåplatser där behövs bättre. kan innebära behovDet

förfoganden bränslen, tekniskreservdelar ochöver utrust-av annan
ning så de kan användas vid andra anläggningar där deänatt ur-
sprungligen finns. verkningsfulla åtgärderFör beslut denna typom av
krävs besluten fattas med central överblick och kunskap i förstaatt om
hand försörjningen med elkraft, också tillgången på bränslen, imen
landet. Detta således exempel på beslut måste fattas påär som

central nivå för möjliga tillgång elkraft skallkompetent störstaatt
uppnås.

elkraft måsteDet sannolikt ransonering ske helaär övermest att av
samtidigt. minst rättviseskäl talar för detta bör ske.riket Inte Detatt

självfallet vid ransonering syftet,avgörande söker uppnåär att man en
de angelägna behoven elkraft nationelltnämligen att mest ettav ur-

frågorperspektiv tillgodoses. Detta kan gälla prioriteringt.ex. om-
enskilda, bl.a. industrier, vad gäller leveranser elkraft.mellan olika av

svåra avvägningsfrågorockså gälla sådana lämpligaDet kan som
förbrukningsändamâl vidtill olika s.k. kvotransonering.kvoter

rikstäckande och prioriteringsfrågornaransoneringen skerAtt att
till ransonering lämpligenhela landet leder måste planerasberör att en

måstenivå. Bl.a. centralt i mångaoch ledas central ett organ,
utfärda föreskrifterregeringen, regleringsituationer sannolikt om av

också informeraanvändning, och rådhandel och sätt attmen ge om
sammanhang förtjänarelkraft. I detta påpekashushålla med att

utfärdas eftersomföreskrifterna inte myndighet,kan änav annan
inte subjekt.normgivningsmakt kan delegeras till privata

före-alltså beslutarDet krävs central myndighetstatlig somen
genomför praktiskaskrifter och elkraft. Detransonering genom-av

ransoneringsföre-förandet kontrollen förbrukningen ochsamt attav av
organisation. Påskrifter följs, förutsätter lokalockså ochregionalen

uppgifter fylla.dessa nivåer kan kommuner viktigaoch företag ha att
främst kravFörhållandena under landet ställerväpnad konflikt i

det fortlöpandeförmåga driva det nationella elsystemet attatt trots
för förstörelse.utsätts

primärt berördriftsituationen frågaDen ärmomentana en som
drift.Kraftnät anläggningar iSvenska och de producenter ärvars

Kraftnät Om det väpnadeSvenska har det s.k. systemansvaret.
driftsituationen vidkommer helt överraskande kanangreppet an-
Kraftnät dåbörjan helt Svenska kommernormal. attgreppets vara

fredstida söka hålla balans iinom för sitt systemansvarramen
faller ur på grundanläggningar sannoliktsystemet, trots att av
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sabotage. En viss tid kan hinna förflyta innan det står klart Sverigeatt
angripits och omfattningen hunnit bedömas. Om Svenskaangreppetav
Kraftnät får indikationer på driftstörningar beror på sabotagestörreatt
bör Svenska Kraftnät omedelbart kontakt med polis och Försvars-ta
makten vidta förberedelser för kunna till krigs-översamt att

finnas vilka produktionsanlägg-drift. Det måste därför planer över
driftningar skall i under väpnade och vilkenävensom vara angrepp

överföring då skall ske.som
bör, jag återkommer till, inte Svenska KraftnätsDet som vara

planer eller långsiktigt fattauppgift utforma dessa beslutatt mer om
elkraft krig skall produceras och inte heller vilka för-mängden isom

brukningsanläggningar skall med Sådana planer ochström.matassom
långsiktiga driften nationellabeslut, andra beslut detsamt om avmer

statligt ledningsorgan förelsystemet, bör i stället fattas centralettav
exempelvis fråga fatta beslutelförsörjningen. Det kan attvara om om

drift,elförsörjningen inom viss region får ske s.k.att separatgenom
Sådana sammanhållen drift detö-drift. beslut övergeatt aven

påverkar elförsörjningen i andra delar landet.nationella elsystemet av
ö-drift region där produktionskapa-Skulle det frågavara om av en

förbrukning, i Norrland,citeten överstiger behoven t.ex.av som
elförsörjningen övriga delarminskar självfallet den möjliga i av

ändå sådan ö-drift,landet. kan dock nödvändigt tillåtaDet attvara
förbättrar möjligheter tillgodose Försvarsmak-eftersom den kanske att

förmågaelkraft och därmed bidrar till landetsbehov att atttens av
sinKlart Svenska Kraftnät inte rimligen imotstå stärks. är attangrepp

sådant övergripandedriftsituation kan övervägandendagliga göra av
exempelvisslag. vidare klart det inte kanDet är accepteras attatt en

nivå, självständigteller civilbefälhavare, på regionalregionnätägare en
medföra nöd bland civilbefolkningen iskulle fatta beslut kansom

förmåga försvara sig minskar.andra regioner ocheller landets attatt
efter för krigs-centrala ledningsorganet bör, det planerDet att

träffa avtal med företag inomolika har utformats,drift i situationer
underskall fortsätta sin verksamhetelkraftbranschen dessaattom

företagsplaneringenbör ske inom den s.k.krigsförhållanden. Detta
1992:390 förberedelser för leveransgrundval förordningen avomav

viktigt inslag i samordningenoch tjänster och bör ett avvaravaror
förfogandeSyftet bl.a.inom elförsörjningen.förberedelserna är att
medförtillgripas. Avtalenenligt förfogandelagen skall behöva att

fortsätta arbete i krigssituation.företag berett sittrespektive år att en
med elför-för Därmed kan arbetetkan alltså planera detta.Företagen

de falli gång på smidigt Isörjningen i krig snabbt komma sätt.ett
nivå utredas behovträffas bör det på centralavtal inte kan om av

sådant behov finns börelförsörjningen. Omförfogande finns inom
förfogande förberedas.
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Planeringen driften det nationella elssystemet under krigs-av av
förhållanden förutsätter mycket samarbetenära inomett elkraft-
branschen. För Sammanställandet planer för krigsdrift, be-av
dömningar produktionsnivåer och andra långsiktiga driftfrågorav mer
skall samarbetet ske mellan sidan det centrala ledningsorganetena
och på andra sidan Svenska Kraftnät, nätföretag och elkraftpro-
ducenter. För den driften i krig, Svenskamomentana Kraftnät harsom

för, krävs precis i fredansvaret omfattande samarbete mellansom
Svenska Kraftnät, nätägare och producenter, låt samarbetet iattvara
krig måste omfattande.än Svenska Kraftnät måste bl.a.vara mer

avtal eller förfogande säkerställa verket har tillgånggenom tillatt
reglerkraft.

Som kan både det centrala ledningsorganet för elförsörjningensynes
och Svenska Kraftnät behöva ingå avtal med elkraftproducenter och

för kunnanätägare lösa sin respektiveatt uppgift i krig. Lämpligen
bör avtalen ingås efter samråd mellannära de båda myndigheterna.

Det centrala ledningsorganet skall initiativ och leda denta samord-
ning krävs för dess uppgifter, bör också verka för ochsom men
kontrollera Svenska Kraftnät vidtar nödvändigaatt förberedelser för

verket skall kunna sittatt utöva i krig.systemansvar
Ansvaret för samordna och genomföra krigsplanläggningatt innebär

inte det centrala ledningsorganet i detalj skallatt lägga sig i hur plan-
läggningen för verksamheten bedrivs bland myndigheter och företag
inom elkraftbranschen. Planeringen och den operativa verksam-
heten i krig bör utföras dem sköter produktion och dis-av som
tribution elkraft fredstid.i Det där kompetensär på området finns.av

Om Sverige förutsätts väpnat torde, i än utsträck-störreangrepp
ning i neutralitetsfallet,än uppstå frågor fördelning ochom an-
vändning reparationsmateriel och reparatörer. Primärt måsteav var
och skall upprätthålla driften anläggning inom deten som av en
nationella elsystemet till det finns reparationsberedskapvissattse en
vid anläggningen. För Svenska Kraftnät följer detta dessansvar av
instruktion och för enskilda kan uppkomma åläggandeansvaret genom
från För kunna bemästrastaten. denatt situation uppkommer tillsom
följd den förväntade omfattande skadegörelsen i krig, torde krävasav

samordning samtliga befintliga reparationsresurser. Dennaen av
samordning fordrar i sin den centrala överblick förmågaochtur att se
till helheten endast kan finnas hos beslutsfattare centralsom en
nivå.

Min bestämda uppfattning de hotbilder förär väpnatatt angrepp
i dag styrande innebärär ransonering inte kan aktuellsom att anses

under akut krigsskede. Att användaett ordet ransonering det gällernär
sådana begränsningar i elförbrukningen inte i förvägär övervägdasom
och planerade, beror exempelvis störningar till följdutan av
väpnade leder till förvirring. Ordet ransonering bör förbe-angrepp,
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ransoneringslagen.förbrukningsregleringhållas sådan styrs avsom
Strategisktsig iaktuellbliinte rimligenalltsåRansonering kan vare

i situatio-enbartformereller andra väpnatöverfall utanangreppav
föreställa sigvisserligenkanManSverige avspärrat.ärnärner

dåSverigepågår istridshandlingardåskeendenutdragna men
så ostördalandetvissa delar ärsamtidigt i attförhållandena av

för-regleramöjligt. Attdär kanförnödenheterransonering varaav
vissenbart inomransoneringslagen,elkraft enligtbrukningen av

realistiskt.dock knappastförefaller migö-drift sker,därregion
uppgiftersådanafullgöraskall kunnacentraladetFör organetatt

elberedskapeninom ärviktigt detdetbehandlatjag är attnysssom
handelshin-olikauppstå vidkansvårighetervilka typer avutrett som

olikaföljdfinns tillbegränsningarvilkader avsamt m.m. som
detviktigtocksåEU. Detinom äråtaganden attinternationella t.ex.

bränslen ochlagringför beslutunderlagfinns t.ex. reserv-gott avom
bedömningargrundadevältillgång tillfinnasbör detVidaredelar. om

situatio-i olikaoundgängligenergiförbrukning i landet ärvilken som
energislag. Dettaolikamellanvarieraförbrukningen kanhurochner

måsteutbytbarhets.k. noggrant.frågorbl.a. penetrerasinnebär att om
tillgängligför hurplanerutarbetadefinns väldetvikt ärAv attyttersta

mellan olikafördelasskalldriftsituationer,tänkbaravid olikaelkraft,
priorite-elanvändarem.fl.industrierochvårdinrättningar ansettssom

rade.
antalmycketberörelberedskapenhöjaför stortFörberedelser ettatt

uppgifter inommedmyndighetersåväl statligagälleraktörer. Det
Förberedelserenskilda.ochföretagkommuner,elförsörjningen som

deinriktningmåste hahållmånga olikasåsker omgemensamsom
verkningsfulla.skall bli

därförfrediberedskapen ärbeträffandesamordningochSamarbete
enskildaochföretagmyndigheter, kommuner,denödvändigt mellan

elkraftbranschen.inomverksammaarbetesitt dagliga ärisom
inomverksamhetsamordna sinsinsemellanmåsteMyndigheterna

beredskapsför-enligtmyndigheterdesärskilttotalförsvaret, som
funktion. Förinomsamordningför attordningen har enm.m.ansvar

elförsörj-inomberedskapsförberedelsernasamordningåstadkomma av
produktionmedverksamhetdenöverblickgod överningen krävs en

denplaneringochi fredbedrivselkraftöverföringoch avsomav
krig.bedrivas iskallverksamhet som

samhällsekonomiskabestämdaställabörJag staten avatt menanser
däriochelsystemetutformningfysiskkravbegränsadeskäl av

verknings-alltidheller inteåtgärderSådana äranläggningar.ingående
Även intekravenfinns.i dagteknologimilitäramed denfulla omsom

informa-betonavill jagi daggällervad attställas lägre änbör som
konsekvensanalyserminstinteövningutbildning ochtion, samt av

beredskapsförberedelserna.viktigastedestörningssituationer är
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En relevant och god information till berörda företag m.fl. förutsätter
utbildning och övningar hålls,att övningarna fortlöpandesamt att

förfinas och utvärderas. Detta bör således ständigt pågåendeettvara
arbete.

Övningar och de scenarier dessa bygger bör utformas så,som att
de förutsätter brett samarbete, involverar kommuner,ett läns-som
styrelser, företag mfl. Det torde särskild vikt för elbered-vara av
skapen till stånd realistiska övningar, bl.a.att ledningsfunktio-av

där samtliga berörda medverkar. Detta gäller Övningar ö-drift,ner, av
dött Månganät problem, bl.a.start tekniskmot etc. tordenatur,av

kunna få sin lösning eller i fall bli ingående belysta under sådanavart
övningar. Stora övningar både svårplaneradeär och kostnadskrävande.

börDe därför genomföras endast de planeras väl expertis påom av
området och övningsscenariot väl genomarbetat.är Av dessa skäl bör
scenarier företrädesvis utformas på central nivå. Det centrala lednings-

måste övervaka förutsättningarna förorganet övningarna inte ståratt
Övningari strid med den övergripande planeringen för elberedskapen.

väl planlagda lederär till kontakter knyts och därigenomattsom
underlättas samordning och samarbete.

Det centrala ledningsorganet bör skapa där det fortlöpan-ett systern
de kan hålla sig informerat verksamhetens förlopp inom elförsörj-om
ningen och de problem kan uppstå. Ett informationssystemom som

fungerar i fred kan underlätta skapandet det sarnbandssystemsom av
ledningsorganet behöver krig.isom

Ansvaret samordna planering och budgetering innebäratt detatt
centrala ledningsorganet måste kännedomha alla planeradeom
beredskapsåtgärder inom elförsörjningen och de kostnader ävenom -
sådana förinte läggs ned på sådan beredskapstatensom svarar som-
inom elberedskapen. Vidare måste åtgärderna och kostnaderna själv-
fallet sammanställas och kunna redovisas samlat.

Underlag för bedömningar realistisktden önskvärdasettav
förmågan inom elberedskapen bör medarbetas fram god överblick

det verkligaöver läget inom elförsörjningen och i samverkan med
Försvarsmakten och övriga totalförsvarsmyndigheter. Detta arbete bör
således ske på central nivå och uppgift detför centrala statligaär en
ledningsorganet.

Det självfallet så,är den förmåga för det nationella elsystemetatt
realistiskär söka uppnå, tillmed hänsyn tillgängliga medel,attsom

inte kan fastställas medverkan dem verksamma inomutan ärav som
elkraftbranschen. Omvänt innebär detta bedömningar kost-att av
naderna för uppnå viss förmåga inte säkert kan elkraft-att göras utan
branschens aktiva medverkan.

Det ofrånkomligtär mål för verksamheten måste beslutasatt av
statsmakterna med beaktande de kostnader kan krävas för attav som
uppnå dessa mål. Detta kan självklart måste ändå fram-synas men
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främstinteteknikens utvecklingtill ärhänsyneftersom det medhållas
Attkostnaderna gränser.möjligheterna sättertekniskade utan som

menings-inteorimliga insatsernåskan ärmål intefastställa utansom
tillförlitligtbetydelsefulltsärskiltdetskälfullt. dettaAv är att ett

centraltuppgift förocksåfram. Dettakostnadsunderlag är etttas en
ledningsorgan.

Organisationslösningar5

bör liggavadinledningsvisjag närmareavsnitt behandlardettaI som
övergårbakgrundendenelförsörjning. Motförfunktionsansvari ett

myndig-förstärktaochdenundersökatilldärefterjag att nyaom
hosnödvändig bör placeraselberedskapenhetsorganisation för ärsom

dåmyndighetdenna ärförstärkningardemedNUTEK, somav
bör lösas sätt.organisationsfråganellernödvändiga, annatom

elförsörjningförfunktionsansvarInnebörden5.5.1 av

ochredovisats förstskall tidigaremyndighetfunktionsansvarigEn som
beredskapsförordningen och§i 17fullgöra vadfrämst angessom

således

funktioneninommed uppgiftermyndigheterövrigasamråd medi
förmålenbeslutstatsmakternasförunderlagutarbeta om

krig,underfunktionen
beredskapsförberedelser,samordna

beredskapsförberedelser,budgeteringplanering ochsamordna av
krigsplanläggning,genomförasamordna och

personal utbildas,för attsvara
genomförsför övningar samtattsvara

beredskapsläget.redovisaregeringentillregelbundet

programplane-myndighet,funktionsansvarigskallVidare genomen
inriktning ochfunktionensför beslutunderlagutarbetaring, om

sikt.fem årsresursåtgång på
fordrar,beredskapsförordningenenligtuppgifternaFullgörandet av

ochproduktionkunskaperingåendeelförsörjningen,gällervad om
Denstruktur.nationella elsystemetsdetelkraftöverföring samt omav

dagligai sindemblandtillgängligfinns främstkunskapen som
nationelladetkraft ielektrisköverförochproducerarverksamhet

elkraftbranschen.dvs. inomelsystemet,
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funktionsansvarigaDen myndigheten måste ha möjlighet att
överblicka den verksamhet bedrivs inom elkraftbranschen. För attsom
ha den överblicken det nödvändigt ingåendeär med kunskap deen om
företag mfl. verksammaär inom sektorn självasamtsom om
verksamheten. Utan överblick och kunskaper intedet möjligt näär att

god samordning beredskapsförberedelserna inom sektorn.en av
Vilka konkreta åtgärder på elberedskapens område bör då utföras
den funktionsansvariga myndigheten bakgrund bestämmel-motav av

i § beredskapsförordningen17 följandel det kommenterar jagserna
innebörden de uppgifter följernärmare § beredskapsför-17av som av

ordningen punkterna 2-7 Fullgörandet dessa uppgifter tordeovan. av
förutsättning för den funktionsansvarigautgöra myndighetenatten

skall kunna utarbeta underlag för statsmakternas beslut målen förom
funktionen under krig för funktionens inriktning och resursåtgångsamt
på fem års sikt, dvs. uppgiften enligt punkt

samordna beredskapsförberedelserAtt-

Tanken bakom begreppet totalförsvar civila och militäraär att resurser
skall samverka för stå och lindra krigets verkningar.att emot
Fredssamhället alla dessmed basen för Sveriges försvars-utgörorgan

innebärDen s.k. ansvarsprincipen den haratt ansvaretresurser. som
viss fred skall dettaför verksamhet i behålla under krig,en ansvar om

verksamheten skall upprätthållas då.
höja elberedskapen kan beröraFörberedelser för många; statligaatt

myndigheter, statliga och privata företagkommuner, enskilda.samt
Förberedelser sker olika hållmängd mäste givetvis skeensom

inriktning församordnat och ha fåde skall avseddattgemensamen
effekt. olikaEn rad intressen siguppfattningar kan gällandeoch göra
inom samhällssektor beredskapsförord-funktion iutgören som en
ningen. Detta gäller i synnerhet inom bred sektor Energi-så somen
försörjningen. Därför förutsätter någon bestämmersamordningen att
inriktningen fullgöroch uppgiften förberedelserna.samordnaatt

Samordning alltså funktionsansvarig myndighets viktigasteutgör en
uppgift inom sin sektor inte får tillsamhället. Om myndighetenav
stånd samordning och samarbete beredskapsfrågor,med avseende
finns det anledning befara funktionen i krig.kaos utbryter inomatt att

Samarbetet och samordningen de myndigheter,skall ske mellan
kommuner, delar näringslivet och enskilda i det dagliga arbetetav som

verksamma inom sektorn. Vidare funktionsansvarigaär skall de
myndigheterna sinsemellan verksamhet inom total-samordna sin
försvaret.

För illustrera vad med samordning mellan funktions-att som avses
ansvariga myndigheter kan följande Socialstyrelsenexempel ärtas.
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myndighet funktionenfunktionsansvarig vad gäller Hälso- och
funktionensjukvård För verksamheten inom den givetvisärm.m.

elkraft betydelse. Socialstyrelsen därförtillgång skallstörstaav
klarlägga behovet elkraft inom funktionen, sjukhusens behov.t.ex.av
Socialstyrelsen skall därefter vidta åtgärder för sinsamordnaatt
verksamhet funktionen Energiförsörjning för på dettamed sökasättatt

elkraft. sådan samordningi möjligaste mån tillgodose sitt behov Enav
förlitatorde kunna leda till slutsatsen sjukvården inte enbart kan sigatt

också måstenationella elsystemets elförsörjning säkra sindet utan
åtgärder. kan exempelvis skeelförsörjning Detta genomgenom egna

reservkraftanläggningar bränsle till dessa.anskaffande ochav
funktionsansvarig för EnergiförsörjningmyndighetDen ärsom

förutse exempelvis förtorde för sin del kunna behov transporterett av
funktionen fungera, bl.a. förverksamheten inom skall kunnaatt

drivmedel också förbränslen och transportertransport men avav
reparationer ledningar stolpar. Myndighetenmateriel, för ocht.ex. av

ÖCBför funktionsansvaret meddå samordna sin verksamhetbör som
exempelvisfunktionsansvaret för funktionenhar Transporter, genom

fordon.uttagning av
fortsättas i all oändlighet, eftersom samhälletsExemplen kan

fred, sammanflätade i där allafunktioner i krig, liksom i nätär ett
delar hänger ihop.

beredskapsförberedelser inom elberedskapensamordningFör att av
funktionsansvarigatill stånd krävs denskall kunna komma att

plan för vilkentill det finns väl utarbetadmyndigheten attser en
skall bedrivas i krig.verksamhet som

självfallet haför verksamheten i krig måsteDenna plan ut-som
anledningenbedrivs i fred. dengångspunkt den verksamhet Avsom

verksamhet bedrivs undermåste myndigheten kartlägga vilken som
eller vilkamåste också klarlagtnormala förhållanden. Det vemvara

därmed också skallutför verksamheten i fred ochfaktiskt somsom
omfattande utred-medföri krig. uppgifter behovbedriva den Dessa av

ningsarbete.
måste för samordningens skullfunktionsansvariga myndighetenDen

hålla sig informeradden fortlöpande kanockså skapa därett system
elförsörjningen och de problemförlopp inomverksamhetens omom

kan uppstå.som
faktiskt förfunktionsansvarig myndighet harEftersom ett ansvaren

verka för samordning tordeendastsamordning och inte ett attansvar
bör dockledning. Dettasamordningen skerdet krävas att genom

funktionsansvari-verksamheten sådan. Denskiljas från ledning av som
inomcentrala samordningenskall i fred leda denmyndighetenga

påverka den dagliganågon utsträckninginte ielberedskapen men
elkraft.produktion och överföringverksamheten med av
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funktions-funktioner bör denalla berör varuförsörjningInom som
myndigheten planering och förbe-ansvariga för att noggrannansvara

för förbrukningsreglering. gäller inte minst elbered-redelse sker Detta
ocksåförordningen NUTEK framgårskapen. I med instruktion för att

ÖCB samordna ransoneringari samråd med skall planera ochverket
energi. uppgiftandra regleringar gäller förbrukning Dennaoch som av

utredningsarbete.fordrar också inte obetydligt
framgått tidigare skall funktionsansvariga myndighetenSom den

inom den s.k. före-träffa med företag inom elkraftbranschen,avtal
krigsför-tjänster undertagsplaneringen, leveranser ochom av varor

till-myndighethållanden. ansvariga myndigheten kanDen ge annan
Syftet förfogande enligtsådana avtal. bl.a.stånd teckna är attatt

kunna undvikas tillämpning avtalen.förfogandelagen skall genom av
medförvärde för beredskapen. Avtalenavtal harDessa attstortett

iföretag de skall fortsätta arbetetföreträdare för berörda attvet en
Därmed kankan planera för detta.krigssituation, och företagen

dei gång på smidigt Ii fall krig snabbt kommaåtgärderna sätt.ettav
funktionsansvariga myndighetenkan träffas bör denfall avtal inte

sådantinom elberedskapen och,förfogandeutreda behovet omav
förbereds, bl.a. uttagning. Dessaför förfogandefinns, att genomsvara

förberedelsernadel samordningen inomalltså viktigavtal är avaven
elberedskapen.

budgetering beredskapsförberedelserochsamordna planeringAtt av-

beredskapsförbe-samordningsansvaret förliksomDetta ansvar,
funktionsansvariga myndigheten måste hadeninnebärredelser, att

beredskapsåtgärder vidtas och planeras inomkännedom alla somom
intesådanaochelkraftbranschen kostnaderde statenäven somom -

branschen.inomför läggs beredskapned på sådansvarar som--
sammanställas och kunnamåste åtgärdernaVidare och kostnaderna

redovisas samlat.
meningsfulla,Beredskapsförberedelser måste, för att varavara

Som jaguppnå nämntinriktade viss effekt, s.k. förmåga.mot att nyss
eftersträvadekrig. Denmåste det finnas plan för verksamheten ien

funktionsansvarigaelberedskapenförmågan för bör fastställas denav
myndigheten.

förmågavilkenmyndigheten skall kunna fastställaFör att som man
mål förangivnafinnsförsöka uppnå, nödvändigt detskall detär att

statsmakterna,funktionen. Sådana mål beslutasverksamheten inom av
det gäller sådanaNärmedlen fullfölja målsättningarna.liksom även att

det knappastbeslutarmål statsmakternaövergripande ärsommer
funktionsansvarigadensig så konkretmöjligt formulera attatt

förutsättningsin planering. Enfår ingående ledning förmyndigheten
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för god beredskap i stället respektive funktionsansvarigär atten
myndighet inom angivnaden och efter omdöme anordnaregetramen
sin verksamhet på förhållandena inom densättett som passar
samhällssektor det gäller.som

ofrånkomligt målsättningarna förDet verksamheten inomär att
elberedskapen måste beslutas med beaktande de kostnader kanav som
krävas för uppnå dessa mål. fastställa mål inte kan nåsAttatt som

orimliga insatser inte meningsfullt. Av detta skäl det särskiltär ärutan
tillförlitligtbetydelsefullt kostnadsunderlag förkanatt ett presenteras

statsmakterna.
Som framgått elberedskapen statsmakterna prioriteratär ett av

område inom totalförsvaret. ställningstagande måsteDetta anses
innebära statsmakternas önskan driftsäkerheten i produktionäratt att
och överföring elkraft i krig skall hög.av vara

förVilken förmåga det nationella elsystemet realistiskär attsom
söka uppnå, med hänsyn till tillgängliga fastställaskan interesurser,

samråd med dem inom elkraftbranschen.verksammanära ärutan som
framhållitDetta innebär också, jag redan i avsnitt 5.4, attsom

kostnaderna för uppnå viss förmåga intebedömningar säkert kanattav
samarbete med elkraftbranschen.göras närautan

ÖCB för civilahar tidigare övergripande detsagts ettsom ansvar
försvaret. innebär bl.a. regeringen i årliga s.k. planeringsan-Detta att

ÖCB förslag beredskapsbudget förvisningar ålagt lämna tillatt
totalförsvarets civila del det civila försvaret.-

ÖCB måste funktionsansvarigaFör skall kunna detta degöraatt
för kostnadsberäkningar inommyndigheterna lämna underlag

Ävenrespektive funktion. detta ställer höga krav planerad ochen
samordnad budgetering inom funktionen.

många olika i dag. NågonKostnaderna för elberedskap täcks på sätt
elkraft funktionensamordnad budgetering sker inte såvitt gäller inom

5.9.Energiförsörjning. Till detta återkommer jag i avsnitt

genomförasamordna och krigsplanläggningAtt-

måste främst framgå vilkenkrigsplanläggning först och klartAv
vilken organisation skallverksamhet skall bedrivas, därefter somsom

organisationen skallfinnas och slutligen vad och inom göra.var en
motsvarighet tillkrävs förutom organisationsplan slagsDet ett

organisation skallarbetsordning för varje företag och annan som vara
verksam i krig.

varken verksamheten,Visserligen kan säkerligen räkna med attman
fungerabefattningshavare kommerorganisationen eller enskilda att

också tvivel finnas be-enligt ritningarna. kommerDet att ettutan
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de utomordentligaför efter itydande lagande lägeutrymme
situationer som avses.

främstplaner detta Detta berorVärdet är attetc. trots stort.av
organisa-igenomupprättandet plan kräver tänkerattav manen
krigsför-undertionsfrågorna och de svårigheter kan förväntassom

lösningarRedan sådant tankearbete diskussionerhållanden. och ärom
inte träffardeberedskapshöjande. Vidare kan planerna, även om

handlingsförlamning och för-motverkaalldeles bidra tillrätt, att
förovärderligt resultat planeringvirring. Ett är att utrymmetannat av

för enskildaminskarinitiativ minskar, dvs. riskenoönskade att
uppgifterråder, iklär sigsituationbefattningshavare, när extremen

därmed inte behärskar.normalt inte har ochdeoch somansvar,
krigsplanläggning innebäroch genomföraför samordnaAnsvaret att

detalj skall lägga sig ifunktionsansvariga myndigheten ideninte att
produktion och överföringverksamheten förplanläggningenhur avav

elberedskapennivå funktionen. Inombedrivs på lägre inomelkraft
planeringen denansvarsprincipen,skall, enligt den s.k. egnaav

produktion ochutföras dem sköterverksamhetenoperativa av som
elkraftbranschen, också harfredstidelkraft iöverföring somav --

ochKraftnät harområdet. Svenskapå detkompetens t.ex. ett eget
elkraft överföras påskall kunnagående förlångtmycket attansvar

i krig.storkraftnätet även
nätföretagelproduktions- och kommunerSvenska Kraftnät, samt

för verksamhet.särskilda krigsplaner sinskall givetvis upprätta egen
ö-drift be-planering eventuell ochingåbörplanläggningenI av

börsituationer ändamålsenlig. Mani vissasådan ärdömning av om
ö-drift i krig kan elberedskapensökadet bedömsockså, attom

ö-drift bör förberedas. sagdaDetplaneraförmåga, noggrant var
myndigheten handfastganskafunktionsansvarigainte denhindrar att

biståbereddinriktningen ochplaneringenbör attstyra varaav
råd demed hurKraftnät, företag, andrakommuner ochSvenska om

erforderlig planeringsig åt. Myndigheten bör bevakaskall bära att
upprättade planerna.deskaffatill stånd och studerakommer insamt

beredskapsläget.bildskaffar myndigheten sig godPå detta sätt aven
ansvarigabör denfunktionenfinns missförhållanden inomOm det

fårdetta intevederbörande. Ommyndigheten diskutera saken med
regeringen.tillmyndigheten anmäla förhållandeteffekt bör

för utbildning och övningarAtt svara-

vadsärskilt viktövningar tordeUtbildningsverksamhet och vara av
därförmyndigheten måstefunktionsansvarigaelberedskap. Dengäller

dött Förö-drift, nättill det hålls övningar attetc.motstartatt avse
därledningsfunktionerövningar, bl.a.realistiskafå till stånd av
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samtliga berörda medverkar, krävs funktionsansvarigadenatt
myndigheten utformar spelscenarier. Många problem, bl.a.noggrant

teknisk torde kunna sin lösning eller i fall blinatur, vartav -
ingående belysta sådanaunder övningar.--

För utbildnings- och övningsverksamheten skall bra resultatatt ge
fordras sakkunskap det nationella elsystemet förs medatt om samman
sakkunskap militär teknologi, strategi och taktik.om

Det ligger i sakens sådana analyser avseende krigsfall inatur att stor
utsträckning måste utgå från konstruerade händelseförlopp. Datorsimu-
lering störningar kan arbetsmetod. Erfarenheter frånav vara en
verkligheten, elavbrott på grund svåra väderförhållanden,t.ex.som av
bör kunna utnyttjas

Att regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget-

beskrivaAtt beredskapsläget förutsätter de vägledande hotbilderna,att
grund för all beredskapsplanering,utgör analyseras inomsom

funktionen. Detta arbete skall vad gäller elberedskap iutmynna en
uppfattning de hot kan riktade just elförsörjningen.motom som vara
Detta behöver enligt min mening inte innebära planeringen låsesatt
vid fåtal tänkta händelseutvecklingar. Sådana läsningar börett om
möjligt undvikas.

Nästa bör analysera hur angripare skulle kunna gåsteg attvara en
till för åstadkomma de verkningar han kan tänkas vilja uppnåväga att

förstörelsevilken det därmed finns anledning räkna med.samt attsom
Jag förmodar sådana analyser skulle kunna leda till antalatt ettatt
realistiska och värdefulla övningar utformas.kan

För den funktionsansvariga myndigheten skall kunna göraatt
rimliga bedömningar hoten funktionen måste näramotav en sam-

ÖCB,verkan med företrädare för Försvarsmakten, länsstyrelser,
kommuner m.fl. komma till stånd.

funktionsansvarigaDen myndigheten bör således ingåendegöra
analyser elförsörjhoten ningen. Planeringsförutsättningarna börmotav
beskrivas så tydligt och konkret möjligt.som

Därefter måste bedömas vilka åtgärder inom elförsörjningensom
kan vidtas för avhjälpa eller förebygga verkningarnaatt t.ex. ettav

vilken förmåga finns vidta dessa åt-väpnat samt attangrepp som
Sådanagärder. bedömningar bör enligt min mening från deut

tillgängliga inom elberedskapen. Analysen bör inriktas påresurserna
fredstidahur de skall användas effektivt hur demest samtresurserna

kan och behöver kompletteras.
Några generella regler för vad redovisning beredskapslägeten av

skall innehålla finns inte. därförDet ankommer den funktionsan-
svariga myndigheten eventuellt med ledning föreskrifteratt av som-
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redovis-utformautfärdar avseende viss funktionregeringen en -
kontakterlöpandelämpligt måste förutsättasningen Detsätt. attett

och vederbörandeden funktionsansvariga myndighetensker mellan
departement.

krävs ocksåredovisningenfram underlag förbraFör att ta ett
elkraft ibehovsamhällsfunktionernasde viktigasteanalyser avav

anförts, i huvudsakfunktionernas elberoende skall,olikakrig. De som
myndighetmed denfunktion, i samverkanrespektiveutredas somav

funktionsansvariga myndigheten.elberedskapen, dvs. denföransvarar
jämföras med vadskall sedanelkraft i krigSamhällets behov av

de givna förut-elförsörjningen underinompraktiskt kan presterassom
Även spelrealistiska övningarhär tordesättningarna. vara--

värdefulla.mycket

Slutsatser-

innebörden funktionsansvaretigjortgenomgång jagAv den avnu
tjänligtMöjligheternaföljande.jagkonstaterar ettatt presentera

beroende ingåendeelberedskapengäller ärvadbeslutsunderlag av
tekniska uppbyggnadnationella elsystemetsdetkunskap samtom

realistiskt kan ställasförväntningardärmed de systemetsomom
emellertid inte ha kunskapDetförhållanden.under olika är att omnog

också vissa kunskaperfordrasDetelsystemet.nationelladet om
råder krig. Endastförhållanden underdeteknik ochmilitär som

för planering övning kanscenarier ochutformadegemensamtgenom
skapas.fullständig bilden

nationelladet ochelsystemetkunskaperingåendeUtan omom
funktion tillfredsstäl-samhällets blirinverkankrigshandlingars en

Beskrivningarmöjlig göra.redovisning elberedskapen intelande attav
tjäna tilldå inteoch kanformulerade svepandei stället iblir termer

åtgärder.olikaför beslut statsmakternaledning av om

organisation förförstärktBör och5.5.2 en ny
NUTEKelberedskapen placeras hos

funktionsansvarig myndig-nuvarande ordningen NUTEKEnligt den är
elförsörjningen.innefattarEnergiförsörjningfunktionenhet för som

beredskapsför-samordnaföralltså i fredNUTEK har ansvaret att
elberedskapen.inomberedelserna m.m.

område årelberedskapensuppgifter pånuvarandefick sinaNUTEK
blevbolagiserades ochvattenfallsverksamband med Statens1992 i att

Vattenfallsver-överfördes interedovisatsSom tidigareVattenfall AB.
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kets organisation för elberedskapen till någon myndighet.annan
fickNUTEK inte heller de rimligen hade behövts för attresurser som

kunna bygga organisation för elberedskapen.upp en egen
Skall för elberedskapen fortsättningeni ligga påävenansvaret

NUTEK innebär detta NUTEK:s måste ökas kraftigt. Detatt resurser
inte enbart fråga utökaär verksamheten med det arbete medattom

elberedskap i dag bedrivs Svensk Elberedskap AB. Minsom av
uppfattning framgått verksamhetenär inom elberedskapen medattsom
inriktning kraftproducenter och nätföretag dessutom bör utökas och
intensifieras kraftigt. Detta gäller den regionala verksamhetenäven
inom de s.k. elområdena, vilket jag återkommer till.strax

Det krävs vidare ansvarsförhållandena mellan NUTEK ochatt
Elförsörjningsnärrmden klarläggs.

Elförsörjningsnärnnden skall, enligt gällande instruktion, närnu
nämnden inte i verksamhet hållaenbart sig informeradär detom
aktuella elförsörjningsläget och beredskapsläget inom elförsörj-om
ningen. Detta sker ledamöterna sammanträder och infor-attgenom

I dag lämnas såvitt framkommit ingen information frånmeras.
NUTEK beredskapsläget. NUTEK måste således skapa rutiner förom

kunna säkerställa god information till Elförsörjningsnämnden.att en
Elförsörjningsnämnden bör rimligen kunna vända sig till främst

NUTEK också till Svenska Kraftnät för sådan informationattmen
Elförsörjningsnänmden ålagts skaffa sig.attsom

Även Elförsörjningsnämndens rutiner måste Det mästeöver.ses
också vad Elförsörjningsnämnden inomövervägas förramen nuvaran-
de ordning kan för förbättra beredskapssituationen,göra den äratt om

ÖCBotillfredsställande. erinrarJag här såväl NUTEK be-attom som
skriver det aktuella beredskapsläget i fall, mindre bra.vartsom,

Elförsörjningsnämndens verksamhet i förhållande till Svenska
Kraftnät, Kärnkraftinspektionen och Strålskyddsinstitutet, i krig eller

regeringen bestämmer, måste också klarläggas.när annars
Frågor Elförsörjningsnärrmdens regionala och lokala organisa-om

tion, dvs. de nuvarande s.k. elområdena och elblocken, måste jagsom
berört, redas Arbetet med förbereda den regionala ochut. attnyss

lokala organisationen har efter Vattenfallsverkets bolagisering såvitt
förstårjag helt överförts till Svensk Elberedskap AB. Det är numera

oklart vilket NUTEK eller Svenska Kraftnätstatenansvar genom
känner för denna organisation.

ElförsörjningsnämndenAtt måste ha regional och lokal organisa-en
tion, där elkraftföretagen ingår torde helt klart. Det enligt minärvara
uppfattning självfallet myndighetsansvar till sådanett att attse en
organisation finns och den fungerar väl. Om företagen frivilligtatt
medverkar till detta det bra, måste använda offentligär statenannars
maktutövning.
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fortsattNUTEKlösning medSammanfattningsvis innebär somen
allaorganisationen undernuvarandeelberedskapen denansvarig för att

måsteskulledenalltså utgöraomständigheter, stommen,även om
väsentliga delar.iöverarbetas

ansvarigNUTEKmedordningnuvarandebibehållandeEtt somav
inleder arbeteKraftnätSvenskavidare motsvararförutsätter att som

krävakanDettaverket har. attt.ex.mycketdet tunga ansvar som
avdelar ellerochberedskapsenhetKraftnät organiserarSvenska en

KraftnätsSvenskaskall skötaantalanställer ansvar.ett personer som
SvenskainomelberedskapmedutförasbordearbetedetAtt som
mycketi krig, ärklaraskallför verketKraftnät, systemansvaretatt

KraftnätsSvenskadiskussion. Fråganståtordeomfattande utom om
återkommerorganisationsalternativ. Jagsamtligadock igälleransvar

detta.till
nationelladetbehållaskallNUTEKgälleranförtVad jag omnu

rad faktorerfinns dockelberedskapen. Detförledningsansvaret en
NUTEK inte kaninnebärmeningminenligt att enanses somsom

förstärktochförlämpadvälmyndighet är att nysvara ensom
elberedskapen.inomorganisation

emellertidfinner jagfaktorerutvecklar dessajagInnan närmare
arbeteNUTEKspromemoriadenkommenterakortanledning omatt

bilagaåtergeselberedskapmed somsom
beskrivningdennaöverlämnadesavsnitt 4.3.1framgåttharSom av
betänkandetföreliggandedettillanslutningiförstmig atttill nu

3i bilagabeskrivsarbeta1995. Deti sättfärdigställdes att sommars
redogörel-invändningsfritt. Menförstå,kansåvitt jaghuvudsak,iär

förbetrakta målsättninguppfattningminenligt attär som enmersen
harredogörelse arbetetför hurbedrivas änarbetet börhur som en

del baseramin därför intekan förJagverkligheten.bedrivits i
framställ-på dennaförbättraselberedskapen börhuröverväganden om

framvuxitsuccessivtfrån bildjag denstället har utgåttning. I som
gång.utredningsarbetetsundermighos

beredskapsför-enligtuppgifternaframhållit fordrartidigareSom jag
överföringochproduktionkunskaperingåendeordningen avom

kunskapenDenstruktur.elsystemetsnationelladetelkraft samt om
verksamhetdagligai sindemtillgänglig blandfrämstfinns som

dvs.nationella elsystemet,kraft i detelektriskoch överförproducerar
ochproduktionmedverksamhetenKunskapelkraftbranschen. om

svårtillgängligmycketframhållit,jagelkraftöverföring är, somav
kompliceradteknisktverksamhetentill ärmed hänsynfrämst menatt

komplexmycketharnationella elsystemetdetberoendeockså enatt
inbördesochsamverkar ärolika delarnauppbyggnad. De systemetav

innebärfrediElberedskapen2.3.avsnittvarandra jfrberoende av
och dess operatörerelsystemetnationellaförbereda dethuvudsaki att
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för hot och skapa förutsättningar föryttre att omställning tillen
krigsförhâllanden.

Det enligt minär mening uppenbart den myndighet haratt som
för elberedskap i fred antingen måste ingå i elkraftbranschenansvar

eller etablera samarbetenära och samråd med denna.ett Det är
samtidigt viktig myndighetsrollen förblir tydlig.att

NUTEK har omfattande uppgifter inom områden teknisk forsk-som
ning och utveckling, företagsutveckling, regional utveckling samt
energiförsörjning och effektivare energianvändning. NUTEK ingår inte
i elkraftbranschen. Att för elberedskapen med den utökning jagsvara
förordar verksamhetär med starkt operativ inriktning och har föga
med de nämnda huvuduppgifterna NUTEK hargöra. enligtattnyss
min bedömning redan i dag, bl.a. på grund dessa omständigheter,av
haft svårt få till stånd samrådnära och samarbete med företagenatt i
branschen. Sådan samverkan jagär förutsättning försagt attsom en
beslutsunderlaget för statsmakterna skall få sådant konkret innehållett

det kan läggas grund för välatt underbyggda beslut. Dagenssom
organisation har, jag pekat på, svårt sådant underlag.att presterasom
NUTEK:s samarbete med elkraftbranschen har i allt väsentligt skett

förmedling Svensk Elberedskap AB. Denna ordning ärgenom av som
framgått mindre lämplig.

NUTEK har vidare tillsyns- och andra myndighetsuppgifter gente-
företag i elkraftbranschen och blir, vilande förslagmot när tillnu

ändring i 1902 års ellag träder i kraft, nätmyndighet. Det kan sättas
i fråga dessa uppgifter, främst koncessionsprövning och tariff-om
kontroll, väl förenligaär med hantering elberedskapsfrågor.av
Tariffkontrollen innebär bevakning tarifferna högresättsatt änav

motiveras strikt kommersiella skäl medan rollen ansvarigsom av som
för elberedskapsfrågorna kan innebära myndigheten ålägger vissaatt
företag vidta kostnadskrävande beredskapsåtgärder.att

På grund det anförda det min uppfattningär förattav ansvaretnu
elberedskap inte naturlig uppgift förär NUTEK. Detta gäller såvälen
för närvarande efter det den vilande ellagstiftningenattsom nu
eventuellt har i kraft.trätt

finnsDet ytterligare faktor enligt min mening talar emot atten som
för elberedskapen skall ligga kvaransvaret NUTEK. Denna

sammanhänger med följande förhållande.
Elförsörjningsnämnden har, såvitt jag kan bakgrundmotse av sam-

hällets beroende elektrisk kraft, viktigare uppgift i krig änav en
ÄndåNUTEK inom funktionen Energiförsörjning. det NUTEKär som

skall förbereda Elförsörjningsnämndems verksamhet.
Ansvaret för elberedskapen i fredstid ligger således hand,en men

motsvarande i krig ligger Den nuvarande organi-ansvar en annan.
sationen i fråga elberedskap därmed, enligtstämmer min mening,om
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beredskapsför-bakomliggamåstetankarmed deinte överens som
ansvarsprincipen.bl.a.ordningens system,

Även låtalämpligtmindredetutgångspunkter attfrån allmänna är
Ävensköta.skallsedan intehanverksamhetförberedanågon somen

Vattenfallsverket skötteha gälltkanprincip närsägasi sammaom
VattenfallsverketElförsörjningsnämnden,förförberedelserna envar

uppgiften. Jagfördärför väl lämpatoch attbranschendel enanserav
denmåstefalliförberedelserför goda attförutsättning vart somvara

verksamhettill denanknytningmyckethardessa närasköter somen
utgångspunkt är rättmed dennaNUTEKFråganförbereds. är om

myndighet.
deninte börNUTEKförskälanförtjagVad utgör atttunga varanu

elberedskapen.förförstärkning böreftermyndighet svaraenssom
detundersökasemellertidställningstagande bördefinitivtFöre omett

ha kvarNUTEK börtalar förändå ansvaretskälandrafinns attsom
Vadelberedskapen.därmed förEnergiförsörjning ochfunktionenför

övrigförNUTEK:sfrågai ärkommerdå närmast ansvaromsom
för elbe-förskältillräckligt även ansvaretenergiberedskap attär

tillräckligtfinnsdetFråganNUTEK.liggaskallredskapen om
avsnitt.jag ibehandlar nästasambandsådant

beredskapfrågaiEnergisamband5.5.3 om

sambandha såtraditionellt nära attettenergi har ansettsFrågor om
myndighetochinomhanterasbörlämpligenfredide en samma

1980-industriverk,Statens1970-taletKommerskollegium,1960-talet
dessa1990-talet NUTEK. Ingenochenergiverktalet Statens av

förväldefinierathaft någotförfattningdock iharmyndigheter ansvar
Statensså längehellerintei praktikenbehövdeselberedskap. Detta

sinegenskapiochmyndighetexisteradevattenfallsverk avsom
naturligautgjorde denelkraftbranschenställningdominerande inom

elberedskap.för landetsbasen
ocksåberedskapshänseendeienergislagmellan olikasambandenOm

försörjningförberedskapsansvarettilldetta ledastarka kan attanses
Existensenmyndighet.ochanförtrosenergislagsmed all sammaen
Energiför-funktionendockinnebärElförsörjningsnårrmden attav

statsmakternakris.och underkriguppdelad i synessörjning är
tillräckligenergislagolikamellansambandensåledes inte gerattanse

krig.ienergiförsörjningenhållaanledning att samman
i be-energislagandraelkraft ochmellansambandendåVilka är

redskapshänseende
kraftverk.oljeeldadeolja ihjälpmedframställasElkraft kan av

bränslenSåvälelkraft.ocholja,hjälpmedkan utvinnasVärme gasav
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elkraft kan användas för driva maskiner och fortskaffnings-attsom
medel. Dessa olika energislag således i vissär utsträckning utbytbara.
Tillgång till och förbrukning fasta bränslen, drivmedel,av annat
flytande bränsle, och elkraft har alltså samband.ettgas

Landets totala energianvändning uppgick år 1993 till 374 TWh och
denna utgjorde elanvändningen dryg tredjedel. Den resterandeav en

delen energianvändningen tillgodoses förstai hand med olja, kolav
och inhemska bränslen.

NUTEK:s har inom utredningen verkat för sambandenexpert att ur
beredskapssynpunkt mellan olika energislag skall belysas och härvid
framfört följande.

Det finns möjligheter utnyttja landets energiresurserstora olikaatt Undersätt.
krisförhållanden, med de antaganden försörjningsstandarder gäller, kanom m.m. som

25 % den totala energianvändningentillgodoses antingen med elkraft eller medca av
inhemska fossilaoch bränslen. Den under kris oundgängligen nödvändigaelen kanen
till betydandedelar produceras fossila eller inhemskabiobaserade %bränslen.40av av
kriselen kan sålundaproducerasmed insatsråvaraän eller kärnkraft. Detvattenannan
bör nämnas denna andel kan åstadkommas nämnvärd tidsutdrâktatt för förbe-utan
redelser. Med längre tids förberedelser kan andelenytterligare öka.en

Upp till 80 % krisnödvändigaden försörjningen kan behövaåstadkommasmedav
hjälp fossila eller biobaserade bränslen. Utbytbarheten iär störst uppvärmnings-av
sektorn, lite sikt i principär all uppvärmning utbytbar. Men inomäven själva

Ävenelgenereringen utbytbarhetenär långt vadstörre än kan förvänta sig. inomman
industrisektom utbytbarhetenär betydande.Endasttransportsektorn kännetecknashittills

låg utbytbarhet. Avgörande inte härär antalet terrawattimmar kan in,av en som sparas
möjligheterna snabbt i bristsituationer dra ned effektátgángenutan iatt elanvändningen.

I vilken utsträckning det under kris kommer möjligt varieraatt atten vara
bränsleinsatsenberor dels hur bränslemixen i initialskedet, dels vilka inhemskautser
bränslemängder finns tillgängliga, dels ock vilka förberedelser vidtagits undersom som
fredstid för förbereda ordnad övergång till energislag.att annaten

Berörda konsumentgrupper kan ofta beslut och åtgärder variera singenom egna
insatsmix energi. Detta gäller såväl industrier och värmeverk vanligaav som
hushållskunder. Detta innebär framgångsrik reglering energi inte kanatt skeen av
bränsleslagsinriktad måste göras i helhetsperspektiv. Ett förbudutan användaett att
för hushållsuppvärmning leder enbart till motsvarandeuppvärmning sker medt.ex. att
olja och Itvärtom. situation där brist kan komma gälla samtliga energislagfinnsen att
risk för energikonsumentermed kombinationsmöjligheteratt helt kan komma stängasatt

från rimlig energiförsörjning, dvs. de kunderute särskilt investerat i säkerheten som
får i praktiken minst säkerhet.

Det sigsäger självt flexibiliteten i och samordningsmöjligheternaatt energian-av
vändningen främst tillgodoses i planeringen innan krisen. Framför allt blir denna
förmåga mycket viktig i den traditionella krisplaneringen utgår från kortaremer som
eller längre förvamingsperioder. Men i plötsligtäven uppdykande kriser, t.ex. ettsom
strategiskt överfall, viktigtdetär möjligheterna till samordnat utnyttjandeatt ett av
energitillgângama och samordnad reglering energianvändningen har kunnaten av
förberedas. Under förloppakut någon vecka i inledningsfasen krisett ellerav en
under strategiskt överfall blir möjligheterna begränsadeett utnyttja flexibiliteten. Detatt
sagdainnebär dock inte helt skall underskatta möjligheternaatt underävenman att ett
sådant skede slagkraftigagöra samordnade prioriteringar. I utvecklingen bortom en
veckaökar möjligheterna till samordnatutnyttjande energisystemenpåtagligt igen.ett av
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Samordningen sin utgångspunkt tvåi dimensioner energitillförselolika ochtar
energianvändning. Energitillförseln syftar främst uthållighet,till ävenen men
tillgänglighetsaspektenhar viss betydelse. Energianvändningen syftar förvisso tillen att

såväl uthållighet tillgänglighet. Men samordningensviktigaste syftegarantera ärsom att
åstadkomma balans inte enbart mellan tillförsel- användningssidanoch ävenen utan en
balansmellan energisystemetsolika delar. Kommer de olika delsystemeni alltför kraftig
obalans finns risk för hela energiförsörjningen inteden kollapsaratt störsom- -
kraftigare förhållandenavadän egentligen bort innebära. Sådanaobalanser kan inträffa

kunderna, eljest fri marknad under kris regleras, okontrolleratom en men som en
byter sina tillförselsystem.

Några exempel visar de praktiska konsekvenserna samordning.av
En allmän vissasträvan är samhällsviktiga verksamheter skall haatt extremtnumera

tillgång till reservkraft. Men tillgång till reservkraft innebär inte med automatik dessaatt
verksamheter under akut krisskede har tillgång till bränsle för driva sinaett att
reservanordningar. Vid samordnadplanering blir det självklart sådanaverksam-atten
heter låg prioritet vad gäller tilldelning från det allmänna samtidigtelnätetges en av

de hög prioritet vad gäller bränsletillförsel. Men detta kräver sofistikeradsom ges en en
informationsinhämtning och bearbetning. Hanteras detta i två eller olika in-tre
formations- och planeringssystem, nämligen inom elberedskapen, bränsleberedskapen

slutligen hos respektive övriga funktionsansvarigamyndigheter, riskenär uppenbarsamt
information ochvägen den exklusiva reservkraft innebäratt stannar resurs som

antingen inte kan utnyttjas alls eller de den frigör inte kan användasatt resurser som
alternativt sätt.

Genom den kommande lagstiftningen avseendeberedskapslagring olja och kolav
kommer det finnas möjligheter skapa långtgåendegarantier för värrneverkenatt attnu
skall kunna klara sina uppvärmningsbehov utnyttja sina elpannor. Detta innebärutan att

lokalt, regionalt eller centralt kan fattas bristandebeslut vid effekttillgång kopplaatt att
bort samtliga En sådan bortkoppling såledesvärmeverk. kan ske negativautan

Ö-driftsituationkonsekvenser. I då varje bortprioriterad kilowatt guld värd kanären
detta få mycket betydelse.stor

I situation där ingen har till helhetenär det knappast troligtattansvaret atten se en
sådan lagändring hade åstadkommas.Sådanalösningarkunnat där aktörerna taren av

finansiellt för åtgärder främst kommer till för konkurreran-ett attansvar som vara gagn
funktionen.de aktörer torde vid uppdelninguteslutna I det här fallet drabbasavvara en

nämligen oljekonsumenterna kostnad kanske rätteligen skulle ha buritsextraav en som
helt delviseller elkonsumenterna.av

På motsvarande kansätt framexempel fördelarna med samordnadövertas en
elberedskapsplaneringoch nätövervakning. En viktigaste uppgifternätmyndighetensav
kommer relatera nätkostnaden leveranssäkerheten i Dettill finnsnäten.att attvara
självklart samordningsfördelarmellan och elberedskapen.Alldelesnätverksamhetenstora
särskilt det tycks råda allmän uppfattning delar elberedskapen,som en att storaom av

de delar rätteligenäven borde falla säljare, skall finansierasproducenter ochsom av
nätföretagen.

Jag har uppfattat NUTEK:s i kan beskrivashuvudsak enligtatt syn
följande.

Det finns vissa möjligheter utnyttja landets olikaenergiresurser Vidsätt.att
uppvärmningen bostäder ungefärkan fjärdedel den producerasvänneav en av som

Ävenframställas antingen med elkraft eller med bränslen. vid produktionen kanav
olika bränslen användasberoende på vilka kraftverk i drift. Mängden bränsleärsom

används inom landet kan således variera. Dessutom kan i vissa fall de fossilasom
bränslen användsför produktion också för uppvärmning.användassom av
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NUTEKElförsörjningsnämnden ochDet finns värde i viss samordning mellanett en
Envidta kriser och krig. sådanbeträffande åtgärder respektive myndighet skall ide som

Elförsörjningsnämnden vidsyfta till bl.a. undvikasamordning skulle attatt en
elkraft. Sådanakraftiga restriktioner utnyttjandetransonering inför alltför vad gäller av

finns i olika delar landet snabbtskulle leda till den oljarestriktioner kunna att som
elkraft väljer olja.välja olja ocheftersom de har möjlighet mellanförbrukas, attsom

elkraft minskas kraftigt i krig,framhållits användningen kan behövaVidare har att av ,I sådantöverföringsförmåga kraftigt begränsad.produktions- ochelsystemets är ett iom
iväljervälja olja och olja.de har möjlighet mellandet angelägetläge är attatt som

Elförsörjningsnämndensituation såledesde åtgärder vidtasAven i denna behöver som av j

lNUTEKoch samordnas.
krigSvenska Kraftnät under kriser och i skallFör Elförsörjningsnämnden ochatt

4elproduktion möjlig längre respektivebedömningar vilkenkunna ärgöra av som
NUTEKtillgång till till kunna lämnasikt måste myndigheter ha ochkortare dessa ,lliksom vilka mängder bränslefinns i magasinuppgifter vilka mängder vatten somom

för elproduktion.disponiblaär 4som
elproduktion finnsdisponibla förfrågan vilka bränslemängderVad gäller ärsomom i

lNUTEK.och Detsamordningmellan Elförsörjningsnämndenfaktorer kräverrad somen
förhållandenkraftverk kan under verkligt svåraberedskapslagrasvid vissabränsle som

Enuppvärmning föranspråk för ändamål såsom ellerbehöva i andra transporter.tas 1
uppvärmningför främst kanbränsle beredskapslagrasmöjlighet det lär att somannan

lutnyttjaelproduktion. Eftersom alternativai anspråk för dessa sättbehöva atttas
Elförsörjnings-NUTEK ochförutsättningarna för elproduktion, börpåverkarbränslet

för användning viss mängdsamråda vilka alternativnämnden fortlöpande enavom
liggerför samordningi kriser och i krig. Ansvaret dennabränsle kan aktuellasom vara

NUTEK:s för bränsleförsörjningen.inom ansvar
fram materiali krig och kris fortlöpandeNUTEK Elförsörjningsnämnden böroch ta

regeringentillgängliga och myndigheterna bör lämnaenergiresurservilka ärsomom
elproduktion,fördelas mellan värme-hur dessa börsamordnade förslag resurserom

produktion och transporter.
särskild betydelseomfattningen industrins verksamhetsammanhangI detta är avav

finnsspillvärmeelkraft används, mängdenpåverkar hur mycketeftersom det somsom
mottrycksanlägg-i industriellaelkraft kan produceras detillgänglig och hur mycket som

ningarna.
framhållit i fråga elkraft och bränslenhar NUTEK god beredskapSlutligen att omen

freds-NUTEK redan iElförsörjningsnämnden ochviss samordning mellanförutsätter en
beredskapslagringenenligt NUTEK, främst gällasamordning torde då,tid. Behovet av

ransonering.förberedelser förbränsle samtav

ordningnuvarandeNUTEK:s uppfattningdelar givetvisJag att
Elförsörjningsnämnden ochmellansamarbeteförutsätter näraett

tillräckligtkrigssituation. dock inteNUTEK i Detta är argumentetten
med NUTEKEnergiförsörjning i fredsammanhållen funktionför en

för elberedskapen.ansvarig ävensom
helt överordnadelkraft måsteFörsörjningen med numera anses

tillgång till el,flytande bränslen, eftersommed fasta ochförsörjningen
funktioner ochavgörande för samhälletsSverige,i land årett som

förut-elkraft i praktikentillgångbestånd. Dessutomdess är en
funktio-ingår iandra energislagför utnyttjandet desättning somav

nen.
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Lagring detär avgörande förbereda krissituationersättet vadatt
gäller bränslen. I bristsituation det fråga bränsleni nöd-ären om
vändigt dessa kan från lagren till förbrukareatt ochtransporteras att
förbrukningen regleras med hänsyn till tillgängliga lager. Förbruk-
ningen regleras således inte i första hand med fortlöpande produktion.
I detta sammanhang kan påpekas beredskapslagring bränsle tillatt av
kärnkraftverken faller utanför funktionen Energiförsörjning.

elförsörjningenFör gäller helt andra problem. Elkraft kan i motsats
till bränslen inte lagras. Här detär avgörande fortlöpandeatt pro-
ducera och överföra tillräckliga mängder elektricitet. I likhet med
bränslen måste elkraft överföras transporteras till förbrukarna, men
sådan transport elkraft skiljer sig högst väsentligt från transportav

Överföringbränslen. elkraft sårbar, bl.a.är med hänsynav extremtav
till överföringsnätens tekniska komplexitet, och ställer helt speciella
krav på exempelvis reparationsberedskap.

Förbrukningsreglering ledningsbunden energi främstav men
gas kräveräven andra lösningar ransonering andraän förnöden-av

heter. Detta beror främst på ledningsbunden energi finns direktatt
tillgänglig hos konsumenterna och inte säljs disk.över Kontrollen

förbrukningen och regleringen den därförär särskilt svårav attav
åstadkomma.

Ett strategiskt överfall och andra väpnade skulle vad gällerangrepp
elberedskapen främst ställa krav på beslut operativa åtgärderatt om
kan fattas omedelbart. Besluten elförsörjningen kommerrör undersom

sådant överfall främst gälla åtgärder för lindra verkningarnaett att att
förstörelsen det nationella elsystemet.av av

Besluten driftåtgärder på sikt måstekort och skall fattas inomom
elkraftbranschen, eftersom ellerupprättandet mobiliserigen av en
särskild sidanorganisation vid den verksamhet bedrivs i fredav som
skulle innebära alltför tidsförlust.storen

Oavsett visst samband mellan energislag såledesolika detett är
nödvändigt det upprättas planer föroch beslutsunderlag elkraftatt som
har helt olika karaktär och innehåll beträffandeplanerän t.ex.
bränslen. finnsDet därför inga särskilda samordningsfördelar att
vinna.

NUTEK har till stöd för funktion anförtsammanhållen bl.a. atten
det kan uppkomma avvägningsfrågor gäller användningvad av
bränslen för framställning elkraft eller för andra ändamål, t.ex.av

eller uppvämining.transporter
Jag har dock inte funnit förberedelserna för avvägningar mellanatt

olika energi skulle bättre och säkrare beslutengörastyper av om
rörande elframställningen, i detta hänseende betraktaär attsom som
förbrukning bränsle, fattas myndighet handharav av samma som
försörjningen med bränslen. Det självklartär NUTEKsagt attsom

Elförsörjningsnämndenoch måste samråda i krig.
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frågorbranschgemensammaspecifiktheller insekan inteJag att
därmed inteelkraftbranschen ochocholjebranschenfinnas förskulle
fråga. Ifinnas i dennasarnordningsfördelar kanvilkaheller vartsom
sinsemellande två,samordning mellantorde fördelarnafall av

med desambandinte framträda ibranschernaolikartade, typer av
beredskapsplaneringen i dag.väpnade styrangrepp som

myndighets-uppfattning inte realistisktenligt minDet attär genom
vad gällertill oljafrånanvändningsökaföreskrifter t.ex.styra

krig. Vidarelångvariga kriser ellerförrän ibostadsuppvärmning, mer
i dag förförutsättningarnatekniska ärgoda dehurdet diskuteraskan

dis-för dessaUnderlagethuvudstyrningstatligsådan över taget.
möjligt drafunnitoch jag har intebättrekundekussioner attvara

egentliga slutsatser.nâgra
sambandenuppfattningminanförda detdetgrundPâ är attav nu

såberedskapshänseende inteenergislag i ärandraelkraft ochmellan
avsnitt ändå börföregåendeianförtsvadstarka de trotsatt som

elberedskapenföri fortsättningenNUTEKföranleda ävenatt svarar
fred.i

organisationslösningaralternativaNågra5.5.4

lösningarnâgra olikaförkort redogörahärkommerJag att av
NUTEKpåbyggertvå första lösningarnaDeorganisationsfrâgorna. att

falleti förstaelberedskapentillknutetfortfarande attär nära men
självständigformElförsörjningsnärnnden iuppgifterna sköts av enav

funktionsan-NUTEKfalletoch i det andra ärNUTEKinomnänmd att
beredskapsmyndighet.Kraftnätoch Svenskamyndighetsvarig

nämnd inombeslutandeomvandlas tillElförsörjningsnämnden en
fredstidisådan verksamNUTEK och ävenär som

i fredelberedskapenansvarigt förNUTEKordning, därNuvarande är
regeringeni krig eller närfrån dettaentledigas annarsansvarmen

samordningsan-övergripandeetti ställetdet ochbestämmer ges
mindre bratilldärför ledaoch kansin innebördoklar tillsvar, är

resultat.
elberedskapenbehöveri dag uppbyggtNUTEKpå hurMed tanke är

verket,inomfriståendeställninglösningmed denna organsomges
kraftanlägg-förKrigsskyddsnämndenNätmyndigheten ochjämför

innebärordninglämpligt medmindretordeningar. Det somenvara
beslutandeskullestyrelseochgeneraldirektörUTEK:sN organvaraatt

krig.ii synnerheti fred ochelberedskapenför
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jagDet tänker för frånmig detta har hämtats denmönster alternativ
organisatoriska ställningen Krigsskyddsnämnden förför den nuvarande
kraftanläggningar inom NUTEK; NUTEK:s instruktion.jämför 28 §

Klarhet präglar emellertid inte relationen mellan NUTEK och
Krigsskyddsnämnden. Som framgått Krigsskyddsnämndenbetecknas
för kraftanläggningar i NUTEK:s beslutandeinstruktion som en
nämnd inom NUTEK. Detta för Krigsskyddsnämndenstanken till att
beslutsfattande sker inom NUTEK och således del NUTEK:sär en av
verksamhet.

N UTEK:s instruktion behandlar inte Krigsskyddsnämn-närmare om
den eller inte del centrala förvaltningsmyndighetendenär är en av
NUTEK, enbart nämnden beslutandeärutan att treanger en av
nämnder inom verket. Krigsskyddsnämnden delsynes vara en av
NUTEK, avsedd stå under verkschefens kontroll.utan att attmen vara
Avsikten nämnden skall självständig.är att vara

KrigsskyddsnämndenLedamöterna i regeringen på förslagutses av
vissa angivna myndigheter m.fl. En ledamöterna dock påutsesav av

förslag NUTEK.av
198283: 100, bil. 14, behandlar frågorI organisatio-somprop. om

anförsinom Statens energiverk, angående135 bl.a.nen s.
huvudsak följande.Krigsskyddsnämnden i

med energiverketsuppgifter hänger uppgifter. Det sig...har nära tersammansom
till verket. Samtidigtdärför naturligt dem nämndernaknyta mäste beaktasatt att

specielladomstolar mednämndernadelvis har karaktären uppgifter slita vissa slagattav
vissa bedömningar.eller rättsligatvister mellan enskilda göra Anknytningenparterav

sådan administrativa vinstertill verket bör därför nämndernasgörsatt utan attvara
i fråga. Detta kan skeoberoende ställning kan nämnderna medsättas attgenom

sammansättning får självständiguppgifter ochprincipiellt beslutsrâtt inomsamma
myndighetersjälvständigaNämnderna återuppstår i principielltverket. upphör mensom

organisation verketsoförändrad form inom utövar i sådanaverkets och beslutsrätt alla
ärenden de tidigare handlagt.som

Krigsskyddsnämnden hävdar självständigheti praktiken sin gentemot
NUTEK och den uppfattas omvärlden särskildsannolikt som enav
myndighet.

Detta emellertid författnings-inte i överensstämmelse medär
regleringen angående myndigheter.ansvarsförhållanden Jaginom

här verksförordningen förtänker 1987:1100 gäller bl.a.som
NUTEK. Där NUTEK:s generaldi-myndighetens chef, dvs.attanges
rektör, ansvarig för och skall tillmyndighetens verksamhetär attse

Chefenverksamheten bedrivs författningsenligt effektivt. skalloch
också planera verksamheten, följs och analyseraövervaka planernaatt
resultatet. Chefen skall, naturligt, ha detockså är ytterstasom

för verksamheten. Detta kan gälla Krigsskydds-knappastansvaret om
nämndens självständighet skall kunna upprätthâllas.
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Generaldirektören för NUTEK skulle alltså kunna ytterstanses som
ansvarig för Krigsskyddsnänmdens verksamhet kunnautan att utse
eller entlediga de deltar i besluten eller på sättannatpersoner som

hand kunna påverka beslutsfattandet eller korrigera eventuellaegen
missförhållanden inom Krigsskyddsnämnden.

Krigsskyddsnänmden inom NUTEK kan exempelsägas ettvara
hybridslags bland myndigheter, tillkommen enbart denett av

anledningen vissa myndigheter för små. oklarheterDeatt ansetts som
uppstår med myndigheter inom myndigheter otillfredsställande.är

Sammanfattningsvis kan NUTEK redan i dag har flerasågas att
fristående inom myndigheten. harJag inte anledning närmareattorgan
kommentera detta inte föreslåjag kan lösningattmen anser en som
innebär fortsätter längs denna väg.att man

ocksåDet svårt hur sådan fredstida Elförsörjningsnärnndär att se en
skall kunna tillomgestaltas för krigstida behov inomett organ
NUTEK med all den personal sådan behöver och ären som- -
överordnad Svenska Kraftnät, Kärnkraftinspektionen och Strålskydds-
institutet. relationenAtt till NUTEK då svårtydd självklart.även är är

vidareDet oklart hur förhållandena inom NUTEK skulle bli iär ett
krigsläge ledningsorgan för elförsörjningen, med denett extremaom
vikt detta har, finns inom NUTEK. Skulle det då inte naturligtvara

NUTEK:s generaldirektör ingick i detta ledningsorgan Om dettaatt
blev resultatet skulle NUTEK:s övriga verksamhet, bl.a. med
bränslen, behöva ledas någon generaldirektören.änav annan

Min slutsats sålunda detta alternativ olårnpligt.är äratt

NUTEK ansvarig myndighet för funktionen Energiberedskap medsom
Svenska Kraftnät myndighet för elberedskapansvarigsom

Lösningen skulle innebära NUTEK hittills skulleatt som vara
funktionsansvarig för Energiberedskap, såväl Elförsörjnings-attmen
nämnden Krigsskyddsnänmden för kraftanläggningar upphör.som

Svenska Kraftnät förvaltar och driver storkraftnätet och ingår i
elkraftbranschen. Som jag återkommer till har Svenska Kraftnätstrax
redan det gäller verkets nuvarande ansvarsområde utomordentligtnär

beredskapsuppgifter. därförJag inte verket bör åläggasstora attanser
de ytterligare uppgifter i det diskuterade alternativet skullesom nu

fråga.komma i
på detta lägga elberedskapen två myndigheter skulleAtt sätt

dessutom inte heller bidra till öka i organisationen.klarheten Jagatt
det viktigt det råder full klarhet detår över äratt att attanser en

myndighet har det fulla myndighetsansvaret för elberedskapen.som
Därmed jag alternativ inte skall genomföras.dettaattanser
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Elsäkerhetsverket tänkbart hemvist för elberedskapen

Med betraktelsesätt där samband letas fram skulle det väl kunnaett
elberedskapsarbetethävdas skall bedrivas Elsäkerhetsverket.att av

Beredskapsarbetet kan i vissa stycken inspektion och utbildning-
ha visst samband med delar den verksamhetettanses av som-

bedrivs hos Elsäkerhetsverket. Därtill kommer Elsäkerhetsverketatt
har etablerad regional organisation och där finns god tekniskatten

i frågakompetens elkraft. Det dock inte välmotiverat attom synes
verket till huvudman för elberedskapen fred,göra i och i synnerhet

inte i krig. harJag inte funnit anledning fundera djupare i dessaatt
banor.

Kraftnät-lösningarSvenska

Jag betraktade i början mitt utredningsarbete Svenska Kraftnätav som
naturlig organisatorisk bas för den nationella elberedskapen i sinen

helhet. Emellertid stod inte KraftnätsSvenska utomordentligt stora
uppgifter inom elberedskapen klara för mig förrän utrednings-egna

arbetet fortgått tid. Jag vill betona Svenska Kraftnät enligtatten nu
min mening enbart bör ha det operativa beredskapsansvaret för
storkraftnätet och för balanshållningen inom dvs. det s.k.systemet,

denna uppfattning jagTrots emellertid anledningsystemansvaret. ser
här diskutera frågor uppkommer Svenska Kraftnät väljsatt som om

för nationella sinbas den elberedskapen i helhet.som
fredstid det Svenska Kraftnät förvaltarI och driverär storkraft-som

såledesSvenska Kraftnät ingår i elkraftbranschennätet. och har där en
myndighetvital roll. När det finns naturligt sätt äretten som

involverad i den fredstida verksamhet inom viss samhälls-bedrivssom
sektor betydelse för totalförsvaret, det rimligt denförefaller attav
myndigheten för funktionen.ansvaretges

Genom elmarknadsreformen förhar balanshåll-lagtatt ansvaret
i detningen nationella elsystemet sesystemansvar prop.-

1993941162 161 förordningen 1994:1806samt systemansvars. om
för elektrisk ström på Svenska Kraftnät detta för-accentueras-
hållande ytterligare.

Skäl kan därför finnas för Svenska Kraftnät N UTEK:sövertaratt
funktionsansvar i fråga Elförsörjning.om

frågaNästa då hur organisationen fullgöra dettaär för funktions-att
bör utformas inom Svenska Kraftnät. Olika lösningar häräransvar

tänkbara och jag antyder i det följande konstruktioner samtligatre som
kan kallas Svenska Kraftnät-lösningar.
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inomElkraftkommission Svenska Kraftnäta.

skulle möjligt skapa särskiltDet kunna att ettvara organ en-
inom för Svenska Kraftnät.beslutande nämnd Dettaramen organ-

i det följande Elkraftkommissionen.benämns
skulle ha uppgift för den fredstidaKommissionen attsom ansvara

arbetsuppgifter i dagelberedskapen och härvid deäven överta som
för kraftanläggningar.ankommer på Krigsskyddsnämnden

denKommissionen skulle ha liknande sammansättningen som
skullenuvarande Elförsörjningsnämnden. Ledamöterna utses av

förslag företrädare för elkraftbranschen.regeringen; vissa av
ingå Elkraftkom-Generaldirektören för Svenska Kraftnät skulle i

eventuellt ordförande. Försvarsmakten skullemissionen, som vara
juristlämpligt ledamotföreträdd. Det kunde ävenatt utse envara som

bli fråga svåramed hänsyn till det kundehög nivâ, bl.a. att om
egendomsintrång.ersättningsfrågor vidrättsliga bedömningar av

Elkraftkommissionen besluta i frågaKraftnät skulleInom Svenska
Elkraftkommissionen skulle självständigtelberedskapen. varaom

underSvenska Kraftnät i de frågor liggerbeslutande inom som
kommissionen i fredstid kommanämndens Skulle beslutettansvar. av

bordeSvenska Kraftnäts verket hastå i strid med systemansvaratt
möjlighet föra frågan vidare till regeringen.att

kommissionenregeringen bestämmer skullekrig ellerI när annars
föruppgifter Elförsörjningsnämnden närvarandehuvudsak ha dei som

därmed kunna avskaffas.Elförsörjningsnärrmden skullehar.
storkraftnätetKraftnät driver förvaltarSvenska ochGenom samtatt

förfogandelagens bestämmelserräcker sannolikthar systemansvaret
Elkraftkommissionens befogenheter.stöd försom

kansli ocksåElkraftkommissionen skulle finnasUnder ärett som
blandPersonalen borde väljas demSvenska Kraftnät.inrättat inom

djupaoch harelkraftbranschenhar god kunskap ävenom somsom
självfalletKanslipersonalen skulleberedskapsfrågor.insikter i vara

regeringen,Kraftnät. Kanslichefen skulleSvenskaanställd utses avav
kansli skulle bereda ochställföreträdare. Dettaliksom dennes

och Svenskabeslut i alla de frågor NUTEKkommissionensverkställa
elberedskapen enligt be-besluta i frågaKraftnät i dag har att om

redskapsförordningen.

Svenska KraftnätRåd inom

skulle ha råd vidKraftnätkonstruktion innebär SvenskaDenna ettatt
Rådet skulle beståuppgifter inom elberedskapen.sin sida med av

ingetinnebär egentligenLösningen änproducenter och nätägare. annat
församlingElkraftkommissionennämndaden ersättsatt av ennyss

beslutande.ärsom
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Svenska Kraftnät har hand elberedskapen.c. ensam om

Bedömning Svenska Kraftnät-lösningarav

Ett problem har betydelse för samtliga Svenska Kraftnätlösningarsom
Svenska Kraftnät inte baraär har uppgiften för räkningatt att statens

driva förvaltaoch storkraftnätet. Detta skall ske på affärsmässigtett
dåJag bl.a. upphandlingsätt. reglerkraft. Svenska Kraftnätavser av

kommer i egenskap systemansvarig myndighet attav vara en av
landets köpare elkraft.största Därutöver tillhandahåller Svenskaav
Kraftnät överföringskapacitet till landets elproducenter. Priset för
denna överföringskapacitet skall bestämmas enligt affärsmässiga
grunder. Samtidigt skall Svenska Kraftnät ha tillgång till omfattande
mätdata från både elproducenter och andra jfrnätägare prop.
199394: 162 89. Kravet på affärsmässighet både vad gäller köps. av
reglerkraft och prissättning för överföringskapaciteten innebär att
verket i förhållande till övriga aktörer inom elkraftbranschen kan ha
motstående intressen.

Om Svenska Kraftnät detta har motståendesätt intressen i för-
hållande till andra agerande elmarknaden kan det framstå som
mindre lämpligt verket i egenskap beredskapsmyndighet elleratt av

myndighet med anknytning till dennanära myndighet alternativsom
fåra insyn i dessas angelägenheter.

iJag vill detta sammanhang också framhålla ytterligare skälett som
enligt min mening talar samtliga Svenska Kraftnät-lösningar ochemot

också har samband med relationen mellan verket och övriga inomsom
elkraftbranschen. Vad jag här riskenär beredskapslösningarattavser

enbart anpassade till den verksamheten,är dvs. driftsom egna av
storkraftnätet, fram.tas

Den Svenska Kraftnät-lösning jag närmast övervägt ärsom
alternativ Det har dock bl.a. skäl jag berört inoma. av som nyss
utredningen saknats förutsättningar för rimlig grad enighetatt en av
bland de berördanärmast kring denna lösning.

Vad särskilt talar alternativet följande.b. äremotsom
Min uppfattning detär svårt skapa regleräratt att ettsom :ger

starkt råd. Tanken elkraftbranschenär skall ha möjlighetatt .att
inflytande, vilket skulleutöva säkerställa branschens nödvändigaatt

medverkan i beredskapsarbetet sker frivilligt. inteDet rimligtär att
branschens enda inflytande enbart innebär lämna Svenskarätt atten
Kraftnät förslag lämpliga åtgärder. Sådana förslag torde alltid
kunna framställas skrivelse ställs till Svenskaattav envar genom en
Kraftnät. Att exempelvis tänka sig ordning innebörd att etten av
enigt råd inte fick förbigås regeringens medgivande sigutan ter

svårt.dock

15-05346
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Vad slutligen gäller alternativ kan detta alternativ särskiltmotc.
följande.anföras

förutsättningEn för god elberedskap torde företrädareatten vara
för elkraftbranschensamtliga delar ingår bland dem fattarav som

frågabeslut i elberedskapen. skulle innebära samord-Detta attom
ningen och samverkan inom elförsörjningen låg inom själva besluts-
fattandet.

denna samverkan nödvändigt på inte gäller andraAtt är sättett som
branscher följer det nationella elsystemets alla delar bokstavligenattav

Även ö-drifthänger ihop och beroende varandra. i och förär av om
möjlig kräver fungerande elförsörjning hela det nationellasig är atten

funktion âterupprättas. Elförsörjningens strävanden ielsystemets en
krigssituation måste således omfatta hela det nationella elsystemet och
involvera hela elkraftbranschen.

för elkraftbranschenförefaller dock inte lämpligt företrädareDet att
Kraftnätsi beslutsfattandet de plats i Svenskadeltar att targenom

fallet Kraftnät myndighetledning, vilket skulle bli Svenska somom
nämligenansvarig för elberedskapen. Detta skulle normaltblev

beslutsfattande följer Svenskainnebära de deltog i detävenatt som av
så sker.Kraftnäts affärsverksamhet. Det torde direkt olämpligt attvara

Kraftnät i kollisionaffärsintressen inom Svenska kommerRisken att
till bedömningenberedskapsintressen bör undvikas. Detta ledermed

Kraftnäts affärsverksamhet och inombeslutsfattandet inom Svenskaatt
mån skiljas åt.elberedskapen i möjligaste bör

myndighet skallföljande invändning. Denfinns ocksåDet som
tillämpa den lag be-för elberedskapen skall bl.a. nya omsvara
anläggningar jagredskapsåtgärder vid vissa elektriska somm.m.

möjligt riktaföljande. lag detföreslå i det Denna görkommer attatt
däribland Svenskainom elkraftbranschen,företagålägganden mot

sådant fallSvenska Kraftnät imindre lämpligtKraftnät. Det sig attter
uppståranläggningar. Frågansinaskulle tillämpa denna lag mot egna

Kraftnäts ställe i dessa frågor.i Svenskaskall beslutadå vem som

myndighet ocksåomvandlas tillEljiärsörjningsnämnden ärsomen
fred.verksam i

elberedskapsfrågorna svårbedömdaframhållavill allmänt ärJag att
funktio-betydelse för samhälletselberedskapen har centraloch att en

förenligt min mening nödvändigtdärförDet är att ansvaretner.
har möjlighet koncentreratill myndighetelberedskapen atten somges

betydelsefrågor. Det också avgörandejust dessasig på är attav
i samarbete medmyndighet kan verkaanförtros näraansvaret somen

elkraftbranschen.
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Elförsörjningsnämnden fick sin instruktiongällande år 1988.nu
Som framgått det föregående träder nämnden i verksamhet vid krigav
eller regeringen bestämmer viktig förutsättning förnär det. Enannars
Elförsörjningsnämnden torde ha det sambandetvarit mednära
dåvarande Statens vattenfallsverks beredskapssektion. Det var
Vattenfallsverket försvarade de fredstida förberedelserna inomsom
Elförsörjningsnämnden och tillgång till kunnig personal ochgav

medkontakter andra delar elkraftsbranschen. Elförsörjningsnämn-av
den hade med andra 0rd naturlig bas för sin existens.en

ElförsörjningsnämndenOm skall stå kvar det statliga lednings-som
för elförsörjningen i krig det viktigt nämnden också iärorganet att

fortsättningen har naturlig bas under fredsförhållanden, precisen som
fallet före år 1992. Som tidigare redovisats svårt finnadetär attvar

sådan bas i den nuvarande myndighetsstrukturen.en
lämpligasteDet därför Elförsörjningsnärrmden ombildas ochär att

får möjligheter själv för elberedskapen fred.i En sådanatt ansvara
lösning ligger i princip inte långt ifrån vad i praktiken gällde föresom
bolagiseringen Vattenfallsverket Elförsörjningsnämndenävenav om
i sin roll naturligtvis inte kan jämföras med detta verk.nya

Dessutom torde organisationslösning där Elförsörjningsnämndenen
för elberedskapen i fred kunna innebäraävenansvarar anses en

anpassning till ansvarsprincipen. Härigenom får Elförsörjningsnämn-
den klart definierat fullständigt bådeoch i fred.krig och iett ansvar

ElförsörjningsnämndenVad gäller ansvarsprincipen och vill jag
dock framhålla följande. Ansvarsprincipen innebär, jag flerasom
gånger påpekat, har förden viss verksamhet i fredansvaretatt som en
skall behålla under krig,detta verksamheten skallomansvar upp-

finnsrätthållas då. det omfattandeTanken fredstida verksam-är att en
i Efter bolagiseringenhet skall bedrivas krig. Vattenfallävensom av

finns dock ingen myndighet produktion el. Detbedriver ärsom av
därför svårt tillämpa ansvarsprincipen i dettafullt sammanhang.att ut
Mitt förslag Elförsörjningsnämnden skall myndighetattom vara en

verksam fredstidi elberedskapsfrågornaär även innebär dock attsom
får den kontinuitet i fred och kriskrig vägledande förärsom
tillämpningen ansvarsprincipenav

Elförsörjningsnämndens uppgift denna lösningblir med iattnya
fred för landets elberedskap, dvs. förbereda elförsörjningenattansvara
inom det nationella elsystemet inför förhot och ställaattyttre om
verksamheten till krigsförhållanden. Uppgiften innebär givetvis att
Elförsörjningsnämnden skall i i fred.verksamhet I krig ellerävenvara

regeringen bestämmernär det, behåller Elförsörjningsnämndenannars
de uppgifter och det den i dag har.ansvar

Elförsörjningsnämnden skall sålunda, i stället för NUTEK, utföra
åtgärderde i §17 beredskapsförordningen i frågasom anges om

elberedskap. Vidare Elförsörjningsnämnden i detta alternativövertar
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de uppgifter för närvarande ankommer Krigsskyddsnämndensom
för kraftanläggningar. nämnd kan alltså läggas varigenomDenna ner,
antalet statliga inom elberedskapsomrädet minskar.organ

uppfattningfrämsta fördelen med detta alternativ enligt minDen är
det skapas förutsättningar för entydiga ansvarsförhållanden inomatt

lelför-uppnår också den har ledaelberedskapen. Man att attsom l
påverka beredskapsläget inomsörjningens i krig makt lattgesresurser

lorganisationslösning godaelberedskapen. Vidare kan denna ge
finnskompetensmöjligheter till det intresse och denatt ta vara som

i fråga elberedskap. Detta torde kunnainom elkraftbranschen om
förhållanden.förbättringar i jämförelse med dagensmedföra stora

alternativ genomförs och återkommer i avsnittJag förordar dettaatt

iorganisation för Elförsörj-detaljerade förslag uppgifter och5.6 till om
i fred.ningsnämnden

iFunktionsindelning enligt beredskapsförordningen5.5.5

för den funktion i bilagani dag ansvarig myndighetNUTEK är som
Energiför-gällande lydelse kallasberedskapsförordningen i desstill

försörjning med elkraft.och omfattarsörjning bl.a.som
skall haElförsörjningsnärnndenEftersom jag förordar attnu

nuvarande funktionenbehöver denför elberedskapenansvaret
i fortsättningen endastEnergiförsörjning delas NUTEK bör svaraupp.

inte behandlats inomfunktionen Energiförsörjningför de delar somav
försörjning med bränsle ochutredningsarbete, dvs.för mittramen

nuvarandedärvid denlämpligtdrivmedel. Det ersättaattsynes
ochexempelvis Bränsle-funktionen medbenämningen en annan,av

bör ändrasberedskapsförordningenBilagan tilldrivmedelsförsörjning.
härmed.i enlighet

för ochinombör hanterasFrågorna elberedskap en egenramenom
beredskapsförordningen bör benämnastillfunktion i bilagansomny

Elförsörjning.
för elberedskapsfrågorna,särskild funktionInrättandet av en

riksdagensockså liggaElförsörjning, tordebenärrmd närmare
verksamhetprioriteradelförsörjningenställningstagande som enom

frågaorganisation kan ivad Jagtotalförsvaret dagensinom gör.än om
Postbefordranpåpeka såvälfunktionsindelning och sektorers vikt att

enligt beredskaps-funktionerTelekommunikationer utgör separatasom
viktigareknappastfunktioner torde änförordningen. Dessa vara

mellan olika funktio-ingående jämförelserelförsörjningens även om
vikt inte börinbördes göras.ners
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5.6 Elförsörjningsnämnden

5.6.1 Inledning

förordar, framgått i beredskapsförord-Jag avsnitt 5.5.5, den iattsom
indelningenningen använda i funktioner ändras på så funk-sätt, att

tionen Energiförsörjning fördelas i två funktioner, elförsörjningen
föroch bränsle- och drivmedelsförsörjning.en

Elförsörjningsnämnden skall enligt mitt förslag ha det centrala stat-
förliga ledningsansvaret elberedskapen i situationer, dvs. bådealla i

fred och i krig. Den bör de engagerade iärgenom personer som
myndighetens arbete ha sådan kompetens och anknytning tillen

elkraftbranschen,företagen inom den ledningsorgan vinneratt som
branschens respekt och förtroende. Givetvis bör allmänna intressen

företrädda inom myndigheten på så aldrig kandet uppståsätt attvara
tvekan myndigheten tillvaratar Sveriges totalförsvarsintressenattom
och inte andra i sammanhanget ovidkommande hänsyn. Vad jagtar

utredningen höjtshär inom har varnande el-är rösteratt attavser om
kraftbranschen kunde benägen främst till de in-attvara se egna

vill dock betona jag för min del farhågorJag dessaatttressena. anser
överdrivna.

del det civila försvaret.Elberedskapen Elförsörjningsnärrm-är aven
försvaretssåledes för det civila huvuduppgifterden skall verka att tre

fullgöras:kan

civilbefolkningen verkningarna krigshandlingarvärna motatt av-
livsnödvändigoch i krigoch under kriser försörjning,trygga en

och i krig stödja Försvarsmaktenunder kriseratt samt-
uppgifter,fullföljandet dessaför under kriser och i krigatt av-

upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna.

5.6.2 Elförsörjningsnämndens i kriguppgifter

avsnitt behövshar i 5.3 redovisat detJag min frågan om ensyn
avsnittcentral statlig ledning elförsörjningens i krig. I 5.4resurserav

uppehållit för ledningsupp-har jag mig vid frågan förberedelserom
giften. slutligt för Elförsörjnings-Att och i detalj fastställa uppgifterna

gång elberedskapnämnden för alla givetvis möjligt. En godinteären
förutsätter fortlöpande fastatankearbete med vissaett ramar.

fredstidaGivetvis måste det utvärdering deske ständig aven
utvärdering i bedömning vadDenna skall utmynna avresurserna. en

åstadkomma krigssituationer. Förkan möjligt i olika attattsom vara
självfalletåstadkomma övningarkunna det möjligt krävsärytterstsom
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i sin kan infallsvinklar. Utvärderingarna och övningar-tursom ge nya
förberedelsersåledes kontinuerligt underlag för vilkanytt somna ger

uppgifternabehövs i fred för i krig skall kunna lösas.att
Elförsörjningsnämndens uppgift i krignuvarande planera, ledaär att

elförsörjningens och vid behov genomföraoch samordna attresurser
Uppgifterna såvälförbrukningsreglering. berör produktion och

överföring förbrukning elkraft. Elförsörjningsnämndenssom av ansvar
söka åstadkomma god elförsörjning. l krig måste detär att en

finnas operativt kontrollrum för rikets elförsörjning förnaturligtvis ett
kraftprodu-Elförsörj ningsnämnden, Svenska Kraftnät och de störreatt

skall kunna arbeta tillsammans.centerna
föreslår inte Elförsörjningsnämndens uppgifter och iJag att ansvar

krig skall förändras. Däremot måste det bättre hittills klargörasän
vilka konkreta arbetsuppgifter Elförsörjningsnänmden skall utföra i
krig för fullgöra sitt också den grund denDetta äratt somansvar.

planeringen förberedelsearbetet i fred måste på.nödvändiga och bygga
framgått för möjligtDet emellertid inte närvarandeär attsom

område.utforma slags åtgärdspaket för krig elberedskapensett
inte vilka ochFrämst beror detta det samlat haratt utretts resurser

finns elförsörjningen.möjligheter till olika åtgärder i krig inomsom
utredningen råda påDet har inte varit möjligt inom bot dessaatt

beslutsunderlaget. därför frittbrister i Jag kommer att mera resonera
sig. Dock bör blandkring hur ledningsansvar i krig kanett te

sådanElförsörjningsnämndens första uppgifter tillatt attse envara
utredning elförsörjningens fredstidamycket ingående hurgörs av

krigsförhållanden. fordrarkan kraven under Dettamotsvararesurser
nödvändigtmycket omfattande arbete enligt min meningärett ommen

elberedskapen i Sverige skall förbättras.
100 bilaga 112 f.budgetpropositionen 1995 199495: 5Av prop. s.

fråga elbe-framgår regeringen allvarligt på de brister iatt omser
i samband medredskapen föreligger och denatt attavsersom

totalförsvarsbeslut låta analysera vilka hotförberedelserna inför nästa
förledningssystemen bör dimensionerandeel-, tele- ochmot varasom

områden.inriktningen beredskapsåtgärderna dessaav
elproduktion skall Elförsörjningsnämnden verka förNär det gäller

produktionsresurser finns tillgängliga. skall i dettillräckliga Detatt
ske långsiktig planering och inriktning.längre tidsperspektivet genom

då vilka kärnkrafts- och vattenkraftaggregatkan frågaDet vara om
faktorer,skall utnyttjas med hänsyn till olika relevanta t.ex.som

med frågorverkningsgrad. Beslut i dessa frågor hänger intimt samman
förbrukningsniväer överföringsmöjligheter. I det kortareochom

tidsperspektivet skall Elförsörjningsnämnden verka för undanröjaatt
förhinder utnyttja landets produktionsresurser.att

olikareparationsarbetet beträffandeDet direkta underhålls- och
anläggningsinne-självklartanläggningar måste skötastyper avav
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havaren. För innehavaren skall kunna klara sådant arbete kanatt ett
vid vissa anläggningar krävas väl fungerande verkskydd, vilketett

såvälkräver utbildad verkskyddspersonal erforderlig utrustning.som
Det bör också finnas bevakning vid viktigastede anläggningarna. I

Ävenvissa fall kan det också finnas behov driftvärn. Elförsörj-av om
ningsnämnden del civilaär det försvaret bör nämnden samarbetaen av

med Försvarsmakten i frågornära militärt skydd för anlägg-om
ningarna.

Vad vattenkraftstationer gäller Elförsörjningsnämndens verk-avser
samhet i första hand övergripande för underhåll ochett ansvar
reparation anläggningarna, efter skador orsakatsLex.av som av
sabotage eller andra stridshandlingar.

det gällerNär värmekraftverken, särskilt de fossileldade kraftstatio-
tillkommer frågor bränsleförsörjningen. Dessa frågorrörnerna, som

skall Elförsörjningsnåmnden lösa i samarbete med NUTEK, jagsom
förutsätter funktionsansvarig myndighet för bränsleförsörjning.är
Även ÖCBsamarbete med och andra myndigheter med viktiga
ansvarsområden behövs, det gäller transportfrågor.närt.ex.

Särskilda problem förknippade med elproduktionär i kärnkraftver-
ken i krig. dettaI sammanhang vill jag framhålla det förefalleratt
finnas skilda uppfattningar innebörden gällande bestämmel-om av nu

det gäller i krig bör ha beslutanderättennär driftser vem som om av
kärnkraftverken. förhållandeDetta otillfredsställande. Gränsdrag-år
ningen mellan Elförsörjningsnänmdens och Kärnkraftinspektionens

måste klar. Jag återkommer till dessa frågor i avsnittgörasansvar
5.6.3.

det överföring, kraftledningar,När gäller dvs. transformator- och
kopplingsstationer Elförsörjningsnämndens uppgifterär huvud-etc

övergripande försakligen ha underhåll reparationatt ett samtansvar
skador anläggningarna.av

Elförsörjningsnämnden har uppgiftvidare i medverkaviktig atten
materielförsörjningtill för underhåll fördelningreparationer och samt
tillgängliga med hänsyn angelägenhetsgraden för detillav resurser

olika behoven. Detta innebär Elförsörjningsnämnden själv måsteatt
besitta eller ha tillgång till dels totalförsvaretsnära kunskapstor omen
verksamhet för kunna mellan olikaprioriteringar elkunder,göraatt
dels det nationella uppbyggnad funktion föroch kunnanätets attom

prioriteringar i fråga fördelninggöra och till-reparationerom av
gänglig reservmateriel.

Vad prioritering fördelningoch materielsagtssom ovan om av
gäller också personella för kontroll, underhåll och reparationresurser

anläggningarna.av
Jag återkommer i avsnitt 5.6.4 till frågor tillgång tillom resurser

för reparation förstörda överförings- produktionsanläggningar.ochav
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Elförsörjningsnämndens uppgiftförbrukning detdet gällerNär är att
förbrukningsreglering ochföreskrifter behövs förbesluta attsom
uppgift ingår lämnareglering. dennagenomföra sådan I även att

regleringsföreskrifterna rådochinformationallmänheten geom
ocksåElförsörjningsnämnden skall i denelhushållning.rörande ut-

överklagade beslut i ärendensträckning regeringen bestämmer pröva
myndigheter på lägre nivå.förbrukningsreglering fattats avsomom

ransoneringsátgärder endast bliutvecklat tordetidigareSom jag
neutralitetsfallen.eller ifientligtaktuella i utdragetett angreppmer

Elförsörjningsnämnden ochAvgränsningen mellan5.6.3
beredskapsmyndighetervissa andra

vissa frågor gällerdiskuteraövergår tillJag närmareatt somnu
och detElförsörjningsnämndensavgränsningen mellan ansvaransvar

ingå i funktionenmyndigheter börde andrai krig ligger somsom
Elförsörjning.

beredskapsförordningentilllydelsen bilagangällande ärI den avnu
StrålskyddsinstitutetKärnkraftinspektionen ochKraftnät,Svenska

funktionen Energiförsörj-ingår imyndigheterangivna bland de som
Elförsörj-funktionenskall ingå i denSvenska Kraftnätning. Att nya

Svenskabehandlai avsnitt 5.7självklart och jag kommerning är att
kan behövaoch de förberedelseruppgifter i krig görasKraftnäts som

och StrålskyddsinstitutetKärnkraftinspektionentilli fred. Skälet att
måste dessaEnergiförsörjningnuvarande funktioneningår i den vara

harkärnkraftverken. Detillsynsuppgiftermyndigheterstvâ gentemot
energiförsörjningenuppgifter inom den delhasålunda ansetts somav

elberedskapen.avser
i krig måste rimligennuvarandeElförsörjningsnämndens ansvar
står i överordnatsituationeri sådananämndeninnebära ettatt

och Strål-KärnkraftinspektionenKraftnät,till Svenskaförhållande
regeringen. Dettaundermyndigheterskyddsinstitutet. Samtliga är
hierarkin myndig-inbördesreglera denregeringen kaninnebär att

lämpligt.bedöms Jagalltefter vademellanheterna attansersom
överordnad deskalli fortsättningenElförsörjningsnärnnden även vara

bör dockbestämmer. Dettaregeringeni krig ellerövriga när annars
instruktioner.de fyra myndigheternasuttryck ikomma till klart

leda ochi krig planera,i uppgiftElförsörjningsnämnden har att
fullgöra sitt börFörelförsörjningenssamordna att ansvarresurser.

föreskrifterutformabefogenhetElförsörjningsnämnden ha närmareatt
krig.ibedriva sittKraftnät skallför hur Svenska systemansvar

eller regeringenskall alltså i krigElförsörjningsnämnden när annars
Svenskabindande författa beslutbefogenhetha ärbestämmer att som
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Kraftnät. Dessa beslut kan gälla såväl Svenska Kraftnäts systemansvar
frågor Elförsörjningsnämnden har det direkta för,som som ansvaret
genomförandet ransonering. De befogenhetert.ex Elförsörjnings-av

nämnden bör ha, skall givetvis komma till klart uttryck också i
Svenska Kraftnäts instruktion.

Jag Statens kärnkraftinspektion också böratt ingå i denanser nya
funktionen Elförsörjning. Relationen mellan Elförsörjningsnämnden
och Kärnkraftinspektionen emellertid inte helt klar isynes vara nu-
läget. Givetvis kan inte Elförsörjningsnämnden i krig degöra
säkerhetsbedömningar Kärnkraftinspektionen normalt skall göra,som
bättre dennaän myndighet. Vad det fråga iär ställetär deattom
förhållanden kan förutsättas råda under krig avvägningarnagörsom att
troligen måste tyngdpunkt i fred med hänsynän till deges annan
värden står säkerhetshänsyn. Kärnkraftinspektionenmot börsom ren
inte i krig tvingas sina bedömningargöra med andra utgångspunkter

i fred, dvs.än myndigheten bör granska olika driftfall säker-ur ren
hetssynpunkt. Av den anledningen behövs kanett vägaorgan som rena
säkerhetshänsyn andra hänsyn motiveras fiendens hotmot motsom av
landet. Elförsörjningsnänmden bör dettavara organ.

Elförsörjningsnämnden i krig detär centrala ledningsorganet för
landets elförsörjning. Elförsörjningsnämnden har alltså över-ett
gripande för tillgången kapacitet för elproduktion, vilkenansvar
inkluderar kärnkraftverken.

Men myndighetsansvaret i fred för säkerheten vid driften av
kärnkraftverken ligger enligt det kärntekniska regelsystemet på
Kärnkraftinspektionen. För Elförsörjningsnämnden skall kunnaatt
fullgöra sitt förse landet med elkraft i krig bör Elförsörj-attansvar
ningsnämnden under krigsförhållanden slutligt bestämma kärn-om
kraftverken kan i produktion eller skall ställasvara av.

Inför beslut drift kärnkraftverkenrör under krigsför-som av
hållanden Elförsörjningsnämndenär självfallet beroende denav
särskilda kompetens bland myndigheterna finnsenbart hossom
Kärnkraftinspektionen. bl.a.Av den anledningen bör bland Elförsörj-
ningsnänmdens ledamöter finnas under fredsför-en person som
hållanden innehar ledande befattning hos Kärnkraftinspektionen jagen
återkommer till frågor sammansättningen Elförsörjningsnämn-om av
den i avsnitt 5.6.5.

Det bör också under krigsförhållanden Kärnkraftinspektionensvara
sak från säkerhetssynpunkt bedömningaratt göra kärnkraft-ren om
verken kan i drift eller inte. Myndigheten skall enligt min meningvara

sina överväganden sågöra fristående det möjligt.är Det ärsom
emellertid oundvikligt toleransen för risktagande i krig kanatt antas
bli i fred.större Kärnkraftinspektionensän ställningstaganden skall
med mitt under krigsförhållandensynsätt ha formen råd tillav
Elförsörjningsnämnden utifrån Kärnkraftinspektionens sakkunskap om
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uttalat,jag redanemellertid,börsäkerhetsaspekter. Det varasom
kärnkraftverk skallslutligt bestämmerElförsörjningsnämnden omsom

klartförfattningarnadetnödvändigthärvidDetställas är att avav.
Elförsörjnings-det ankommeromständighetervilkaunderframgår

får intereaktorer. Detavstängningbeslutfattanämnden att avom
beslutfattaoch skyldighetbefogenhetnågon tvekan attråda närom

tillmyndighetfrånövergår annan.enen
synnerligenuppstå kankanhäravvägningsfrågorDe varasom

Kärnkraft-tillalltidtillräcklig hänsynsäkerställa tassvåra. För attatt
bestämmelseinföraskansynpunkterinspektionens som geren

avgörande denframtvingamyndighetför denna ettmöjlighet att
bestämmelse skullesådanEnregeringen.nivån, dvs.politiska av

iKärnkraftinspektionenfrånledamotenså,utformaskunna att
dennemöjlighethar attElförsörjningsnämnden att menarom-

risker föraoacceptablabereddElförsörjningsnämnden är att ta -
upprätthållasförbindelse inteprövning. Kanförregeringentillfrågan

ningsnämndensElförsörjnödvändigtdockdetregeringenmed attsynes
frågan.regeringen prövatstår fastbeslut attutan

förhållande-enbartgälleranförtjag härvadunderstrykavillJag att
detKärnkraftinspektionen närochElförsörjningsnämndenmellanna

kärnreaktorfatta beslutlägeni attbehörighetgäller extrema enatt om
elkraft för landetsproduceraföranvändasskall fålängre attinte

föreskrifternagivetvisgällerkrigsförhållandenunderMenbehov. även
detinnebördverksamhet,kärnteknisk attl984:3§ lageni 10 avom

behövsvidtasåtgärderdeförtillståndshavaren att somär svararsom
förhållanden underoch deverksamhetenstillmed hänsyn artför att

i vissaåtgärdsådanEn ärupprätthålla säkerheten.bedrivsvilka den
Innehavarenanläggningen.driftenomedelbartsituationer stoppaatt av

driftsäkerförifrån sittkommaaldrigkan egetdenna enansvarav
behörigbeslutavvaktarsituationi akuthävda han avattatt engenom

kärnreaktor. Dettaeventuell order stängamyndighet att enavom
Kärnkraftinspektionen,myndighetbehörig ärgäller oavsett om

sålundaharTillståndshavarenregeringen.ellerElförsörj
givetvisskallochsäkerhetenupprätthållaförfulladet attansvaret

säkerhets-innebäradriftfortsattbedömerhan storareaktornstänga om
föreskrivenfredfrån iavvikelseinnebärdriftfortsattOmrisker.

Kärnkraftin-tillanmälasomedelbartförhållandetskallsäkerhetsnivå
Kraftnät.Svenskaochspektionen

behörighetElförsörjningsnärrmdensfrågaföreslagit ijagVad omnu
tillkommabörkärnreaktorerdriftengällerfrågoribesluta avatt som

kärntekniklageniElförsörjningsnärnnden,förinstruktioneniuttryck
l984:l4.kärnteknikförordningenisamt

kärnteknik-lydelsegällandeförslag tillminaharJag avanpassat nu
kärntekniskadriftförbestämmelsersärskildaNågralagstiftningen. av

närvarandeförfinnskrigellerberedskapstillståndunderanläggningar
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inte varför kärntekniklagen jag berört utfärdade till-som samtnyss
ståndsvillkor i princip gäller i sådana lägen. Om anläggningen tagits
i anspråk förfogande enligt förfogandelagen kan vidaregenom uppstå
särskilda frågeställningar jag här inte skall gå in på. Nu angivnasom
frågor bör övervägas vidare i det fortsatta beredningsarbetet.

När det gäller krigsuppgifter för Statens strâlskyddsinstitut inom
elberedskapen finner jag det svårbedömt dessa motiverarmera om att
institutet skall ingå i funktionen Elförsörjning. Strålskyddsinstitutet
finns först 1993 års beredskapsförordning uppräknat blandgenom de
myndigheter har uppgifter inom den nuvarande funktionensom
Energiförsörjning. Motsvarande bestämmelse i den tidigare gällande
förordningen 1986:294 ledning och samordning inom totalförsva-om

civila del nämnde inte Strålskyddsinstitutetrets myndighet medsom en
uppgifter inom funktionen Energiförsörjning.

Strålskyddsinstitutet har till utredningen myndighetenuppgett att
inte har direkta uppgifter inom funktionen Energiförsörjning under
beredskapstillstånd och krig och myndigheten bedömeratt det inteatt
finns något behov ingå i funktionen Energiförsörjning.attav

Mot bakgrund Strålskyddsinstitutets redovisade bedömningav ovan
och jag inte kan vilka uppgifteratt inom funktionen Elförsörjningse

myndigheten skall ha, föreslår jag den inte skall ingåsom i denatt nya
funktionen Elförsörjning. Strålskyddsinstitutet har givetvis viktiga
uppgifter i krig och ingår också i funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst. Ett samråd i fråga strålskydd mellan Kärnkraftin-om
spektionen och Strålskyddsinstitutet självklarhetär motiveraren men
inte sistnämnda myndighet enbartatt detta skäl ingår i funktionenav
Elförsörjning.

Det torde emellertid ankomma på den funktionsansvariga myndig-
heten, dvs. enligt mitt förslag Elförsörjningsnämnden, i sitt löpandeatt
arbete överväga vilka myndigheter bör ha uppgifter inomsom
funktionen Elförsörjning och vid behov lämna förslag till regeringen

förändringar behövs. Vid sådana framtidaom överväganden kansom
frågan Strålskyddsinstitutets ställning inom funktionen Elför-om
sörjning komma aktualiseras.att

5.6.4 Elförsörjningsnämndens uppgifter i fred

Elförsörjningsnämndens arbete i fred bör enligt min mening främst
inriktas på åtgärder främjar god organisation och djupasom en
kunskaper hos kraftproducenter och nätföretag. Nämndens planering
bör främst utgå från behovet kunna motstå strategiskt överfall.att ett
I sådan situation torde elsystemet komma för sabotageen utsättasatt
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de inteverkningarsådanamedoch attomfattningsådanipå sätt,ett
delvis.förebyggas änkansåledes inteoch annatförutseskanhelt

myndig-desannoliktdärförelberedskap attgod ärförViktigast en
ochproduktioninomverksammaoch ärföretagheter, sompersoner

underverkaförmåga yttrestorelkraft har pressattöverföring enav
förutsätterförstöring. Dettapågåendeunderelsystem äri sattett som

kvalificeradochplaneringgodkunskaper,djupagivetvis enen
övningsverksamhet.

situationi denbemästrasvårastblitordeproblemen attEftersom
inriktningdennamedbliröverfall,Strategiskt avbenämnssom

hotallvarligamindreberedskapenarbeteElförsörjningsnämndens mot
bättre.ännu

ingåbörövningarochutbildningmed ensomarbeteDet som
fordrar,verksamhet attElförsörjningsnämndensdelväsentlig av
sakkunskapmedförsnationella elsystemetdetsakkunskap sammanom

taktik.ochstrategiteknologi,militärom
och dessfredstidamåste det systemetelberedskapen resurserInom

kravtill derelationiställasförmågadessoch somutvärderasständigt
ständigsinikrävermedföra. Detta turkrigssituation kan enen

fientligaförscenariertroligaanalysoch angrepp.utredning av
för nämndenshuvuduppgifternågrajagredovisarföljandeI det

fred.iverksamhet

beredskapsförordningenenligtFunktionsansvar

självfalletfred börElförsörjningsnämnden ihuvuduppgift för varaEn
beredskapsförordningen§enligt 17arbetsuppgifterdeutföra somatt

funktion.vissförmedberedskapsmyndighet enåligger ansvaren
diskuteratutförligt harjagdär5.5.1,till avsnitthänvisar härJag

denutförasuppfattning börminenligtåtgärder avkonkretavilka som
försörjningfrågaifunktionsansvarharberedskapsmyndighet omsom

elkraft.med
förstsyftarkomplettering. JagdockbehövsavseendentvåI en
elkraft-inomföretagmedavtalingåbehovetanförtsvad attomsom

beredskapsförberedelser .samordnarubriken Attunderbranschen
kraftföretagetsåtagande fråninnebäraskallåsyftashäravtalDe som

elkraft förproduceraochkrigiverksamheten attfortsättasida att
Avtalenanspråk.kapacitet iproducentenshelaAvtalen bör tastaten.

Minåtagandet.förersättningrimligfrågorbehandlabör även om
medleveransavtalsinabörkraftproducenteruppfattning är anpassaatt

avtalenjagMed detta atthäravtaldeefterkunder menaravses.som
leverans-självklarainnehålla det attnärmastskallkundernamed

avtalsittdärmed inte görakund kankrig. Enigällerinteavtalen
det.enligtelleveranserpåanspråkställaochi kriggällande
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Det enligt min meningår uppenbart med åberopan-intenätägareatt
de ellagens bestämmelser kontraheringsplikt jfr 2 § 4av om mom.
SFS 1994:617, kan skyldiga krigsförhållandenunderattanses
upprätthålla verksamhet med överföring Elförsörj-strömav annan.
ningsnämnden skall därför också verka för avtal tecknas medatt

för dessa i krignätägare skall fortsätta sin nätverksamhet.att
Alternativet till avtal mellan Elförsörjningsnämnden och kraftpro-

ducenter respektive förfogandennätägare enligt § första stycketår 5
3 och förfogandelagen.5 Beslut förfoganden bör fattasom av
Elförsörjningsnämnden.

När det gäller förfoganden kraftproducenter torde detgentemot
enligt min mening uppenbart beslut förfogande måsteatt ettvara om
innebära åläggande producera för räkning. En kund kanett att statens
således inte enligt avtal med elkraftproducenten anspråk påett göra
den elkraft produceras efter förfogande enligt förfogandelagen.som
Det självklart beslut förfogande utformasär bör så detatt ett attom
står klart producentens hela kapacitet i anspråk.att tas

Den kompletteringenandra hänförlig till rubriken Att regel-är
bundet till regeringen redovisa beredskapsläget. Här bör Elförsörj-
ningsnämndens uppgift samrådi med Svenska Kraftnät ochattvara
Kårnkraftinspektionen årligen sammanställa med redovis-rapporten
ning beredskapsläget för elförsörjningen inom det nationellaav
elsystemet och vidtagna åtgärder enligt beredskapsförordningen.av
Rapporten skall också innehålla bedömningar elberedskapensav
förmåga i förhållande hotbilder.till styrande Rapporten skall tillställas
regeringen. För totalförsvarets krav på god elförsörjning skallatt en
kunna beaktas heltäckande, Elförsörjningsnämndenskall samrådaäven

ÖCBmed Försvarsmakten, och länsstyrelserna.
Elförsörjningsnämndens tjäna underlagkan för NUTEKrapport som

verket skall sammanställanär uppgifter överväganden inomför
energisektorn. NUTEK förvaltningsmyndighet för frågorcentralär

omställningen energisystemet förhar sektoransvars.k.om av -
energi. Detta innebär NUTEK har den s.k. totalakunskapatt om
energibalansen i landet. NUTEK bör därför utgångspunkt i dennamed
kunskap ha uppgiften frågor energi-överväga övergripandeatt mer om
ransonering, möjligheter längre växla mellan olikasiktt.ex. attom
energislag. erinrarJag NUTEK till understrukit detmigatt storaom
behovet sammanhållen planering energiberedskapen ochav en av
hävdat för funktionen Energiförsörjning helhet måsteatt ansvaret som
hållas hos NUTEK jfr avsnitt 5.5.3.samman
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förFörberedelser ransonering

förbrukningsreglering ElförsörjningsnämndenNär införs iskallav
den utsträckning genomföraregeringen föreskriver regleringen. Härav
följer Elförsörjningsnämnden förberedaockså skall elransonering.att
Detta bör ske i samråd jag förutsättermed NUTEK eftersom verketatt

ansvarigt för neutralitetsfallet förutsättsbränslen lär attm.m.
fungerarsamhället ungefär normalt med avseende beslutsprocessen.

Regeringen och myndigheter har då alltså iunder regeringen stort sett
förutsättningarnormala fungera. Det förekommer inte helleratt

stridshandlingar i landet. Driftsäkerheten kommer i allt väsentligt att
fredstida. såväl kärnkraftverkenden Driftenmotsvara vatten-av som

kraftverken kan upprätthållas under lång tid, varutillförselnäven om
i sådant fall finnas relativt god tid bådestörd. Det tordeär ett att

planera och genomföra förbrukningsreglering elkraft, dvs.av
ransonering. kan också regeringen vill denDet antas att vara som
fattar ransoneringsbesluten i neutralitetsfallet.

skäl bör ElförsörjningsnämndenPå grund dessa inte sär-utan attav
alltförskilt behov uppkommer intresse ransonerings-ägna stort
bör givetvis förfrågor. Elförsörjningsnämnden ransoneringsfrågor -

beredskapsuppgifterför övriga ha regionalaoch även organ-
e.d. lokalaelområden, länsvis och med anknytning tilläven organ

koncessionsomrâden elblock, kommuner e.d. Nätföretagsnätföretags
ransonering kommer behövasmedverkan vid med mätningatt t.ex.
Elförsörjningsnämnden utform-bör lämpligoch tilldelning. överväga

elransoneringför och för regionala och lokalaning föreskrifter denav
Energiberedskapsutredningensorganisationen jfr betänkandet.ex.

kristid, SOU 1975:60 f..Energiberedskap för 359 Att organisatio-s.
viktig sålundapå nivå uppenbart.lägre ärärnen

lagstiftning beredskapsât-Prövningsmyndighet tillenligt förslag omny
verkskyddgärder vid vissa elektriska anläggningar, m.m.

fred verka förElberedskapen i innebäramåste också att attett ansvar
utsträckning utformas sådet nationella elsystemet möjligfysiskt i att

förstadriftsäkert påfrestningar. Här bör det idet också under svåraär
lösningar, dvs. dethand eftersträvas alternativatillåter attatt systemet

ochtekniskt flexibelt. inte kanVid anläggningar ersättasär varssom
fysiska skyddsåtgärder och be-återställande lång tid bör äventar

i viss utsträckningvakning åtgärder kanMed sådanaövervägas. man
förmåga hot.öka elsystemets stå emot yttreatt

beredskapsåt-5.8 lagJag föreslår i det följande avsnitt omen ny
lag skallDennagärder vid vissa elektriska anläggningar nyam.m.

Elförsörjningsnämnden börårs krigsskyddslag.1942ersätta vara



ÖvervägandenSOU 1995:51 175

den myndighet skall tillämpa den lagen. Detta innebärsom attnya
Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar bör avvecklas.

Jag vidare bestämmelserna verkskydd i 5 kap. i lagenattanser om
1991:1720 civilt försvar väl lämpadeär författnings-utgöraattom

förgrund ålägganden riktade innehavare produktions- ochmot av
överföringsanläggningar. Genom sådana älägganden kan skapas ett
verkskydd har till uppgift höjdunder beredskap medverka vidattsom
skyddet personalen och verksamheten i räddningstjänsten vidav samt
den anläggningen. Enligt förordningen 1995:128 civiltegna om
försvar det länsstyrelsen beslutarär verkskydd skall inrättas.attsom
Elförsörjningsnämnden bör den myndighet vid anläggningarvara som
för elkraftproduktion och överföring beslutar det skallström attav
finnas verkskydd vid anläggningen. Jag föreslår därför förord-att
ningen ändras i enlighet härmed.

Vad gäller utbildning verkskyddspersonal det enligtärav nyss
förordningnämnda Statens räddningsverk skall genomförasom

utbildningen, med möjlighet efter överenskommelse överlåta dettaatt
till kommun. Jag i princip Elförsörjningsnämnden böratten anser

den myndighet har för utbildning verkskyd-ansvaret attvara som av
dets personal vid aktuellaäger anläggningar detta börsamt attrum nu
kunna överlämnas till elområde på liknande Räddningsverketsätt som
kan överlåta frågorna till kommun. Dessa frågor bör övervägasen
vidare i samband med utformningen lokal organisation. Jagav en ev.
lägger därför fram några förslag till författningsändringar i denna
del.

Den skyldig organiseraär verkskydd vilket till skillnadattsom -
driftvärn obeväpnad organisationär skall enligt lagenmot en om-

civilt försvar betala kostnaderna för utbildningen verkskyddetsav
personal.

Vissa riktlinjer för hur Elförsörjningsnämnden skall bedriva
verksamheten avseende verkskydd bör kunna hämtas från den
verksamhet Vattenfallsverket tidigare bedrev inom detta område. Fram
till år 1992 ankom ledningen civilförsvar vid verksanläggningarav
inom elförsörjningen nämligen på Statens vattenfallsverk. Verksam-
heten styrdes föreskrifter verkskydd Vattenfallsverketav om som
utfärdade. Några föreskrifter finns inte efter NUTEK:s över-nya
tagande myndighetsuppgifterna inom elberedskapen. Vid vissaav
anläggningar har dock på frivillig verkskydd behållits.väg

För uppfattning storleken verkskydd häratt ettge en om av ges
några uppgifter det frivilliga verkskyddet vid Forsmarks-om numera
verket. Verkskyddet har sin bas i verkets fredstida industribrandkår

består omkring 30 Därutöver tillkommer omkring 40som av man.
så verkskyddet totalt består omkring 70 Styrkanatt ärman av man.

försedd med antal fordon och övrig utrustning. Personalen ärett
krigsplacerad vid anläggningen med hänsyn till sina ordinarie
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genomsnittligaForsmarksverket denuppgift frånuppgifter. Enligt är
beroendevarierar starkt hur000 krår ochutbildningskostnaden 75

respektive år.förekommerutbildningomfattande som
Elförsörjningsnämndenockså åligga övervägabörDet att om en an-

förklaraselsystemet böringår i det nationellaläggning somsom
för samhällsvik-1990:217 skyddlagenskyddsobjekt enligt 4 § om

befogat skall nämndennämnden dettaAnseranläggningartiga m.m.
finns.anläggningendärfrågan till den länsstyrelseanmäla

på respektive länsstyrelsegällande ordningenligtankommerDet nu
föreslår ingen ändring iskyddsklassning. Jagbeslutfattaatt om

gestaltning börElförsörjningsnärnnden i sinförhållande.detta nya
fortsättningsvis börordningdenna ävendock överväganoggrant om

Elförsörjningsnämndenändamålsenligtdetgälla eller är attmerom
anläggningarskyddsklassasjälv kanFörsvarsmaktenliksom av

°skyddsklassningfråganelförsörjning. Eftersomlandetsvikt för om
detanläggningar inomuppmärksamhet och fåhittills inte har ägnats

Elförsörj-börskyddsobjektförklaratselsystemet harnationella vara
anläggningarnavilkamöjligt bedömaså detningsnärnnden ärsnart av

kansammanhangskyddsobjekt. I detta nämnasbör attvarasom
redovisatsäkerhetshandboksärskildElberedskap AB iSvensk enen

modell tillhöran-till dennaantalbetydelseklassningförmodell samt ett
urvalskriterier.de

skydd19 § lagenförelägganden enligtgällerdäremotNär det om
Elförsörjningsnämndenböranläggningarsamhällsviktigaför m.m.

anläggningarfattar beslutmyndighet rörbli denredan somsomnu
innebärabör i saknationella elsystemet. Dettai detingående att

bedriverdenföreläggandenfår riktaElförsörjningsnämnden mot som
överföringochproduktionanläggning förverksamhet vid aven

elförsörjningen.betydelse förväsentligelektrisk vilken ärström, av
bevakning,anordna sättafär skyldighetföreläggandenSådana attavse

till skyddliknande åtgärdereller vidta andrainhägnader motupp
det börmotiv för dettaspioneri. Mitt ärterrorism ochsabotage, att

behandladetillämpa såväl denskallmyndighet nusomsammavara
föreslagnaavsnitt 5.8mig idenlagbestärnmelsen nyaavsom

anläggningar.elektriskaberedskapsåtgärder vid vissalagstiftningen om
anlägg-samhällsviktigaskydd för1990:1334förordningen8 § om

Elförsörjningsnämndendärför ändras såningar bör att angesm.m.
§§ lagenenligt 19-21skall fatta beslutmyndighetden omsomsom

endastskall dockanläggningar Dettasarnhällsviktigaförskydd m.m.
Elförsörjningsnämnden haranläggningarsådanagälla för ansvarsom

anläggningar.elektriskaför, dvs.
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Övriga uppgifter

för tillgodose deutgångspunktMin elsystemet utformasär attatt
fredstida leveransav-driftsäkerhet defredstida elbehoven och den som
mellan den fredstidafinns samtidigt sambandtalen kräver. Det ett

denförsörjningsförmågan,den krigstida ävendriftsäkerheten och om
skiljer sig från denelförsörjningen i flera hänseendenkrigstida

dåbeaktas elsystemetfredstida. Därför måste beredskapsaspekterna
Elförsörjningsnämndenviktig uppgift förutvecklas. Det är atten

så sker.rådgivning främjainformation och attgenom
uppgifter hängerockså vissabehandlar jagsammanhangI detta som

beredskapsskäl. Dennautbildningsinsatsermed behovet avavsamman
driftalternativdriftalternativ. Medsikte olikautbildning måste ta

och ö-drift.överföringsvägaralternativahär t.ex.avses
driftalternativrealistisktö-drift skallDet bör sägas, ettatt varaom

lämpligaplanering. Bl.a. måsteförberedelser ochingåendekrävs
delsskall inventeringdessaoch inom görasöar utses, aven

övrig belastning,dels prioriterad ochtillgängliga produktionsresurser,
Överföringsvägar alternativ måstemedtekniskadels de systemen.

kraftstationer dåmöjligheterna äroch nätetundersökas startaatt
undersökas. Införskaffandemåstedödnätsstartspänningslöst av

bli ändamål.ibland nödvändigt för dettakanreservkraftaggregat m.m.
frekvenshållning, spänningshâllning,tillmöjligheternamåsteVidare

belastningsfrånkoppling Oftaundersökas.produktion,styrning osv.av
kompletteringar nyinvesteringarochomfattandemindreellerkan mer

övervakningsutrustning nödvändiga förbliregler- ochi bl.a. attstyr-,
möjlig.skallhuvudö-drift över taget vara

förberedelser alternativautvecklingärexempelEtt annat av
utbildning för utförapersonaldriftmetoderochreparations- attsamt av

ledningar anskaffandereparationerprovisoriska samtt.ex. avav
särskiltElförsörjningsnämndenlämplig materiel för detta. Här bör

inhemsktilltillgångminskaduppmärksamma den utveckling mot
avsnitt 5.1 ochireparationspersonal, jag berörtkompetent som

lämpliga åtgärder.överväga
harvilken närmarereparationsberedskapen,Byggnads- och
tillharberedskapsorganisationbeskrivits i avsnitt 3.5.3, är somen
förröjningsarbetenochutföra nybyggnads-, reparations-uppgift att

installa-maskin-,bygg-,totalförsvaret. skall uppbyggdDen vara av
överenskommelserandrakonsultföretag avtal ellertions- och genom

berördamedsamverkanfred skall Försvarsmakten imed Istaten.
m.fl.byggföretagmångaöverenskommelse med såslutamyndigheter

reparations-byggnads- ochförberedaorganisera ochmöjligt samtsom
verksamhet.beredskapens

upprätthållas kanskall kunnaacceptabel elförsörjning i krigOm en
försärskildreparationsberedskapen behövaByggnads- och attgrenen
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klara reparation och underhåll framförallt i elsystemet.näten Enav
särskild organisation för sådan reparationsberedskap bör därför till-
skapas och stå till Elförsörjningsnämndens förfogande i krigsituatio-

Denna särskilda organisation bör dock samverka med huvudde-ner.
len Byggnads- och reparationsberedskapen. Elförsörjningsnärrm-av
den bör i samverkan med Försvarsmakten utreda dessanärmare
frågor.

De erfarenheter uppbyggnaden sådan organisationsom av en ger,
liksom planering och övningar, torde kunna bidra till högreen
beredskap hos berörda myndigheter och företag under svårareäven
driftstörningar i fredstid.

Elberedskapen, liksom det civila försvaret i måste arbeta medstort,
det fredstida samhällets och sårbarhet. Detta tekniskgör attresurser
kompetens, initiativrikedom och uppfinningsförmâga bland operatörer-

blir avgörande för möjligheterna klara elberedskapens svåraattna
uppgift i krig.

En särskild fråga gäller beredskapslagringen olja och kol. Enligtav
lagen 1984: 1049 beredskapslagring olja och kol skall denom av som
innehar gasturbinanläggning för framställning elektrisk kraften av
eller oljekondenskraftverk hålla i lager viss mängd sådan oljaett som
behövs för driva anläggningen. Denna lagstiftning har varit föremålatt
för oljelagringsutredningenöversyn Skyldighet lagra olja ochattav
kol, SOU 1994:116. Regeringen har i nyligen framlagd proposi-en
tion prop. 199495: 176 Beredskapslagring olja och kol lagt framav
förslag delvis riktlinjer för denna lagring. Det blir viktigom nya en
uppgift för Elförsörjningsnämnden bl.a. hälla sig informeradatt om
oljelagringen.

Det bör bli uppgift för Elförsörjningsnämndenäven analyseraatten
behovet kärnbränsle lagras för beredskapsändamål och föreslåattav
hur sådan lagring bör ske, skall reglera formerna förstaten, den.om

5.6.5 Elförsörjningsnämndens sammansättning och
organisation

Elförsörjningsnämnden redan framhållits iär verksamhet endastsom
i krig eller regeringen bestämmernär det. Under tidannars annan
skall nämnden hålla sig underrättad det aktuella elförsörjningslägetom
och planeringen inom elförsörjningen. Någon fast anställd personalom
finns inte i fredstid.

Nämnden består, enligt 6 § förordningen 1988:520 med instruk-
tion för Elförsörjningsnämnden, högst tolv Dess leda-av personer.

enligt 19 § instruktionen,möter regeringen för tidutses, av en av
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år. till vicehögst En dessa ochtill ordförandetre utsesav en
ordförande.

finns i dag inga enligt vilka grunderDet bestämmelser sägersom
fyraledamöterna skall utsedda;För närvarande elvaärutses. personer

riksdagsledamöter, jurist, Svenska Kraftnätgeneraldirektören fören
tillika ordförande, Vattenfallverkställande direktörerna för AB

Elverksföreningentillika vice ordförande, Sydkraft AB och Svenska
befattninghavare vid Svenska kommunförbundet och Sverigessamt

industriförbund.
Vid nämnden finns kansli lett chef, utsedd regeringen.ett en avav

finnas för förbrukningsfrågor, förInom kansliet skall enheter
elproduktionsfrågor,förmaterielförsörjningochreparationsverksarnhet

för överklagande- rättsfrågor, administration, in-ochsamtm.m.
formation avsnitt 3.4.2.se närmarem.m.

väsentligt det förNämndens ordförande har i allt verksam-ansvar
ankommer myndighetschefer enligtheten och de uppgifter som

alltsåverksförordningen 1987:1100. Detta innebär bl.a. det äratt
Elförsörjningsnämndensförordföranden bär ansvaret attytterstsom

effektivitetplanläggning och högarbete präglas god samt attav
angränsande verksamheter.samordnas medverksamheten
ordförandens, nämndens och kansli-Mer detaljerade regler om

instruktionen.chefens befogenheter iges

Förslag

sammansättningenförst frågan nämnden.Jag behandlar avom
understrukit betydelsen5.6.1jag avsnittTidigare har attav

ledningsansvarmedmyndighet för landetsElförsörjningsnämnden som
sådanelförsörjning under extraordinära förhållanden har samman-en

tillvarata Sverigessättning den, samtidigt den skallotvetydigtatt som
företagenanknytning tilltotalförsvarsintressen, också har sådanen

respekt ochelkraftsbranscheninom den vinner branschensatt
såsom i praktikenförtroende. Ledamöterna i nämnden bör därför -

företrädasker redan i nuläget bland kanutses ansespersoner som-
intressen.såväl allmänna intressen branschanknutnasom mer

nödvändigtMed dessa utgångspunkter det oundgängligenär att
också ledamöternämnden i framtiden har antal änstörreett som

myndigheter.vanligen ingår i styrelserna för centrala statliga
bör givetvis ankomma deDet regeringen utseatt sompersoner

förför uppgiften ledningsorganbedöms lämpliga dels att vara
genomförandetelförsörjningen krig, fred föri dels underatt ansvara

omfattande planerings- och förberedelsearbete.ettav
medmin del jag ordförandeFör böratt utses en personanser som

och näringsliv.insikter erfarenheter från samhälls-breda i och svenskt
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Jag föreställer mig ordföranden bör sökas i kretsen erfarnaatt av
politiker riksnivå, med ingående erfarenhet industri-personer som
ledare och högre förvaltningstjänstemän med erfarenhet från flera
olika samhällssektorer.

I nämnden bör vidare ingå högre befattningshavare vid Svenskaen
Kraftnät ytterligare fyra ledande befattningshavare medsamt an-
knytning till de företag producerar och överför elkraft. Kärn-som
kraftsproduktionens speciella säkerhetsproblem och Elförsörjnings-
nämndens betydelse för totalförsvaret motiverar högre be-att en
fattningshavare från Statens kärnkraftinspektion respektive För-
svarsmakten också knyts till nämnden. I denna bör också ingå en

med kunskap och erfarenhet från allmän industriellperson om
verksamhet och elanvändningsfrågor i samband med sådan verksam-
het. Det också viktigt juristär med kvalificerad erfarenhetatt en av
förvaltningsrättsliga spörsmål ingår.

Nämndens betydelsefulla uppgifter för samhället helhetytterst som
det vidare angeläget med god insyn frångör de aktiva politikernas

sida. förordarJag därför ledamöter i närrmden tvåävenatt utsessom
riksdagsledamöter erfaren kommunpolitiker. En dessasamt treen av
politiker bör ha särskilda kunskaper sjukvårdens arbetsvillkor.om

Med denna sammansättning skulle nämnden komma utgörasatt av
13 och väl spegla den anknytning till olika samhällsintressenpersoner

nämndens uppgifter kräver. Ett udda antal bör väljas med hänsynsom
till omröstningsregler.

I nämnden bör finnas arbetsutskott Ett sådantett treom personer.
arbetsutskott kan förutsättas bli den i praktiken ställningtargrupp som
till förelägganden enligt den föreslagna lagen beredskapsåt-nya om
gärder vid vissa elektriska anläggningar föreläggandensamtm.m. om
verkskydd. Det givetvis vikt den juristär jag förut-stor attav som

skall ingå Elförsörjningsnämndenisätter på lämpligt knuten tillsätt är
sådant arbetsutskott.ett

Jag övergår till frågorandra sammanhängande Elförsörj-mednu
ningsnämndens organisation.

finnerJag det lämpligast särskild organisationskommittéatt en
förtillkallas bedömning resursbehovengöra närmare föratt en av

olika ändamål genomföra ombildningen Elförsörjningsnärrm-samt av
den. Det blir också uppgift för organisationskommittén avvecklaatten
NUTEK:s verksamhet med elberedskap och genomföra nedlägg-att
ningen Krigsskyddsnärrmden för kraftanläggningar och överföraav
dess uppgifter till Elförsörjningsnämnden.

Organisationskommittén bör härvid bl.a. utarbeta förslag till ny
instruktion för Elförsörjningsnänmden och då bl.a. vilkaöverväga
bestämmelser myndighetens freds- respektive krigsorganisationom

bör införas i instruktionen.som



Överväganden 181sou 1995:51

överväganden börutgångspunkt för organisationskommitténsEn
tillsättskanslinämndensanställning chef förhärvid att avsomvara

ha detväsentligt börordförande alltiregeringen nämndensattsamt
myndig-påankommeruppgifterverksamheten och deför somansvar
bl.a.alltsåinnebärenligt verksförordningen. Dettahetschefer att

Elförsörjnings-föransvarigskallordföranden liksom ytterstvaranu
arbete.nämndens

storlekenfrågornavidareOrganisationskommittén bör överväga om
centralkansliorganisationElförsörjningsnämndens fredstidaav

10böravsnitt 5.9.2utvecklar ijagnivå. Som närmare personerca
ochellerregionalbehovetFrågororganisation.ingå i denna enavom

organisationskommit-också behövaorganisation kanlokal tas avupp
förturutreds medställetfrågor idock dessaalternativtén. Ett är att

centralpåmyndighetenså denElförsörjningsnärrmden snart nyaav
verka.nivå börjat

iuppgifterKraftnätsvenskaAffårsverket5.7 -
i fredförberedelserkrig och

nationelladet elsystemetför ävenKraftnät harSvenska systemansvar
då.gällerbestämmelser ävenEllagenskrig.i systemansvarom

förordningenuttrycks i § i2 4.beredskapsansvarKraftnätsSvenska
Kraftnät. denna be-Svenska Enligtförinstruktion1991:2013 med

operativa beredskapsplaneringenför denverket svarastämmelse skall
ellerkris- krigsförhållanden.underverksamhetsområdesittinom

inomKraftnäts ansvarsområdeSvenskauppfattning börEnligt min
in-närvarande framgå dessförklarareberedskapsarbetet än av

följandefrånutgåprecisering bör synsätt.sådanstruktion. En
för detoperativaKraftnätSvenska det har det ansvaretär organ som

vidtaansvarigt föroch direkt attnationella elsystemet därmed ärsom
motverkaochför upprätthålla driftennödvändiga åtgärder att samman-

ansvarsprin-medfull överensstämmelsestår ii Dettabrott systemet.
uppgifter iskall Svenska Kraftnät fullgörahuvudsakcipen. I samma

Deniuppgifter ingåri fred, dvs. de systemansvaret.krig somsom
effektbalansenaktivaföruppgiften denviktigaste är att svara

spännings-effektbalansenoch den reaktivafrekvenshällningen
nationella nätet.överföringsförmågan detioch därmedhållningen

eftersombetydande,alltsåKraftnäts beredskapsansvarSvenska är
deundersystembalansupprätthållasynnerligen svårttordedet attvara

fredFörberedelserna ikrigsförhållanden innebär.påfrestningar som
KraftnätsSvenskaomfattande.måste därföri krigdetta arbeteför vara

verket harutredningen tyderredovisningar till närmast att upp-
funnitvad jag harbegränsade änuppgifterdessfattningen äratt mer
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och det nuvarande beredskapsarbetetatt i fred väl ställdamotsvarar
krav. Att Svenska Kraftnät verketnär bildades fick angivnavagt
uppgifter i fråga beredskap och inte närmare preciserade ekono-om
miska för beredskapen har jag tidigare redovisat.ramar

Svenska Kraftnät bör i sin instruktion åläggas i fred vidta deatt
åtgärder behövs för verket skall kunna fullgöraattsom systemansvaret
under krig. Att detta kräver förberedelser inte enbart omfattarsom
Svenska Kraftnäts anläggningar uppenbartär eftersomegna system-

sträcker sig längre tillansvaret storkraftnätet.än
Svenska Kraftnät har således i krig för de elektriskaansvaret att

anläggningar inom det nationella elsystemet då i driftärsom samver-
kar driftsäkert. Kraven driftsäkerheten måste ställas med beaktande

de förhållanden råder under krig. Svenska Kraftnätsav uppgift isom
krig liksom i fred på kortär sikt upprätthållaatt balans mellan- -
produktion och förbrukning inomström, hela eller delar landet.av av

Svenska Kraftnät har för reparation och underhållansvar av
storkraftnätet och de övriga nätföretagen motsvarande för sinaansvar

Svenskanät. Kraftnät har inga reparationsresurser måsteegna utan
Övrigasäkerställa sådana teckna avtal. innehavareattgenom nätan-av

läggningarna bör för reparationer vid de anläggningarna.svara egna
Det övergripande har emellertid Elförsörjningsnämndenansvaret vilket
inkluderar för personal och materielansvaret att för deavsätts mest
prioriterade objekten, det uppstår konkurrerande behov.om

Enligt min mening första5 § stycket 3 och förfogandelagen5ger
möjlighet förfogande åläggaatt Vattenfall ABgenom t.ex. att
medverka till reparationer. Elförsörjningsnämnden skall sagtssom

den myndighet får besluta sådant förfogande.vara som om
Enligt 15 § ellagen får den systemansvariga myndigheten, enligta

vad regeringen föreskriver,närmare iden utsträckning behövs försom
beordra kraftproducentersystemansvaret, marknadsmässigatt mot

ersättning öka eller minska produktionen Denna bestämmel-ström.av
gäller i krigäven med reservation för prisregleringar.se Minev.

bedömning 15 §är ellagen dock inte kanatt läggas till grund föra en
skyldighet bedriva verksamhet med kraftproduktionatt under krig. Det
behövs således stöd för hindra kraftföretagannat att i krigatt väljerett

lägga ned sin verksamhet.att
Elförsörjningsnämnden skall tidigare teckna avtal med desagtssom

kraftproducenter och nätägare skall bedriva verksamhet i krig.som
Även Svenska Kraftnät måste dock teckna avtal för säker påatt vara

tillräcklig reglerkraft finns föratt den den snabba och denmomentana,
långsamma störningsreserven. Svenska Kraftnät och Elförsörjnings-
nämnden skall självfallet samråda i fråga dessa avtal.om

Som jag tidigare påpekat alternativetär till avtal mellan Elförsörj-
ningsnänmden och kraftproducenter förfoganden enligt 5 § första
stycket 3 och 5 förfogandelagen. Motsvarande gäller också avtal



Överväganden 183sou 1995:51

skulleförfogandenOmkraftproducenter.ochKraftnätSvenskamellan
Elförsörj-tillhäromframställningKraftnätSvenskabör görabehövas,

ningsnämnden.
KraftnätsSvenskaochningsnämndensElförsörjangåendejagDet sagt

riktadeförfogandenochkraftproducenter nätägareavtal med samt om
tecknarfrivilligtinteanledningellerdemmot annanensom av

såvitt jag kaninnebärKraftnät,med Svenska attkrigsavtal se
i krig.dispositiontillstårelförsörjningens statensresurser

uppgifterkonkretrelativtytterligarejagföljande belyserI det --
detkrig ochinför iställastänkaskanKraftnätSvenska somsom

på.inriktasdärför börplaneringsarbetetfredstida
kraftutbytetnordiskadetförutsekunnaomöjligtDet är att om

mängdpåverkaskrigssituation. Dettafungera ikommer enavatt en
skador iomfattning,krigetssituationen,politiskadenbl.a.faktorer,

förförbereda sigemellertidbörförhållanden. Manandraochsystemet
möjligt. Kanandra ländermed ärkraftutbytedär ingetsituation,en

inomstörningsreservbehovetpåverkar detskeintekraftutbyte t.ex. av
ellervid energi-till importmöjlighethellerdå intefinnslandet. Det

viaSverigefrånöverföra kraftmöjlighetoch inteeffektbrist att norra
Mellan-tillBottenhavetlikströmsförbindelsen överochfinska nätet

Fenno-Skankabeln.sverige
belastningsfrån-ochotillräckligelkrafttillgången ärde fallI

frekvenshällningen, in-klaraförtillgripasmåsteBFKkoppling att
svensktisoleratmed nätsituationförändradnågotockså ettträder en

förändras. Dettaregleregenskaperstyvhetpå grund nätetsattav
medför störreviss lastbortkopplingen momentantinnebär enatt av en

produk-bortfallmedförmotsvarandePå sättfrekvensökning. av en
dethelafrekvensminskning näräntionsenhet större momentanen
vidnätsammanbrottförSannolikhetensarnrnanlänkat.nordiska ärnätet

svenskadet nätetsålundaökarproduktionsenheterbortfall omstoraav
grannländerna.frånisoleratär

tänkbarafleraförplaneraingåuppgifter börKraftnätsSvenskaI att
fallenolikasvenskt Deisolerat nät.inklusivesamkörningsalternativ ett

landet ochinomproduktionsreservolika kravmedförasåledeskan
situationiinnebäradetkanbelastningsfrånkoppling. T.ex. attpå en

i BFKvarjeieffektenfrånkoppladedenkraftutbyte stegnordisktutan
reduceras.behövakan

förKraftnätSvenskafred,liksom iskall,krigssituationI svaraen
beordravid behovochtillgängligfinnsstörningsreserverforderligatt

Är förtillräckligåtgärd intedennatillgängligainfasning reserver.av
iträdaBFKnautomatiskaskall deniuppehålla frekvensen nätetatt

fungera sätt,skulleintedennasituation där avsettfunktion. I en
produktionsan-elleröverföringsnätetskadorföljddär tilleller av

Svenskamåsteotillräcklig,ändåeffekttillgänglig ärläggningar
isammanbrottavvärjaåtgärd för systemetsistaKraftnät ettattsom en
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nyttja andra metoder, manuell bortkoppling s.k. RoBo,t.ex.
roterande bortkoppling vissa områden.av

Vid störningar fredstidi och i störd situation under krigstora en
med ständigt återkommande avbrott i kraftöverföringen, oplanerade
bortfall produktionsresurser kan det bli omöjligt följa någraav attosv.
uppgjorda planer avseende prioritering vad gäller elförsörjning av
olika förbrukningsanläggningar. ställetI tvingas verkställaman
bortkoppling områden s.k. GrovRoBo. För erhållastora attav genom

så snabb belastningsbortkoppling kan krävas för räddaatten som
driften på det nationella slår därvid frånnätet fjärrmanövrerademan
brytare på regionnätsnivå och bryter sålunda elförsörjningen inom en
hel region under den tid krävs för bygga effektbalansenattsom upp
till önskad nivå.

För på bättre kunna prioritera viktiga förbrukningsan-sättatt ett
läggningar såsom sjukhus, krigsviktiga industrier, militära anlägg-
ningar skulle krävas s.k. FinRoBo, innebär bortkopplingarosv. som
på lägre nivåer i med finare selektering olika förbruk-systemet, av
ningsanläggningar. Härigenom skulle kunna undvika brytaattman
elförsörjningen prioriterade objekt. Detta torde kräva kompletteran-av
de utbyggnad fjärrstyrningssystemen för brytare i de lokalaav
distributionsnäten.

När det gäller bortkoppling olika förbrukningsanläggningar iav
fredstid krävs emellertid också lösning de juridiska ochen av
avtalsmässiga frågorna vad beslut placera olika kunder iattavser om
olika prioriteringsnivåer. För närvarande inte vissa elkunderaccepterar

bli placerade i den högsta prioriteringsnivån,änatt annat om man
skulle tillämpa FinRoBo, och har hotat med stämning ocht.o.m.man
skadeståndskrav i fall. Detta har hämmat möjligheternaannat att
utveckla och använda FinRoBo handlingsalternativ. Omettsom
emellertid denna metod inte utvecklas och tillämpas i fred, torde det

svårt få den fungera på tillfredsställande i krigstid.att sättatt ettvara
I krigssituation bör finnasdet inte hinder användningmoten av

FinRoBo och prioritering anläggningar enligt riktlinjermot av som
vederbörande myndighet Det bör därför viktigtupprättar. attvara

utveckling dennaöverväga metod för belastningsbortkopplingav ur
elberedskapssynpunkt och utreda vad krävs för få fulltdenatt attsom
användbar i krigssituation.en

Med hänsyn till krigssituationen bör det lämpligt förberedaattvara
och fastställa prioriteringsordningar och vid effektbrist följa dem i den
utsträckning det möjligt. Det kan underär utdraget krigsskedeett mer
exempelvis inträffa, storkraftnätet fungerar med reduceradatt men
överföringsförrnåga. Den tillgängliga effekten bör då inte användas för
mindre viktiga ändamål föreller anläggningar kan utnyttja andrasom
energislag dirigeras till prioriterade ändamål. förAnsvaretutan att
fastställa prioriteringsordningar bör ligga på Elförsörjningsnänmden,
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Svenska Kraftnät har detsystemansvarigt operativamen som oirgan
för verkställigheten.ansvaret

Om produktions- eller överföringsförmågan inationellai det systemet
reduceras till följd haverier, skador till stridshandlingarföljdav atv

skall Svenska Kraftnät anmäla detta till Elförrsörjningsnämndenetc.
eller till det Elförsörjningsnämnden förangettt,organ som svarar
felavhjälpning. Svenska Kraftnät skall också :till Elförsörjanmäla
nämnden det saknas förmåga klara elförsörjmingen på planeratattom

vissa områdensätt, blir strömlösa längreunder tid. Vidaret.ex. om eni
skall Svenska Kraftnät behov ytterliigare produktions-rapportera av

och reservkraft.resurser
Med överenskonma intervaller och i övrigt då niågot anmärknings-

inträffar skall Svenska Kraftnätvärt till Elförrsörjningsnärrmden
relevant information driften, dvs. produktionsanlägg-rapportera om

ningarnas och överföringssystemets tillgänglighet oczh inträffadestatus,
skador, belastningens storlek och informatiion Elförsörj-annan som
ningsnärrmden bör ha underlag för sina beslut och sin planering.som

När i krigssituation sådana fel uppstår i påverkarsystezmeten som
landets elförsörjning, har enligt gällanderedan iordning Elförsörj-nu
ningsnämnden långt gående befogenheter vidta lämpliga åtgärderatt
för det bästa möjliga varje situation. Detttagöra kan innebäraatt attav
beordra operativa åtgärder vid kraftstationer via respektive ägares pro-
duktionsledning överfföringsanläggning-det gällernär stamnätetssamt,

själv eller via elbefälhavarna nödvändigavidtaga ingrepp. Förar,
region- lokalnätoch bör kunna Elförsörjningsnämntden via elbefälha-

beordra driftomläggningar, prioritering rreparationsinsatseravvarna
osv.

5.8 lagstiftningNy vid vissaberedskapsåtgärderom
elektriska anläggningar m.m.

5.8. 1 Inledning

avsnittI 3.3 och 3.5 har redovisats vissa författninggsregler som avser
samhällets förmåga svåra förpåfrestningar skyddmötaatt samt
elektriska anläggningar Viss områdetlagstiftning harpå: ännum.m. ny
inte i kraft. Samtliga lagar viiktiga för totalför-trätt redovisats ärsom

och därmed för elberedskapen. Endast dem berörvisssasvaret av
emellertid elberedskapsfrågoma sådant blivit föremålde- försätt att
överväganden från min sida. Främst gäller 1942:335detta lagren om
särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar Jag föreslårm.m.
i detta avsnitt denna lag skall lang beredskaps-ersättasatt omav en ny
åtgärder vid vissa elektriska anläggningar jag redanSonn berörtm.m.
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Elförsörjningsnärrmden skalli avsnitt 5.6.4 bör det som varavara
också där föreslagitharlagen. Jagprövningsmyndighet enligt den nya

myndighetdenbör prövarElförsörjningsnämnden ävenatt somvara
för samhällsviktigaskydd1990:217frågor enligt lagenvissa om

verkskydd enligt lagenvissa frågoranläggningar samt omm.m.
elektriska anläggningar.gällercivilt försvar såvitt1994: 1720 om

kärntekniklageni 18 §föreslår också ändring närmastJag aven
Elförsörjningsnämnden enligt 22 §förformell krävs attart men som

i vissa frågorbesluta rörkärnteknikförordningen skall kunna som
redovisat ifrågor har jagkärnkraftverk.driften Dessa närmareav
driftenfrågorocksåhar där röravsnitt 5.6.3. Jag nämnt att avsom

inte särskiltifrågakommahär kan äri de lägenkärnkraftverk som
kärntekniklagen finns§kärntekniklagen. I 15reglerade i en

kanvid synnerliga skältillståndåterkallelsebestämmelse somavom
fall här fråga§ i delagstöd 18 ärägnadbättre än varomsomsynas

utpräglad till-åtgärdersikte på§ främsteftersom 18 tar merav
Å smidigare kunnatorde detandra sidansynskaraktär. attvara

framhållit iläge. Som jagförbud i skärpttillfälligttillgripa ettett
i dessafrågeställningar kan uppkommade5.6.3 böravsnitt som

det fortsatta beredningsarbetet.vidare isituationer övervägas
gäller beredskaps-avsnitt lagsåledes i dettaföreslårJag somen ny

frågormina förslaganläggningar. övrigt berörelektriska Ividåtgärder
förordning.iregleraskansom

synpunkterAllmänna5.8.2

skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningarsärskildaLagen m.m.om
krigshand-åtgärder till skydd skadareglerinnehåller mot genomom

energi-betydelse förväsentligeller sabotage anläggningarling av
anläggning skallförförsörjningen i landet. Avgörande ansesom en

storlek. Dedessenergiförsörjningenväsentlig betydelse ärförvara av
ellerskallEnligt lagenisålunda lagen.gällergränser ny-som anges

omfattasanläggningutvidgning iombyggnad, ändring eller avsom
frånfall lämpligtsärskiltvarje ärutföras ilagen sättett som

anläggningensskallåtgärderna ägareskyddssynpunkt. Kostnaderna för
nämnd,särskildFrågor skyddsåtgärderstå för. prövas enavom

kraftanläggningar.Krigsskyddsnämnden för
i avsnitt 3.5.1.lämnatsför lagen haröversiktlig redogörelseEn

bakgrundoch mästevärldskrigettillkom andraunderLagen motses
Syftet med lagendå.gälldehotbildförhållanden och dende somav
kraftanläggningarskyddaförsnabbt få till stånd åtgärder attattvar

luftanfall.främstmotm.m.
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Som redan nämnts tillämpningsområdetutgör anläggningar av
väsentlig betydelse för energiförsörjningen. En sådan anläggning skall
utföras skyddssynpunkt lämpligtett I 4 §sätt. vidareur anges
skyldigheter för tillägaren befintlig anläggning. Han skall bl.a.en
verkställa nödig förstärkning anläggningens skydd brand ochmotav

bombskada, utföra skyddsrum och andra erforderliga skyddsan-annan
ordningar personal för anläggningens skötsel och skydd samt
lämpligt förvaringsrum för förråd, ombesörja erforderlig utbildning
och övning personal, avsedd vid anläggningen fullgöra tillattav
civilförsvaret hörande uppgifter, vidtaga nödiga åtgärder församt
snabbt avhjälpande driftavbrott.av

Under de drygt femtio år gått sedan lagen trädde i kraft harsom
såväl elsystemet hotbilderna genomgått förändringar vilkastorasom
redovisats i tidigare avsnitt. Särskilt bör hår de olikanoteras att
delarna det elsystem vi hade år 1942 inte så integreradeav var som
dagens. Man behövde inte kalkylerasätt medsamma som nu
sammanbrott i storkraftnätet. Ett effektivt bombskydd vid större
anläggningar bedömdes goda grunder verkningsfullt skydd.ettsom

Om Sverige för militärtutsätts bör fortfarandeett angrepp man
räkna med anläggningar inom elförsörjningenatt kommer utsättasatt

Ävenför luftanfall och andra förstörelsemedel.med denangrepp om
tekniska utvecklingen medfört elsystemet stryktåligareatt är förrännu

känsligheten förär störningar Vid uppförandet i fallstor. vartav
anläggningar börstörre därför fortfarande tillses de har motstånds-att

kraft inverkan från olika stridsmedel. Så långtmot fyller 1942 års lag
och de åtgärder föreskrivs i den fortfarande funktion.som en

Utvecklingen inom elförsörjningen har emellertid inneburitäven att
elsystemet så vidsträckt det svårtär är skyddaatt med traditionellaatt
medel. Framför allt överföringssystemet med kraftledningar såär
omfattande och intedet är realistisk målsättningutsatt att atten ge
detta fullständigt skydd ellerett kunnaomedelbart åtgärda skador.att
Däremot finns möjlighet med olika eller mindre improviseradeatt mer

Åtgärderåtgärder åstadkomma drift i mindre s.k.delsystem, ö-drift.
denna inte blickpunkteni vid tillkomstentyp 1942 års lag.av var av

Denna utveckling har också medfört många mindre anläggningaratt
för elproduktion fått ökad betydelse elberedskapssynpunkt.ur

Driftcentraler för ledning produktion och nätdrift funktionärav en
fått betydelse för elsystemets processtyrning.stor Inråttandetsom av

driftcentraler innebär personalbehovet för driftledning kunnatatt
minskas. Driftcentralerna får därmed betydelse i krig ochävenstor
bör därför utformas med särskild hänsyn till krigsmiljöns hot och krav
på skydd.

Av särskilt intresse hur kostnaderär för sådana åtgärder kansom
komma i fråga enligt lagen skall regleras. 1942 års lag innehåller inga
särskilda bestämmelser härom. Det förutsätts anläggningshavarenatt
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utveckla längrejag kommerSomkostnaderna. närmareför attsvarar
med nyligeni stridkommakan dettaavsnitt 5.8.5fram antagna

utvidgatsiktebl.a.regeringsformen vilkaiändringar etttar
egendomsskydd.

prägel denstarkårs lag bär1942således konstateraskanDet att av
oförändradi sina huvuddrag äventillkom. Denvarunder den ärtid om

harElsystemettillfällen.vidändratsharstorleksgränser ett parm.m.
pä andraställer kravförändringarundergåtttidenunder stora som

konse-kanår 1942. Vidareavsågsfrämståtgärder äntyper somav
anläggningshavarenkostnadshänseende för sagtsikvenserna nysssom

regeringsformen. 1942ändringar inyligenstrid medkomma i antagna
defunnitbrister. Jag haråtskilligamedsåledes lag attårs lag är en

lagen böromfattande ersättassåbehövsändringar är att av en nysom
lag.

behållasochskapasskall kunnaelberedskapeffektivFör att en
har ielberedskapskilda slag. Begreppetinsatsermängdkrävs aven

förnödvändigverksamhetden ärdefinieratsutredningdenna somsom
ställaoch förhotinförelsystemetnationella attförbereda det yttreatt

krigsförhållanden.tilldetom
dennamedårs lagi 1942 utgörföreskrivsåtgärderDe som nu

elberedskap.samhälletsingå ibörvaddelbaradefinition somaven
reglerasolika bränslenlagringenviktiga delarAndra utgörs somavav

be-ocksåbörsammanhang nämnasdettalagstiftning. Isärskildi
driftvärnsabotageskyddtillanläggningar samtvakning mot m.m.av

Dennalagstiftning.särskildiockså reglerasverkskyddoch som
totalförsvaret änandra sektorertillämplig inomlagstiftning ävenär av

elberedskapen.
Även 1942ochföreslår ersättajaglagden avsessomnunya som

reglerarlagstiftningdendelendastskallårs lag somavenses som
lagennyligendenSärskiltelberedskap.samhällets antagna

blirjuli 1995,kraft deni 1träderförsvar,civilt1994:1720 somom
på dennasärskilttänker härJagelberedskapen.förbetydelsestorav

bestämmelser harEnligt dessaverkskydd.bestämmelserlags om
personalenräddaochskyddauppgift i krig samtverkskyddet till att

vidorganiserasVerkskyddetanläggning.vissvidverksamheten en
anlägg-totalförsvaret,förbetydelseharanläggningar stor omsom

Personalenstridshandlingar.vidsärskiltblikanningen utsattantas
skall finnasdetBeslutanläggningspersonalen.bland attrekryteras om
regeringenmyndigheteller denregeringenfattasverkskydd somav

dennacivilt försvar1995:128 ärförordningenEnligtbestämmer. om
väsentliganläggningargällerlänsstyrelsen. När detmyndighet av
föreslagitjagmyndighetbör dennaelförsörjningenförbetydelse som

Elförsörjningsnämnden.i stället5.6.4avsnitti vara
beslutstöd förskalldenden lagenSyftet med är att avgenya

skyddtillberedskapsåtgärder motprövningsmyndigheten attom
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stridshandlingar skall vidtas vid de anläggningar omfattassom av
lagen. För vissa anläggningar viss storlek föreslår jag anmälnings-av
plikt innebär sådana anläggningar får uppföras elleratt ändrassom
innan anmälan till prövningsmyndigheten skett.

Prövningsmyndigheten skall också kunna besluta i särskilda fall att
skyddsåtgärder skall vidtas vid anläggning omfattasen som av
anmälningsplikt den väsentlig betydelseär för elförsörjningenom av
i riket eller inom eller område.ort etten

5.8.3 Lagens tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för 1942 års lag anläggningarär ärsom av
väsentlig betydelse för energiförsörjningen i riket. Med sådan
anläggning enligt 2avses

elektriskt kraftverk förär generatoreffekt minstavsettsom en av
tjugofemtusen kilovoltampere,

2. vattenregleringsmagasin, är minst etthundraavsett attsom rymma
miljoner kubikmeter,
elektrisk ledning avsedd för spänningär minstsom en av
tvåhundra kilovolt mellan två ledare,

4. transformator- eller kopplingsstation, vilken avsedd förär
spänning minst sjuttio kilovolt mellan två ledare ochav en
genomgångseffekt minst tjugofemtusen kilovoltampere,av

5. rörledning för vilken krävs koncession enligt lagen 1978:160
vissa rörledningar, dock inte rörledning för transportom av

fjärrvärme.

Storleksgränserna såvitt rörledningar har successivt höjts.utom avser
Man kan för närvarandesäga endast kraftverk ochatt större vatten-
regleringsmagasin storkraftnätet omfattas lagen.samt av

Jag behandlar först frågan huruvida rörledningar bör omfattasom
den lagen.av nya
1942 års lag blev tillämplig på rörledningar i samband med lagenatt

vissa rörledningar trädde krafti den 1 maj 1978. Rörledningslagenom
omfattar bl.a. rörledningar för råolja, ellertransport naturgasav
produkter råolja eller Skälet till Krigsskyddslagennaturgas. attav
gjordes tillämplig ansåg rörledningar föratt att transportvar man av
sådana produkter frågai betydelse för samhällsverksamheten ochom
näringslivet jämställa med de anläggningar redanattvar som om-

Ävenfattades 1942 års lag prop. 197778:86 47. jagav atts. anser
rörledningar viktiga och måste skyddasär inverkan från strids-mot
handlingar. Intresset skyddsåtgärder vidtas bör dock kunnaattav
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samband medvillkor ilämplig utformningtillgodoses attavgenom
skyddsåtgär-Eftersom fråganrörledning meddelas.förkoncession om

det intesålunda kan lösas sätt ärför rörledningarder annat
blirlagomfattas den lagen. Dennarörledningarnödvändigt att nyaav

anläggningarendastrenodlad och kommerhärigenom att avavsemer
elförsörjningen.betydelse för

rörled-åtgärder avseendegällerärendenkommerHärtill att som
särskildKrigsskyddsnämnden ihandläggsningar samman-enav

Krigsskyddsnämn-föreslagitföregående avsnittisättning. Jag har att
förvandlasElförsörjningsnämndenuppgifter skalldens övertas somav

lämpligtinteför elberedskapen. Det ärtill attett permanent organ
frågorhandläggerelberedskapenförspecialorgan ävendetta om

koncessionsmyndig-handläggasfrågor börSådanarörledningar. av
alltjämtNUTEKframhållavilldvs. NUTEK. Jagheten, att avses vara

drivmedel.ochmed bränslenförsörjningenfunktionsansvarig för
sammanhanget.i detnaturligen hemmaRörledningsfrågor hör

kraft-tillämpasårs lag kunna1942bör liksomlagenDen nya
ochtransformator-elledningarvattenregleringsmagasin,verk, samt

dessabenämningsammanfattandeSomkopplingsstationer.
produktion ochföranläggningaranvändaskunnaanläggningar bör

omfattasinteemellertidanläggning kansådanel. Varjeöverföring av
tillalltså Detbör årbestämningar göras.Ytterligarelagen. enav

anläggningartillämplig på ärlagen böruppenbartbörjan att somvara
främstHärmedi riket.elförsörjningenförväsentlig betydelse avsesav

storkraftnätet. Som nämntsproduktionsanläggningar ochstörre ovan
anläggningarmindrelett tillutvecklingen elsystemet ävenhar attav

i förstadåberedskapssynpunkt. Jag tänkerbetydelsefåkan stor ur
regionnätetochproduktionsanläggningarmindre samtnågothand

Även smånätdrift.produktion ochdriftledningföranläggningarpå av
lokala kananläggningar inom nätochproduktionsanläggningar

harvad jagbakgrundbetydelse. Motemellertid stor nuavvara av
omfatta anläggningar ärfårlagenförordar jag avatt somsagt

ellerriket eller inomielförsörjningenförväsentlig betydelse orten
område.ett

ochemellertid tämligenangivet slagBestämningar är vagaav nu
preciseringtillämpningen. Enförledningtillräckligintekan geanses

idettalöstårs lag har1942erforderlig. I attalltsåär genomman
omfattasanläggningarför destorleksgränsernedrelagen avsomange

dettaförordarjag ärtillämpningsområdevidgadeMed detlagen. som
behövavidare lättkanStorleksgränsernalämplig lösning.inte en

hotbilder Jagutvecklingen,tekniskatill denhänsynmedjusteras m.m.
vissafår föreskrivaförordningregeringen i attföreslår därför att

funktionstorlek ellerspänning,effekt,tillmed hänsynanläggningar
bemyndigande kansådantlagen. Ettomfattasdesådanaär att av

börGränsernaregeringsformen.§kap. 7stöd 8meddelas med av
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så produktionsanläggningar,störreatt storkraftnätetavpassas och de
regionala täcks in.näten Sådana anläggningar bör alltid medprövas
hänsyn till behovet åtgärder här frågaär och sådanaav varom
anläggningar bör inte få uppföras, byggas eller på sättannatom
väsentligt ändras innan anmälan skett till prövningsmyndigheten.

Även mindre anläggningar kan med hänsyn till sin belägenhet eller
andra omständigheter väsentlig betydelse för elförsörjningenvara av
och då inomnärmast eller inom område.ort De omfattas dåett ien
och för sig lagen. Behovet skyddsåtgärder varierar emellertid.av av
Ofta torde särskilda sådana inte motiverade undantagsvis kanvara men
det inträffa så fallet. Prövningsmyndighetenåratt bör då ha möjlighet

i det särskilda fallet beslutaatt åtgärder skall vidtas.att

5.8.4 Skyldighet vidta åtgärderatt

Enligt 3 § i 1942 års lag gäller anläggning i lagen skallatt som avses
utföras på med hänsyn till förhållandenaett i varje särskilt fall ur
skyddssynpunkt lämpligt Dettasätt. gäller ombyggnad,även ändring
eller utvidgning. I fråga befintliga anläggningar i §4om ges mer
detaljerade föreskrifter de åtgärder ägaren skyldigär vidta.om att
Allmänt gäller enligt 5 § ingen skyldigär vidta åtgärdatt medatt som
hänsyn till anläggningens omfattning och andra omständigheter i
avseende å denna skulle oskäligt betungande. Jag föreslårvara att
bestämmelserna i den lagen skyldighet vidta åtgärderatt görsnya om

funktionsinriktade. En anläggning bör alltså utformadmer så attvara
kravet god funktion under störda förhållanden beaktas. Den bör
vidare utföras på sådant och med sådansätt materiel reparations-att
och underhållsåtgärder underlättas.

Den lagen bör innehålla begränsningsregel liknande dennya en som
finns i 5 § och innebär åtgärder får beslutasnu att medsom som

hänsyn till bl.a. anläggningens omfattning skulle oskäligtvara
betungande.

5.8.5 Ansvaret för kostnader

Som jag redan nämnt anläggningshavaren i dag för deansvarar
kostnader krävs för genomföra åtgärder enligt 1942 årsatt lag.som
Detta gäller såväl kostnader i samband med uppförandet av en
anläggning kostnader för vidta åtgärder i befintligattsom en an-
läggning. En begränsning de kostnader kan drabba anlägg-av som
ningshavaren följer dock den tidigare redovisade bestämmelsen iav
5 § innehåller förbud besluta åtgärderett mot medsom att om som
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skulleomständigheterandraochomfattninganläggningenstillhänsyn
skallskälighetenbedömningenVidbetungande.oskäligt avvara

Åtgärder företagshindrarräntabilitet. ettföretagetsbeaktas som
departementschefenuttalandefår enligtutvecklingellertillkomst av

departements-enligtkundes.43. Det1942:244föreskrivas prop.inte
folkför-ochförsvaretsriskfördelningentillmed hänsynchefen ur

skyddadofullständigtbättresynpunktsörjningens att menen nyvara
stånd.tillkominteöverhuvudtagetdenuppfördeskraftstation än att

till sådanautgickstatsbidragpåkallatkunde det attVidare anses
bekostasheltbordeskäligeninteskyddsåtgärder avönskvärda som

anläggningens ägare.
anläggnings-innebärmyndighetfrån attföreläggandeEtt ensomen

utformningenavseendeåtgärdervissavidta t.ex.skall avhavare
anläggningen.tilli dennes rättingreppkananläggningen ettsomses

kraft harträdde i statenslagensedangåtttiddenUnder synensom
ersättnings-vilkaegendomenskildasiingrepp samtbeslutarätt att om

börSärskiltförändringar.undergâttgällaskalldärvidprinciper som
iregeringsfonnen trätt18 §kap.i 2ändringarde somhär nämnas

propositio-iuttalasvadenligtoch1995januarikraft den 1 somsom
Europakonven-egendomsskydddetpreciseringinnebär somavennen

48-50. Genomoch13-19199394:117,prop.tionen s.ger
iinskränkningarskydduttryckligtinförtsdet motharändringarna ett

rådighetsinskränkningar.byggnaderochmarkanvändningen av
allmännaangelägnatillgodoseförskeendastfårInskränkningar att

ersättningtillförsäkradinskränkning ärdrabbatsDenintressen. avsom
detbegränsaddock attersättningtill ärRätten genomförlusten.för

sådantpåbyggnad sättellermarkinskränkningfrågaskall avomvara
fastigheten avsevärtberörd delinommarkanvändningpågående avatt

förhållande tillibetydandeuppkommer ärskadaellerförsvåras som
bestämmasskallErsättningenfastigheten.deldennavärdet av

i lag.grunderenligt angessom
för hurbetydelsebestämmelserna äråtergivna nyenDe avnu

detanläggningarelektriskavidåtgärdersådana somlagstiftning om
utformad.börfrågahär är varaom

väsentligaelleranläggninguppförandetgällerdetNär nyav en
års lag1942enligtliksomböranläggningbefintligändringar enav

ombyggnads-utföraelleranläggningenuppföraskalldengälla att som
utformningsådanfårdenförekonomiskt attarbetena enäven svarar

intekanDettaberedskapssynpunkt.tillfredsställande ansesär ursom
dockbörDeträttighet.existerandefaktisktnågoninkräkta

förutsätt-medförafårinteåtgärder attföreskrivnaframhållas att
rubbas avsevärt.företagetförningarna

föranledsinteåtgärdernaochanläggningbefintlig avdetGäller en
sättellerbygga annatplanerarinnehavareneller att omägarenatt
minEnligtannorlunda.förutsättningarnaanläggningen ärändra
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mening kan föreläggande vidtaett åtgärder i sådant fallattom ett
innebära Ävenanvändningen mark eller byggnadatt inskränks.av om
rådighetsinskränkningarna skulle ligga inom gråzonen torde det
från rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande lagenmestvara att
utformas så den fyller kraven enligtatt grundlagsbestämmelsen jfr

1984852107 153. Jag därförprop. ersättning bör utgås. attanser
med undantag endast för det fall kostnaderna ringa.att är

Ersättning bör i aktuella fall utgå fullt avdrag för s.k.nu ut utan
fredsnytta. Härigenom skapas enkelt för ersättning förett system
kostnader sålunda innebär anläggningshavarenatt försom svarar
samtliga relevanta kostnader vid åtgärder anläggningarsom avser som
skall uppföras, byggas eller på ändrassätt medan iannatom staten
övriga fall, med nyssnämnda undantag för fall där kostnaderna är
ringa, för samtliga relevanta kostnader.svarar

5.8.6 F örfarandet

Enligt 11 § 1942 års lag gäller den utför anläggning,att som en som
i lagen, eller verkställer väsentlig ombyggnad,avses ändring eller

utvidgning sådan anläggning skall amnälangöra hos prövnings-av en
myndigheten för prövning skyldigheten vidta skyddsåtgärderattav
enligt 3 Vid anmälan skall fogas erforderliga ritningar över
anläggningen och de uppgifter behövs för prövningen.som

I finns4 § bestämmelser de skyddsåtgärder skall vidtas vidom som
befintliga anläggningar. Enligt 10 § kan prövningsmyndigheten, när
det erfordras, meddela eller ändrade föreskrifter hindernya utan av
vad den förut bestämt. För dessa fall finns inga särskilda förfarande-
regler i lagen. Här kan dock dennämnas eller inneharägeratt som en
anläggning i lagen skyldigär tåla prövningsmyndig-som attavses att
heten besiktigar anläggningen för vilkautröna skyddsåtgärderatt som
bör vidtas.

Erfarenheterna anmälningsförfarandet enligt 1942 års lagav är
Ävengoda. mitt förslag innebär tillämpningsområdetom att vidgas

och bestämmelserna skyldighetatt vidta åtgärderatt görsom mer
funktionsinriktade jag inte något skäl föreslå någon ändringser att i
förhållande till vad gäller.som nu

Vad gäller nytillkommande anläggningar inte omfattassom av
anmälningsplikt får initiativet ankomma på prövningsmyndigheten.
Detta förutsätter myndigheten håller sig ä jouratt med utbyggnaden

elsystemet och kontinuerligt bevakar beredskapsintresset.av Av kost-
nadsskäl detär angeläget prövningsmyndighetenatt så tidigt som
möjligt sig underrättadgör utbyggnadsplaner finns och tillom som ser

den får det beslutsunderlagatt behövs för prövning frågansom av om

7 15-0534
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föreläggande riktaskanvilkenvidtas. Denskyddsåtgärder skall ettmot
handligaroch andraritningartillhandahållaskyldigbör att somvara

tilltillträdelämnavid behovprövningen ochförbehövs att an-
läggningen.

såändrasförhållandena kanligger i sakens attDet attnatur en
kanmotiverad. Detbeslutprövningsmyndighetens äromprövning av

områdetillkommit iindustrikrigsviktigsåexempelvis ettatt envara
hushållsändamål.för vanligahuvudsakligenförbrukatstidigaredär

skyldighetprövningsmyndighetensangående attVad sagtsnysssom
gälla iprövning börtill ståndför fåinitiativerforderliga att enta

fall.sådana

elberedskapfinansieringför ochKostnader5.9 av

nuvarandedeuppskattningförstredovisasavsnittl detta aven
förkostnaderRedovisningenför elberedskap.kostnaderna somavser

bärskostnaderstatsbudgeten,finansierasnärvarande över avsom
exkl. SvenskaelkraftbranschenkostnaderKraftnätSvenska samt som

sammanställningeniredovisasskäl närmareför. AvKraftnät står som
försiktighet.medbehandlasbeloppexaktauppgiftermåste om

anslagsnivå och dendenbedömningjag minredovisarDärefter av
detunderrimligjagstatsbudgetenanslagskonstruktion ansersom

ochövervägandendeorganisation enligtförverksamhetsåretförsta en
avsnitt 5.5.5.särskiltföregående,i detredovisatjag harförslag som

finansieras.börkostnaderdessahurfråganbehandlar jagSlutligen om

kostnaderNuvarande5.9.1

statsbudgetenfinansierasKostnader översom

finansie-elberedskapförkostnaderderedovisastabellföljandeI som
föranvändasfår ävenanslagde fallIstatsbudgeten. ett annanöverras

sinianslagsbeloppetdelstabellenielberedskapverksamhet än anges
uppskattasanslagsbeloppetdeldendelsparentes,inomhelhet somav

elberedskap.tillhänförligvara

1 Regleringsbrev199495. Källor:budgetåretUppgifterna annatanges,omavser,
199394.budgetåretutfall förstatsbudgetensredovisningRiksrevisionsverkets avsamt
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Anslagsbenämning Anslag 199495 Utgift 199394
tkr tkr

5.IV D 14 103 11 634
Vapenfristyrelsen

Härav uppskattad andel avseende 1 500 1 500
elberedskap

62.IV D 130 018 111037
Vapenfristyrelsen:
Vapenfria tjänstepliktiga

Härav uppskattad andel avseende 7 500 7 500
elberedskap

XIV B
Närings- teknikutvecklings-och 184 190 166 142
verket

Härav uppskattad andel avseende 1 250 2501
elberedskap

XIV E l.
Beredskapslagring och industriella 9 154 6 272
åtgärder

Härav uppskattad andel avseende 3 021 2 070
elberedskap

XIV E 2.
Åtgärder inom delfunktionen 58 258 24 244
elkraft

Övriga kostnader finansieras kommentar kommentarsom se se
över statsbudgeten

Summa 395 723 319 329

Härav uppskattad andel avseende 564371 529 36
elberedskap

Anslaget betecknades budgetåret 199394 H Vapenfristyrelsen.t.o.m.
N Anslaget betecknades budgetåret 199394 H 7. Vapenfristyrelsen:t.o.m. Vapenfria

tjänstepliktiga.
w För budgetåret 199495 väntas anslagsbelastningen öka med 30 000 jfrtkrca

kommentaren.
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Kommentarer:

VapenfristyrelsenAnslaget IV D
uppgårVapenfristyrelsenEnligtVapenfristyrelsen.disponerasRamanslag avsom

elförsörjningeninomtjänstepliktigavapenfriautbildningkostnader föradministrativa av
500 000 kr.till lca

tjänstepliktigaVapenfriaVapenfristyrelsen:6IV DAnslaget
uppgårVapenfristyrelsenEnligtVapenfristyrelsen.disponerasFörslagsanslag avsom

dagpenning,elförsörjningentjänstepliktiga inomvapenfriautbildningförkostnader av
500 000 kr.till 7m.m. caresor

teknikutvecklingsverketochNärings-Anslaget XIV B
arbetarpersonalförLönekostnaderNUTEK.disponerasRamanslag somm.m.avsom

anslaget000 Ur250 kr.till 1uppskattas2,5 personårmotsvarandeelberedskapmed ca
Elförsörjnings-ochKrigsskyddsnämndeniledamöterarvoden tillmedel förbetalasäven

199394.budgetåret000 kr.40nämnden ca

åtgärderindustriellaochBeredskapslagringXIV E lAnslaget
ekonomiskai deninräknasNUTEK. AnslagetdisponerasReservationsanslag avsom

beredskapslagringförutomfår,del. Anslagetcivilatotalförsvaretsförplaneringsramen
förförbättraavseddaför åtgärderanvändas systemenåtgärder, attindustriellaoch

energiförsörjningen.inomhandlingsberedskapenhöjaochkrishantering
utredningaråtgärder,avseendeför utgifteranvändsanslagfrån detta m.m.,Medel

drivmedel. Denbränslen ochmedförsörjningeninomochelförsörjningeninombåde
till 33uppgåför elberedskap procent.utgifteranvändsför antasanslagetandel somav

199394budgetåretutfall förstatsbudgetensredovisningRiksrevisionsverketsAv av
och696 kr.6 271tillbudgetår uppgick attnämndaunderutgifternaframgår att

794 095 kr.27199330 junidenunder anslagetreservationen var
199596budgetåretfr.o.m.anslagets.135. kommerl99495:l00, bil.l3,Enligt prop.

finansieraföranvändasocksådåskallAnslaget attHandlingsberedskap.benämnasatt
tjänstepliktiga,vapenfriautbildningenkostnaderna förbidrag till somNUTEK:s av

Åtgärder elkraft meddelfunktioneninomanslaget199293 har belastatbudgetåretsedan
året.000 000 kr14 om

Åtgärder elkraftdelfunktioneninomXIV EAnslaget
ekonomiskai deninräknasNUTEK. AnslagetdisponerasReservationsanslag avsom

beredskapsåt-användasförfårAnslagetcivila del.totalförsvaretsförplaneringsramen
skallMedlentjänstepliktiga.vapenfriautbildningoch förelkraftområdetgärder av

sin löpandeim.fl. tilleldistributörerkraftföretag, attstimuleraföranvändas att
Ävenelkraftomrädet.inomberedskapenförbättrarvidta åtgärderverksamhet som

åtgärder.motsvarandeförmedelkanKraftnätSvenska
förNUTEKfårelberedskapsområdettjänstepliktigavapenfriadeutbildningFör av

000000 kr.14högst199495 disponerabudgetåret
elförsörjningen.inomprojektolikaantaldelfinansieratNUTEKenligthar ettAnslaget

projektantaleteftersomolika årmellankraftigtvarierarfinansierats somUtgifterna som
studier ellerkaraktär,olikavidareprojekten harolikaDevarierar.genomförts ex.

under denanslagetbelastningengenomsnittligaDeninvesteringsåtgärder. avtekniska
frånuppgiftEnligt400 000 kr.10varitNUTEKenligtharfemårsperioden casenaste

åtgärdernaaktuellaför dekostnaderelkraftsföretagensuppgårABElberedskapSvensk
harhärDe åtgärderår.000 000 kr30ytterligare avsestillgenomsnitt somi perca
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enligt Svensk Elberedskap AB betydelsebåde från beredskapssynpunktoch från normal
fredstida driftsäkerhetssynpunkt jfr motsvarande kostnadsposti sammanställningenav
elkraftföretagens kostnader nedan. Enligt uppskattning NUTEK kommer behovetav av
anslagsmedelför olika projekt under budgetåret 199495 uppgå till 40 000 000 kr.att ca
Anslaget har sedan budgetåret 199293 delñnansierat utbildning vapenfriaav
tjänstepliktiga inom elförsörjningen med 14 000 000 kr under respektive budgetår.

Av Riksrevisionsverkets redovisning statsbudgetensutfall för budgetåret 199394av
framgår utgifterna under nämnda budgetåratt uppgick till 24 243 695 kr och att
reservationen under anslaget 30den juni 1993 147 706 342 kr.var

Övrig finansiering över statsbudgeten

Statens kärnkraftinspektion och Statens strálskyddsinstitut har sådanauppgett att
kostnader kan hänförliga till elberedskap marginella.ärsom anses

ÖCB bedriver försöksverksamhet med finansiering reservanordningaren avseendeav
kommunalteknisk försörjning. Kostnaderna för den försöksverksamhetmed finansiering

ÖCBreservanordningar bedrivs redovisas inte iav detta sammanhang.som av

Kostnader bärs Svenska Kraftnätsom av

Svenska Kraftnäts kostnader för beredskapsåtgärder inom verkets
ansvarsområde uppgick enligt Svenska Kraftnät under år 1993 till
11 000 000 kr.

Utöver dessa kostnader finns underhållskostnaderäven för andra
åtgärder vidtagits i beredskapshöjande syfte. Dessa underhålls-som
kostnader enligt Svenskaär Kraftnät mycket svåra uppskatta. Föratt
år 1993 kostnaden till 0005 000 kr.anges ca

Kostnaderna hos Svenska Kraftnät år 1993 uppskattas därför till
sammanlagt 16 000 000 kr.ca



Överväganden198 1995:51sou

förKraftnätexkl. SvenskaelkraftbranschenKostnader svararsom
därår 1994 angesavser annat

Ändamål utgiftUppskattad
tkr

5 000i krigsskydds-till följd bestämmelserKostnader av
lagen

30 000åtgärder forför denKostnader typ av
ÅtgärderE 2bidrag utgår anslagetvilka ur

Elkraftdelfunktioneninom

8 000ABvid Svensk Elberedskapför verksamhetenKostnader

000llkansliervid elområdenasverksamhetenförKostnader

00025elkraftforetagenberedskapsplanering hosförKostnader

30 000driftvärnförKostnader

0009övriga kostnaderVissa

000118 tkrSumma

Kommentarer:

krigsskyddslagenbestämmelser iföljdtillKostnader av
försärskilda skyddsåtgärderi 1942:335bestämmelser lagenföljdKostnader till omav

Elberedskapenligt Svenskkrigskyddslagen uppgårkraftanläggningarvissa m.m.
för kraftanlägg-Prövningsmyndiget Krigskyddsnämndenär000 kr.5 000AB till ca

ningar.

anslagetutgårbidragvilkaförför den åtgärderKostnader typ urav
ElkraftAtgärder inom delfunktionenE 2

1989årkostnader underABSvensk Elberedskap baseratuppskattningEnligt av
SvenskEnligt000 kr.30 000genomsnittskostnaden1993 denår utgör årliga cat.0.m.

kankostnaddel dennaAB det hurElberedskap är svårt som somstoratt avange
Åtgärderna visskan haåtgärd.viss nyttatill enbart beredskapsnyttanhänföras enav en

redovisade%70-80 detABfredstid. Svensk Elberedskapiäven att avcauppger
beredskapskostnad.beloppet kan utgöraanses

undervattenfallsverkStatensfinansieradeElberedskap ABEnligt SvenskAnm.
tillanläggningarberedskapsâtgärderi1987 år 1991 vissaperioden år enegnat.0.m.

5 000 000 år.kostnad krav ca per
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Kostnader för verksamheten vid Svensk Elberedskap AB
Uppgår Svenskenligt Elberedskap AB till 8 626 000 kr.

Kostnader för verksamheten vid elomrádenas kanslier
krUppgär enligt Svensk Elberedskap AB till 10 600 00

Kostnader för beredskapsplanering hos elkraftföretagen
Uppgår enligt uppskattning Svensk Elberedskap AB till 000 00025 kr.av ca

Kostnader för driftvärn
Uppgâr enligt uppskattning Svensk Elberedskap AB till 30 000 000 kr.av ca

Vissa Övriga kostnader
Kostnader för investeringar, drift och underhåll krigsuppehâllsplatser medverkansamtav
i totalförsvarets övningar uppgår enligt uppskattning Svensk Elberedskap AB tillav ca
5 000 000 kr. Kostnader för materiel för reparationer i krig uppgår enligt uppskattning

SvenskaKraftnät och Svensk Elberedskap AB till 4 000 000 kr.av ca

Kommentar till kostnaderde bärs branschen exkl.summan av som av
Svenska Kraftnät
I summabeloppetingår elkraftföretagens kostnader för deras lagringskyldighet enligt
lag 1984:1049 beredskapslagring olja och kol. Värdet det bränsleom av som
beredskapslagrasvid olje- och koleldade kraftverk uppskattas NUTEK till 750av ca
milj. kr. Denna lagring bekostas i huvudsak anläggningshavaren, dvs. olikaav av
kraftföretag. Om den ärliga kostnaden för uppgåräntor till 10antas procentm.m. av
värdet det lagrade bränslet, innebär detta årlig kostnad 75 milj.kr.en av

Svensk Kärnbränslehantering AB SKB håller beredskapslager kärnbränsleett av
TWhmotsvarande 35 enligt avtal med NUTEK. Värdet uppskattas SKB till 750av ca

milj. kr. De årliga hanteringskostnaderna SKBuppskattas till 2-3 milj. kr. Omav ca
den ärliga förkostnaden uppgå till 10 innebärräntor detta total årligantas procent, en
kostnad 80 milj. kr.om ca

Sammanställning
milj. kr

Medelsförbrukning statsbudgeten 199394 37över ca

2. Svenska Kraftnät 1993 16ca

Elkraftbranschen exkl. Svenska Kraftnät 1994 118ca

Summa 171ca

2 Elomrâdenas kanslier finansieras enligt Svensk Elberedskap viaAB dels detta
företag milj.ca 8 kr, dels kraftföretag till vilket kanslidet knutet ca 3ärav resp.
milj. kr.
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till följdstigaförväntaskan slutsummanBudgetâret 199495Anm. av
Åtgärder ElkraftdelfunktioneninomE2anslagetutnyttjandeökat av

bärsdå samtidigtutgifterökadedekr. ochmilj.30+ avsomca
milj. kr..30branschen + ca

elberedskapanslagsnivå förstatligFörslag5.9.2 om

anslagsnivâ ochdenbedömningarminajagredovisarföljandedetI av
underrimligjagstatsbudgetenanslagskonstruktionden ansersom

övervägandenenligt deorganisationförverksamhetsåretförstadet en
jag5.6. Somavsnitt närmareiredovisatharjagförslagoch som

uppfattning detdet minavsnitti är attutvecklakommer att
statligaförinomkostnadspostnågonfinnsknappast ramenannan

angelägen.beredskapcivil ärförutgifter mersom
verksam-förmedelfrånutgåttanslagsberäkningminvid attharJag
Elförsörj-benämndaföljandei dettvâ anslag,underanvisasbörheten

Åtgärder för förbätt-respektiveFörvaltningskostnaderningsnämnden:
elberedskap.rad

FörvaltningskostnaderElförsörjningsnämndens

denanslagsbehovet ärberäkningför minutgångspunktEn av
föruppskattatsavsnitt harföregåendeikostnadsnivâ närmastsom

medarbetarNUTEKinomförlönekostnader personer somm.m.
vidverksamhetenförkostnaderförmilj.kr.,1,25elberedskap

verksam-förkostnaderförochmilj. kr.8Elberedskap ABSvensk
uppskattasSammanlagtmilj. kr..kanslier llelområdenasvidheten

milj. kr.20,25tillsålundakostnaderdagens ca
börjantilljagstorlek haranslagetsbedömningarminaFör enav

fredskansli behövercentralaElförsörjningsnämndensfrånutgått att
ungefärDetta10personalstyrka motsvararha personer.caaven

antagandetidag. JagAB görElberedskapSvenskvidanställdaantalet
arvodeskostnader,ochlöne-anställdgenomsnittskostnadenatt per

000800tilluppgåretcresekostnadermateriel,inventarier,lokaler, ca
kostnadernalägre000 kr150 änanställdbelopp ärkr. Detta caper

medmotiverasSkillnaden attElberedskap AB.Svenskanställd hosper
inteår lfredskansli underElförsörjningsnämndensinomarbetet

denomfattningireskostnadermedföraberäknas nuvaran-somsamma
DeAB kräver.ElberedskapSvenskinomverksamheten samman-de

freds-centralaningsnämndensElförsörjförkostnadernaårligalagda
milj. kr.8uppgå tillsålunda kommaskullekansli att ca
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En framtida kostnadsnivå för den regionala organisation kansom
behövas motsvarande dagens elomrâdeskanslier förär närvarande
svårare bedöma. Jag finner det lämpligast behovetatt ochatt av
storleken sådan regional organisation utreds med förtur närav en
Elförsörjningsnäimiden enligt förslagmitt börjat verka myndighetsom

i fred. Underäven utredningstiden bör den regionala verksamhen vid-
makthållas på viss nivå. Jag utgår från vissa kostnader underatten
denna period, hittills, täcks elkraftbranschen. Hänsyn härtillsom av
bör enligt min mening vid beräkningen för år 1 anslaget.tas av

härMot angiven bakgrund föreslår jag anslaget Elförsörjnings-att
nämnden: Förvaltningskostnader beräknas till 12 milj. kr under år
Härvid har jag utgått från anslaget till NUTEK kan räknas medatt ner
1 milj. kr.

Åtgärder för förbättrad elberedskap

En utgångspunkt för min bedömning lämplig anslagsnivâ denärav
nuvarande kostnadsnivån milj. kr. för följande ändamål jfr
redovisningen i avsnitt 5.9.1.

Elberedskap inom för anslagetXIV Eramen
Beredskapslagring och industriella åtgärder 3,0

ÅtgärderAnslaget XIV E inom delfunktionen
Elkraft 58,3

Kostnader till följd bestämmelsernaiav
krigsskyddslagen och inte åtgärdergällersom
i samband nybyggnadermed grov uppskattning 1,0

Kostnader för materiel för reparationer i 4,0
krig

Summa 66,3

Anm. När det gäller övriga ingår i sammanställningarnai avsnitt 5.9.1poster som om
nuvarande kostnadsnivåkan påpekasatt

Vapenfristyrelsens föranslag täcka kostnader för utbildning vapenfriaatt av-
tjänstepliktiga inom elförsörjningen förutsätts överföras till den myndighetennya
Pliktverket.

Statens kämkraftinspektions och Statens strålskyddsinstituts kostnader förutsätts-
finansieras hittillsvarande sätt.

SvenskaKraftnäts kostnader för elberedskapförutsätts fortsättningsvisäven bärasav-
SvenskaKraftnät.
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och för-byggnations-åläggandentill följdkostnaderElkraftföretagens omav- förändringarväsentligaochnybyggnadermedsambandstärkningsåtgärder i anav
själva.företagenfinansierashittillsförutsättsläggningar avsom

föråtgärderför sådanakostnadervissahittills bäraförutsättsElkraftföretagen som- delfunktioneninomAtgärderXIV Eanslagetutgårnärvarandeförbidragvilka ur
elkraft.

hittills bärasförutsättselkraftföretagenberedskapsplaneringhosförKostnader som--
dessa.av

Försvarsdepartemen-närvarande inomfördriftvämet övervägsfrågorGenerella om-
tet.

hittillsskallövningartotalförsvaretsimedverkanElkraftsföretagens somm.m.-
själva.företagenfinansieras av

verkskyddförinomövningarochpersonalutbildningförKostnader ramenanm. av
elkraftföretagen.också bärasskall av

innehållerkostnadernuvarandeberäkningenredovisadeDen här av
anslags-kontrollerbarakostnadsposter ärDeosäkerheter.vissa som

medel ochanslagnamellanskillnaderpåfallandevisarmedel stora
Svenskuppskattningari dePrecisionenmedel.förbrukade som

bedöma.svårgjortharElberedskap är att
måstefredsElförsÖrjningsnämndenförhuvuduppgifternaEn av

elberedskapenföråtgärdertänkbaraolikaverkan attutredaatt avvara
kostnadernaverkanställadärefterochnivå, motbraskall hållas en

åtgärderna.för
ochha frihetsakenElförsörjningsnänmden bör, när utretts, ansvar

disponerar gör störstElförsörjningsnämndende anslagavgöraatt var
anslagsberäkningenvidocksåmåstestatsmakternaberedskapsnytta.

beredskapsnyttavilkenanalysersakkunnigapåsigförlitakunna av
framsiktmaterial börSådantkan tasanslagsnivåerolika ge.som

förfogandemitttillstår inteElförsörjningsnärrmden, nu.menav
jagvadochelberedskapförkostnadernuvarandeRedovisningen av

under åranslagsnivålämpligtill slutsatsenmiganfört leder att ennu
Oljelagringsut-utgått frånhärvidharkr. Jag50 milj. attbörl vara

kololja ochlagraSkyldighetbetänkandetförslag i attredningens
huvudsaklig överensstäm-igenomföras1994:116 kommerSOU att

förslag.utredningensmed denmelse
analysdenpåpekaanledningjagfinner attAvslutningsvis att av

utföra,förutsättsningsnämndenElförsörjframövermedelsbehovet som
bedömningar.andratillledakan komma att
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Överväganden5.9.3 och förslag till finansiering av
elberedskapen

I det följande lämnas två alternativa förslag till hur kostnaderna för de
anslag föreslagits i avsnitt 5.9.2 skall finansieras.som

Det första alternativet innebär finansieringen skeratt över statens
budget på gäller för övriga försvarsutgifter,sätt dvs. medsamma som
skatteintäkter. Alternativet innebär alltså några öromnärktaatt
intäkter inte finns för elberedskap. Anslagen förutsätts därvid vara
inräknade i den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila
del. förordarJag detta alternativ.

Det andra alternativet innebär särskilda avgiftsmedel in,att tas
motsvarande kostnader för elberedskap. En metod kanstatens därvid

den lösning valts för finansieringen Elsäkerhetsverket ochvara som av
framgår förordning 1993:560 elabonnentavgift. Dennasom av om

lösning innebär elkunderna skall betala årlig avgift elabonnent-att en
avgift till Avgiften debiteras elkunderna via deras elräkningar.staten.

Alternativ J: Finansiering skattsedelnöver

Hela det militära försvaret bortsett från den del kostnaden deav som
värnpliktiga bär uteblivna inkomster och del detstorgenom en av
civila försvaret finansieras statsbudgetenöver med skatteintäkter.

Enligt FOA-rapporten Finansiering civil beredskap FOA 1993av
fördelen med denna lösningär totalförsvaret finansieras alla iatt av

landet, på många andra offentligasätt behov. Finansie-samma som
ringen följer därmed de värderingar ligger bakom skattesystemetssom
utforrrming.

Skattefinansiering innebär också, fortsätter FOA, regeringen haratt
kontroll hur mycketöver för beredskapsâtgärderavsättsresurser som
jämfört med andra sarnhällsområden. Enligt nackdelärrapporten en
med skattefinansiering denna bidrar till höja det generellaatt att
skattetrycket. En nackdel enligt denna finansie-är rapporten attannan
ringsform inte lika incitament minska kostnaderna för denstora attger

ska genomföra åtgärd denne hade finansierat densom en som om
själv.

Syftet med elberedskapen få till stånd sådana åtgärderär att att
elförsörjningen i krig kan upprätthållas på rimlig nivå. Det ären
knappast möjligt relatera viss beredskapsâtgärd tillatt nyttan av en en
viss elkund, eller producent.nätägare Det därför inte rimligtär att
peka viss eller vissa företag bör stå för kostnaderna.ut en grupp som
Den rimligaste lösningen därför det kollektiv harär att nyttasom av
åtgärderna får bära kostnaderna. Med hänsyn alla företag ochatt
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elförsörjning dettafungerandeberoende ärenskilda är av enpersoner
beträffaralltså gälla vadbörSammakollektiv skattebetalarna. syn
finansie-vanligen gäller fördenelberedskapfinansiering som somav

totalförsvaret.ringen av
ingår iverksamhetfredstidatotalförsvaretsdelenStörre enav

redovisat5.9.1i avsnittJag harekonomisk planeringsram.gemensam
ochelförsörjningeninomberedskapsåtgärderfinansieraranslagde som
minframgår vidareplaneringsram. Detingår i denna avsom
förför elberedskapenkostnadernadelredovisning att stor aven

i förstaoch dåplaneringsramutanför dennafinansierasnärvarande
elkraftföretagen.hand av

aktiebolag hartillPostverketochTeleverketOmbildandet av
områdenpå dessaberedskapskostnadernainneburit numeraatt

Post-anslagsmedel disponerasanslagsmedel. Dessamedfinansieras av
ombildningenbl.a.elmarknaden,Förändringarnatelestyrelsen.och

ocksåmotiverajagaktiebolag,tillVattenfallsverket statenattanserav
för elberedskap.kostnaderbär

välsamordnat ochpå övervägtdetangelägetvidareDet ettår att
ochanvändasskalltillgängligahuravvägningargörssätt resurserav

totalför-civila deleninom denverksamheterolikamellanfördelas av
inräknasför elberedskapenanslåsmedelDärför bör desvaret. som

civila försvaret.för detplaneringsrameni den gemensamma
civila försvaretsdetsjälvklartdet ävenJag att ramaromanser

mittenligtelberedskapenförmedelväsentligt, måsteskulle minskas
5.9.2avsnittframgårSominom dessaalltidförslag avramar.rymmas

milj. kr.sammanlagt 62tillunder år lanslagsbehovetberäknar jag
Elförsörjningsnämndensförmilj. kr anvisas12beloppetAv avses

ÅtgärderÅterstående förförmilj. kr50förvaltningskostnader.
reservationsanslagi formbör anvisaselberedskapförbättrad ettav

Elförsörjningsnämnden.disponeras avsom
förstaunder detmilj. kr62beloppetsammanlagdadetAv om

motsvarandetäckasmilj. krverksamhetsåret förutsätts 1 engenom
Resterandeförvaltningskostnader.för NUTEK:sanslagetminskning av
XIV E 2.199495anslagetheltkr61 milj. nästanmotsvaras av

Åtgärder anslag börmilj. kr. DettaElkraft 58,3delfunktioneninom
motsvarandestället börstatsbudgeten. Iuppförtlängreinte vara

Elförsörjningsnämndenstäckaföranvändashelheti sinbelopp att
förbättradförför åtgärderkostnadernaförförvaltningskostnader och

199495 benämnsbudgetåretanslagbör detVidareelberedskap. som
med 33minskasåtgärderindustriellaochBeredskapslagringEXIV

anslagetdeldenkr., vilketmilj.dvs. 3 motsvarar somavprocent,
elberedskap.åtgärdersådanaberäknad förantas som avservara

årunder 1elberedskapförbättradanslag förMina förslag rymsom
finns199495budgetåretmedelför desålunda inom somramen

ökadeNågraändamål.likartadeförstatsbudgetenanslagna över



Överväganden 205SOU 1995:51

utgifter för uppkommer sålunda inte mina förslag understaten genom
år får ElförsörjningsnämndensSom redan påpekats resultatet av
utredningsarbete visa anslagsnivån behöver justeras uppåtom senare
eller nedåt. detta sammanhang kan det anslagetl underattnoteras
199495 och telestyrelsen: Upphandling särskildaVI D 2. Post av
samhällsåtaganden finns anslagspost, benämnd Telekommunikation-en
sområdet: Totalförsvarsområdet. anslagspost uppgår tillDenna
225,1 milj. kr.

föreslår den påJag vidare reservation anslaget XIV Eatt
Åtgärder inom delfunktionen Elkraft kan finnas vid utgångensom av

förstadet budgetår slutar den organisationens verksam-närsom nya
hetsår börjar, överförs ingående reservation till det nyasom

Åtgärder förbättradreservationsanslaget för elberedskap. Anledningen
betalningarna sker anslaget sker långt efter detär överatt attsom

åtgärderna beslutats.
förordarMed hänvisning till vad jag här anfört jag finansieringen

enligt alternativ

elberedskapsavgmAlternativ Finansiering särskild avgift2: engenom

direktiven punktvisa statligaEnligt bör jag nuvarandepröva om
åtgärder för elberedskapen kan avlösas generellt kravettgenom mer
på elsystemets funktion i kris och krigssituationer. Därvid bör
förutsättas branschen i allt väsentligt skall bära kostnaderna ävenatt

enbart beredskapsnyttan.för sådana åtgärder motiverassom av
uppfattningenföregående i olika sammanhang uttrycktJag har i det

myndigheter, inte rimligen börregeringen och dessatt staten, genom
sig sitt för god elberedskap och kostnadernaundandra attansvar en

allmänna statsbudgetendärför i väsentlig mån bör bäras det överav
också deklarerat jag föroch finansieras skattsedeln. Jag haröver att

utgiftspost inommin del det inte finns någonatt annan ramenanser
för utgifter för civil beredskap angelägenstatliga är änmerasom

elberedskap.utgifterna för goden
citerade uttalandet i direktiven kan tolkas uppmaning tillDet ensom

mig förslag innebörd statsbudgeten inte belastasutarbeta attatt avav
skulle bäraskostnaderna för elberedskap, dessa i ställetutan att av

branschen
.

utifråndefiniera branschen, ochAtt innebörden begreppet attav
betalningsskyldig,sådan definition bordeklarläggaen vem som vara

metod väljs tordekan på olika Oavsett vilkengöras sätt. som
slutresultatet sannolikt bli, kostnaderna i sista hand bärsatt av
elkonsumenterna.
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Jag i det alternativ finansiering innebördföljandepresenterar en av
kostnader särskildför elberedskap täcks avgiftatt statens attgenom en

Denna avgift benämns i det följande elberedskapsavgift.tas ut.
Närmast diskuterar konstruktioner sådan avgift.jag olika Enav en

utgångspunkt elberedskapsavgiftenhärvid betalas såär att ett stortav
kollektiv möjligt. motiv anförtsFör detta talarsom samma som ovan

för förslagetstöd finansiering skattsedeln.översom om
Om elberedskapen skall finansieras med elberedskapsavgift kanen

denna elkunder.antingen elproducenter, ellernätägaretas ut av
tänkbart såDet konstruera avgift den belastar elprodu-är att atten
i förhållande till hur mycket producerar. sådanEncenterna man

lösning dock olämplig i den situation uppstår på avregleradär som en
elmarknad kunderna i viss mån välja mellan köpakannär att som

producerad i Sverige eller utanför landet. Avgiften skulle inte bliär
konkurrensneutral. Samma sak gäller i för avgift intestort sett en som

mycketbestäms hur produceras, exempelvis in-utanav som av
stallerad produktionskapacitet.

elproducenternaI dagens det står för den allraär störstasystem som
för elberedskapen. framtidendelen kostnaderna Att i låtaävenav

stå för kostnaderna emellertidelproducenterna kan få icke avsedda
indirekta effekter.

föravgiftsskyldighet finansieraEn metodnätägarna är atten annan
dessaelberedskapen. Eftersom bedriver monopolverksamhet, skulle

snedvridande följderavgiften inte få några konkurrenssynpunkt förur
Avgiftende svenska elkraftföretagen. skulle kunna baseras på antalet

högspänningskunder.anslutna låg- och
anslutning till storkraftnätetavgift på skulle ha den fördelenEn att

avgiftsobjekt finnsdet hundratal tilldet blir få anslutningspunkterett
nackdel med denna lösning emellertidstorkraftnätet. En är att

skulle få kostnaden. nackdel finnsindustrin bära hela Sammanästan
leveranspunkter.med låta avgifterna regionalautgå vid de nätensatt

elkunderna.Ett tredje alternativ avgiftsskyldighetenläggaär att
Elsäkerhetsverketslösning har för finansieraDenna nyligen valts att

elabonnentavgift.arbete. Detta sker enligt förordningen 1993:560 om
Elabonnenter skall, efter debitering inbetalaårligenenligt 4

avgifternaelabonnentavgift till inlevererar tillelleverantören. Denne
förstatsverket. Avgiften kr år högspännings-uppgår till 700 per

abonnemang och 8 för lågspänningsabonnemang.kr
Enligt lösning kunna väljas förmin mening borde samma en

62 milj krår förelberedskapsavgift. Vid statlig utgiftsnivå omen
elberedskapsåtgärder avgiftskonstruktion elabonnent-och somsamma

för låg-avgiften elberedskapsavgiften uppgå till krårskulle 11
högspänningskunder.spänningskunder 600 krår föroch

elberedskapsavgift utformas har denOavsett hur särskilden
täckastatsrättsligt skulle avseddkaraktär skatt. Den attvaraav
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förhållandevis små statsutgifter för elberedskap. kan förJag min del
inte några helst fördelar med för just elberedskap införaattse som en
ñnansieringsmetod skiljer sig från vad gäller för kostnadernasom som
för totalförsvaret i övrigt. anledning jag avstått frånAv denna har att
utforma författningsförslag i denna del.
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Författningskommentar6

vid vissatill beredskapsåtgärder6.1 lagFörslag om
anläggningarelektriska m.m.

1 §
för produktion och överföringanläggningarlag gällerDenna av

el, vilkaledningscentralerfär nätdrift och produktion ärsamt av av
ellerelförsörjningen riket eller inomväsentlig betydelse för i ort etten

enligt denna lagsådana anläggningar kanomrâde. fråga1 om
skallstridshandlingarberedskapsåtgärder inverkanbeslutas att mot av

vidtas.
skyddtillträdesskydd finns i lagen 1990:21 7Bestämmelser omom

samhällsviktiga anläggningarför vissa m.m.
civiltfinns lagen 1994:1720verkskydd iBestämmelser omom

försvar.

tillämpningsområde. Som grund-paragraf lagensI denna enanges
skall kunnabestämmelserförutsättning för lagensläggande att

väsentligsåledes denanläggning gällertillämpas på äratt aven
eller område.riket, inomelförsörjningen ibetydelse för ettorten

bemyndigandet i § för regeringenmed 2stadgande kompletterasDetta
anläggningareffekt för deavseendestorleksgränseratt somm.m.ange

omfattas lagen.skallalltid av
överföring el.för produktion ochanläggningaromfattarLagen av
kraftverk, såvälförsta handanläggningar isådanaMed avses

kraftledningarkraftverk,andraVattenkraftverk samttyper avsom
Även förledningscentralerkopplingsstationer.ellertransformator-

ihit ochdriftcentraler hörproduktionnätdrift och angesav
direkt i lagtexten.förtydligande syfte

.
ochingårproduktionsanläggning inte enbartI generatornen

ingår i driftenanordningaralla andrageneratorbyggnaden utan avsom
kontroll- ochtransformator,såsom ställverk,produktionsanläggningen

Är driftcentraltillproduktionsanläggningen anslutenhjälpsystem. en
gällerdriftcentralen. Detta äveningår ävennämnts omnysssom

nätstationer.kraftstationer ellerdriftcentral betjänar fleraifrågavarande
anslut-produktionsanläggningenavgränsningenför ärAvgörande av

punkt böröverföringsanläggning. Dennatillningspunkten ansesen
för överföringelektrisklevererarkraftproducenten strömdär avvara



210 Författningskommentar SOU 1995:51

elektrisk dvs. i praktiken i inmatningspunkten till överförings-ström,
anläggningen.

Till anläggningar för produktion hänförs också självständigaav
dammbyggnader för vattenreglering således inte direkt anslutnaärsom
till kraftstation.en

överföringsanläggning förMed anläggning överföringavses av
elektrisk till förbrukningsanläggning. Häri kan ingå såvälström en
kraftledningar transformator- eller kopplingsstationer. Omsom
driftövervakningen driftcentralsker ingår dennagenom en samma

vid produktionsanläggning i överföringsanläggningen.sätt som en
Vilka storleksgränser förbör gälla riktlinjer attsom som an-

läggningar skall kunna omfattas lagen utvecklas inärmareav
kommentaren till 2

fysiskaLagen sikte åtgärder hänför sig till byggnadskon-tar som
struktioner och utrustning tillhör anläggningen och inte påsom
åtgärder gäller anordnande bevakning anordnandeellersom av av
verkskydd. frågor hänvisas därför i tredje tillI dessa andra och stycket

lagstiftning finns för samhällsviktigaden särskilda skyddsom om
anläggningar de särskilda bestämmelserna verkskydd i densamt om
nyligen lagen civilt försvar.antagna om

2 §
får föreskri vissa anläggningar med hänsyn till effekt,Regeringen attva

sådanaspänning, storlek eller funktion anläggningar iär som avses
1

omfattas föreskrift enligt första stycket fårEn anläggning som av
väsentligtuppföras, byggas eller pä ändras innansättannatom

till den myndighet regeringen bestämmer Qørövnings-anmälan skett
myndigheten för enligtprövning 4

prövningsmyndig-påbörjats tvä är frän detHar arbetet inte inom
skall anmälanheten meddelade sitt beslut, göras.ny

paragraf bemyndigande för regeringenI denna lämnas närmareatt
för tillämplighet det gäller storleksgränsernaområdet lagens närange

beteck-för de anläggningar typiskt skall inrymmas undersettsom
för elförsörjningenanläggningar väsentlig betydelse i riketningen av

Avsikten således inte deteller inom eller område. är attort etten
skall vilka anläggningaruttömmande uppräkning anges somgenom en

förhållandenomfattas vilka anläggningar under allaendastutan som
dennaomfattas. anläggning inryms underInnebörden attav en

anläggningshavaren vid uppförandet måste beaktabeteckning blir att
före-blir möjligt utfärdade krav följer 3 § det attsamt attsom av

anläggningens utformningläggande enligt §4 närmare m.m.om
den allmänna motiveringen kanSom utvecklats inärmare numera

delssärskilt beredskapsvärdesmå kraftanläggningar ha attett genom
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delsförsörja viktiga försvarsanläggningarvissa utgöraattgenom
effektgränsenkraftstationer. nuvarandeför andra DenStartmotor

mindreinfördes år 1970 och innebär sådana25 000 kilovoltampere att
gällaomfattas lagen. På grund härav böranläggningar inte nu enav

för smådock beaktas mycketväsentligt lägre Det börgräns. att
till mindre motiveratanläggningar kan det med hänsyn nyttan vara

åtgärder.med kostnadskrävande
mellan tvåspänningsgränsen för ledningar, 200 kVDen nuvarande

1942 års lag endastlikaledes år 1970 och innebärledare, infördes att
storkraftnätet. skäl för höjningenpå ledningar inom Somkan tillämpas

med lägre spänninganfördes betydelsen nätgränsen att avav
130-kil0voltledningarefterhand minskat och attatt ansenumera var

1970:198 8-9. Den ökadedistributionsledningar prop. s.som
fått för elberedskapen på tidregionnäten harbetydelse senaresom

så regionnätenbör bestämmasinnebär storleksgränserna ävenattatt
särskiltendastgäller lokalnäten det härtäcks in. Vad däremot är

fråga varför det inte aktuelltkommer iutpekade anläggningar ärsom
med hänsyn till dessa.någon spänningsgränsbestämmaatt

anmärkaskopplingsstationer kantransformator- ochVad gäller
och transformatorstationerfördelningsstationerföljande. harHär även

drift under stördaviktig roll vidoch lokalai regionala nätnät en
efter driftavbrottuppbyggnadenförhållanden. Såväl vid näten somav

Beredskapsät-viktiga.dessa stationerroterande bortkopplingvid är
ökadeanläggningar exempelvisi dessabehöver vidtasgärder ärsom

drifts- och kopplingsin-framtagningtill fjärrkontroll,möjligheter av
ledningar bördet gällerPåstruktion sätt närsomm.m. samma

täcksde regionalabestämmas såspänningsgränser nätenävenattm.m.
in.

erfarit det finnsjag intevattenmagasin harVad slutligen gäller att
nuvarande storleksgränsen.ändra denskäl att

regeringenmyndighetanmälan ske till denandra stycket skallEnligt
elleranläggning uppförs, byggsinnan sättbestämmer annatomen

enligt 10medföra påföljderkanUtebliven anmälanväsentligt ändras.
måsteframgår anmälantredje stycket görasoch 16 §§. Av att omny

år från beslutet.påbörjas inom tvåinte arbetena

3 §
skallföreskrift enligt §första stycketomfattas 2En anläggning avsom

funktion under stördapå godmed beaktande kravetutformad avvara
på sådantmaterial ochutföras med sådantförhållanden. Den skall

underhållsåtgärder underlättas.ochreparations-sätt att

den lagen1942 års lag ärviktig skillnadEn är attmot mernya
utsträckningden ivarmedfunktionsinriktad, större tarattavses

brand- ochskyddåtgärder spräng-sikte på andra änäven mot t.ex.
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verkan. Skälen för detta har utvecklats i den allmännanärmare
motiveringen. För mindre anläggningar torde det inte iänannat
undantagsfall befogat med åtgärder avseende s.k. fortifikatorisktvara
skydd, medan detta kan komma frågai vid anläggningarstörre som
i krig kan bli för stridshandlingar. Särskiltväntas vidutsatta större
anläggningar det dessutom så många åtgärderär att attsom avser
förstärka grundkonstruktionen och öka motståndskraften brandmot
och sprängskador svårligen och endast till priset mycket storaav
kostnader kan vidtas sedan anläggningen uppförts.väl Det därförär
angeläget frågan redan i inledande stadium.prövasatt ett

Även skyddsåtgärder brand- och sprängverkan såledesmotom
fortfarande bör komma frågai genomför i dag åtgärder för attman
öka uthållighet under svåra förhållanden påävensystemets sätt.annat
Bl.a. förbättrar möjligheterna och drivaatt starta separataman
delsystem i händelse storkraftnåtet skulle funktion.sättasattav ur

åtgärderDe här kommer i fråga omfattar bl.a.:som
förstärkningsåtgårdertekniska i kontroll- och fjärrstyrningssystem,

förberedelser vid produktionsanläggningar för dödnätsstart, hus-
turbindrift och drift delsystem, vilket kräverseparataav

installation frekvensregleringsutrustning,av--
dieselaggregat,-
komplettering regionala och lokala nät,av--
komplettering driftövervakningsutrustning,av-
manualer, utbildning och övning för drift under störda för--
hållanden,

åtgärder i ledningsnät för säkrare matning,
anskaffning reservkomponenter till vissa produktions- ochav

distributionsanläggningar.
installation och reglerteknik för målinriktade leveranserstyr-av
Vilka åtgärder bör genomföras i anläggning blir beroendesom en

förhållandena vid just den anläggningen. åliggerDet därvidav
myndigheten skaffa sig underlag för riktig bedömning ochatt en
därefter utforma föreläggande enligt 4ett

4 §
För anläggning omfattas föreskrift enligt första2 § stycketen som av
kan prövningsmyndigheten utfärda föreläggande angående de åtgärder

krävs för uppfylla kraven enligt sådant3 Ett föreläggandeattsom
får omfattande eller ingripande vad skäligengöras kanänmer som
krävas med hänsyn till anläggningens omfattning betydelse.och

föreläggandetAvser anläggning skall uppföras, byggasen som om
eller väsentligt ändras skall föreläggandet riktas den förmot som egen
räkning utföra eller låta utföra arbetena.attavser
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riktasföreläggandetstycket skallandrafall iI änannat avsessom
föreläggande fårsådant ävenanläggningen. Ettden ägermot som

verksamheten.bedriverdenriktas mot som

skettparagraf detdennatillämpningen ärvidUtgångspunkten attav
däranläggning§myndigheten enligt 2tillanmälan att somenen

väsentligt ändraseller påuppföras, byggas sättskall annatomavses
kännedomanmälan fåttmyndigheten på sätt äneller annatatt genom

det denmotiveringen åliggeri den allmännaSom angivitshärom. som
beaktagenerellthäranläggninguppföraändraskall attavsessomen

såledesskall hananläggningenombyggnadenplanerarhan3 När
Anmälannödvändiga.enligt lagenhuruvida åtgärder ärbeaktaäven

kan behövastill åtgärderoch förslagbedömninginnehållaskall somen
lagens krav.för uppfyllaatt

års lagtillämpningen 1942viddetjag erfarit harEnligt vad av
företagetvadåtgärderförelägganden utöverbehövtssällan om

godsökande inneharm.fl.Vattenfall ABKraftnät,Svenskaföreslagit.
oftast kunnatåtgärder harförslag tillderasområdet ochpåkompetens

godkännas.
underlagtillräckligtregelanmälanfår förutsättasDet att gersom

åligger dethärvidlagbristerOm detprövning.myndighetensför
för bedöm-underlagfullgottfårtill denmyndigheten att ettatt se
skyldiginnehavareanläggningens ärframgår§ attningen. Av 14 att

Utifrånanläggningen.tillträde tilllämnaupplysningarmedbistå samt
därefter beslutamyndighetenskalldå framkommer ettvad omsom

utfärdas.skallåtgärderföreläggande om
fårföreläggande görasvidarestycket stadgasförstaI ettatt mer

medkrävasskäligen kaningripande vadomfattande eller än som
liknandebetydelse. Ettochomfattninganläggningenstillhänsyn

den allmännaframhållits ioch1942 års lagfinns istadgande som
företagshindradeåtgärderdärmedavsågmotiveringen ettatt somman

gällerMotsvarandefick föreskrivas.inteutvecklingellertillkomst
såockså uttryckaskanDetlagen.tillämpningen denvidäven nyaav

ändamålet medmedförfår föreskrivasinteåtgärder attatt som
företagetförförutsättningarnaellertillgodoseskanföretaget inte att

Åtgärderna anläggnings-medförafår inte hellerrubbas attavsevärt.
förhållande tillrimligtstår iintekostnaderdrabbashavaren ettsomav

vinna.stårelberedskapssynpunktde fördelar attsomur
skallanläggningfallandra stycket närenligtFöreläggande avser en

genomföras.skallbyggnadsâtgärderoch såledesändrasuppföras eller
räkningfördenskall då riktas attFöreläggandet mot avsersom egen

byggherren.åtgärderna, dvs.utföralåtautföra eller
vidnödvändigabedömsåtgärderfallstyckettredje närI enavses

gällakanändringsarbeten. Detsamband medanläggningbefintlig utan
anmälningsskyldig-föreskrivendär anmälananläggningsåväl trotsen
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het underlåtits anläggning för vilken anmälningsskyldighet intesom en
föreligger myndigheten med tillämpning 5 § börmen som av anser
omfattas lagen. föreläggandeEtt kan riktas såväl ägarenav mot som
den bedriver verksamheten. Normalt torde dessa identiska.som vara
I fall bör föreläggandet riktas åtgärdernaannat ägaren krävermot om

eller mindre omfattande ingrepp i dennes egendom och i övrigtmer
den bedriver verksamheten.mot som

5 §
Prövningsmyndigheten får utfärda föreläggande enligt §4 föräven

anläggning omfattas föreskriftän enligt första2 §annan som av
stycket.

Enligt 2 § första stycket får regeringen föreskriva vissa anlägg-att
ningar med hänsyn till effekt, spänning, storlek eller funktion är
sådana anläggningar skall omfattas lagen. Det gäller såledessom av
anläggningar viss storlek i likhet med vad gäller,av som, som nu
under alla förhållanden skall omfattas. Den utveckling skett inomsom
elförsörjningen har emellertid inneburit små anläggningaräven kanatt
ha särskilt beredskapsvärde dels tillgodoseett vissa förattgenom
totalförsvaret viktiga behov och dels Startmotorutgöraattgenom
för andra kraftstationer. Dessa anläggningar så olikaär vad gäller
effekt, storlek och spänning det svårtär precisera dem iatt att
föreskrifter enligt 2 Vidare kan det geografiska läget heltvara
avgörande. Det ofta inte motiveratär föreskriva åtgärder för dessaatt
anläggningar. Det kan emellertid visa sig vid krigsplaneringent.ex. av
elförsörjningen för område sådan anläggning väsentligett äratt en av
betydelse för elförsörjningen på sådant åtgärder bör vidtas.sätt Ettatt
föreläggande kan då utfärdas med stöd 5av

6 §
Vid ändrade förhållanden får prövningsmyndigheten, hinderutan av
vad den förut bestämt, meddela eller ändrade föreskrifter.nya

En motsvarande bestämmelse finns i 1942 års lag. Som skäl för regeln
anfördes bl.a. det torde, minst med hänsyn till fordringarnaatt att
på anläggnings luftskydd kunde ändras till följden av nyvunna
erfarenheter, nödvändigt Krigsskyddsnämnden erhöll rättattvara att
meddela eller ändrade föreskrifter. Vid tillämpningen regelnnya av
gäller den allmänna förutsättning stadgas i 4 § 1 st att ettsom
föreläggande får omfattande eller ingripandegöras vadänmer som
skäligen kan krävas med hänsyn till anläggningens omfattning och
betydelse.
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§7
anläggning1983:291 tillvattenlagentillstånd enligtMål somom

tillellerdenna lagförsta stycket§föreskrift enligt 2omfattas av
anläggningsådaneller utvidgningombyggnad, ändringväsentlig enav

har skett.lagdennaprövning enligtinnanfår inte avgöras
ärendeförmotsvarande tillämpningstycketFörsta äger om

be-innefattande vissa1902:7J s.1,lagenenligtnätkoncession
omfattasanläggningenanläggningarelektriskastämmelser avomom

första stycket.2 §föreskrift enligt

Skäletkrigsskyddslag.årsi 1942finnsbestämmelsemotsvarandeEn
års ellag1902respektive äri vattenlagenoch intefinns därtill denatt

i lag.samladeskyddsåtgärderbestämmelserha allafördelen enatt om
lagen.dengällabörDetta även nya

§8
åtgärder enligtföranledsbyggnadskostnadernaökning iDen avsom

iprövningvid denberäkningilag skall intedenna avsestas som
1983:291.vattenlagenkap. 4 §3

skallstycketförsta7 §itillståndmeddelandeVid angessomav
ifrågameddelatprövnin harföreskrifterdebeaktas om

utförande.vattenanläggningars

års lag.finns i 1942bestämmelserMotsvarande
får kommavattenföretaggällervattenlagen§3 kap. 4Enligt att ett

synpunktoch enskildallmänfrånfördelarnastånd endasttill avom
och olägenheternaskadornakostnadernaföretaget överväger samt av

beaktassåledes inteskallkostnaderdessaberäkningenViddet. av
lag.enligt dennaåtgärderföranlettskostnader avsom

§9
grundas påföreläggandeefteråtgärdnågon vidtagitHar ett som

påellerbyggasuppföras,skallanläggningen annatän omattannat
deförtill ersättninghar hanändras, rättväsentligt statensätt av

förhållandesådantföranlettåtgärdenkostnader avsessomomsom
föreligger.10 §i

ringa.kostnadernautgår ärstycket inteförstaenligtErsättning om

åläggandenmotiveringen kanallmännai denutvecklatsSom närmare
förelagtsdeåtgärdergenomföraanläggningshavareför avatt som
rådighetsin-desådan utgörprövningsmyndigheten art attavvara

Europakonventionensochregeringsformensiskränkningar avsessom
tilldåde ersätt-fall grundar rättdessaegendomsskydd. Iregler om

förkostnaderhaftför dendärförstadgas rätt9 §ning. I somen
endastgäller dockDettaersättningfååtgärdersådana staten. omatt av
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åtgärderna befintlig anläggning och åtgärderna föranledsavser en
ombyggnad eller andra väsentliga ändringar. Om åtgärdernaav avser
anläggning skall uppföras eller anläggningshavarensen som eget

initiativ byggas kan detta inte inskränka någon rättighetom anses
sådant tillsätt ersättningrätt kan föreligga.att anses

Med ersättning full ersättning för kostnaderna. Detta innebäravses
således någon beräkning huruvida vissa kostnader kan hänförasatt till
s.k. fredsnytta inte skall göras.

10 §
Om anläggning omfattas föreskrift enligt 2 § första stycketen som av
uppförts, byggts eller på väsentligt ändratssättannatom utan att
anmälan skett enligt andra stycket lagrum kan anläggningenssamma

föreläggas vidta åtgärderägare på bekostnad föratt attegen an-
läggningen skall uppfylla de krav i 3som anges

För kostnader för åtgärder vid befintliga anläggningar betingassom
ombyggnad utgår framgått 9 § ersättning I 10 §av staten.som av av

stadgas undantag från denna princip. Har befintligett anläggningen
uppförts föreskriven anmälan gjorts och visar det sig efterutan att
prövning åtgärder enligt denna lag borde ha vidtagitsatt i samband
med uppförandet, kan föreläggasägaren vidta åtgärderna påatt egen
bekostnad. Detta gäller det föregåendeäven är varitägareom som
försumlig, vilket innebär bör kontrolleraägare sådanaatt en ny
förhållanden innan förvärvet görs.

11 §
Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Alla förelägganden enligt lagen skall kunna förenas med vite. Vite bör
således kunna i de fall,utsättas där den försummaräven vidtaattsom
åtgärder åläggs honom riskerar drabbas åtgärdernaatt attsom av
utförs hans bekostnad. Om vitet tillräckligt högt kansätts detta
förmå anläggningshavaren själv vidta åtgärderna, vilket kanatt vara

snabbare få åtgärder vidtagnaväg anlita särskildänatt atten entre-en
prenor.

12 §
Om föreläggande enligt 4 § eller 10 § följs,inte får åtgärdernaett
vidtas prövningsmyndigheten. sådanEn åtgärd får vidtas pä denav

försumliges bekostnad.

Denna paragraf prövningsmyndigheten möjlighet genomföraattger
åtgärder i fallde anläggningshavaren utföra dem.vägrar Pröv-att
ningsmyndigheten kan då vända sig till särskild Gällerentreprenör.en
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ordning anmälts tilli behörigbefintlig anläggningdet somen
och därförenligt 2 § andra stycketprövningsmyndigheten ägaren är

vidtagithaft han själversättning för kostnader hanberättigad till om
såledesI detta fall drabbaskostnadernaåtgärderna staten.stannar

vitespåföljd sådant förelagts.endastägaren omav
det många gångertill § kani kommentaren llSom nämnts ettvara

få åtgärder vidtagnaoch snabbare sättabåde smidigare sätt att utatt
vite.lämpligt avpassatett

13 §
föreläggandenlag ochefterlevnaden dennaTillsynen över somavav

prövningsmyndigheten.stöd lagenhar meddelats med utövas avav

14 §
ochfå de upplysningarpá begäranPrövningsmyndigheten har rätt att

vilkaför klarläggandeför tillsynenbehövshandlingar samt avsom
kravenskall uppfyllaför anläggningenpåkalladeåtgärder är attsom

ändamål fäförocksåMyndigheten harenligt 3 rätt att samma
anläggningen.tillträde till

tillsyn, inspektionbestämmelserfinns vissaoch 14 §§I 13 m.m.om
nyttjare anlägg-för ellerskyldighet§ föreskrivsI 14 ägare enaven

ellerför besiktigatillträdebereda prövningsmyndighetenning attatt
enligt lagen. Be-i vidta åtgärderanläggningen eller övrigtkontrollera

tillämpningenmedsåledes ha sambandkontrollen skallsiktningen eller
bedömaanläggningen förundersökaSyftet kanlagen. attattvaraav

skyldighetföreliggerfråga. Vidarebör komma ivilka åtgärder som
förbehövshandlingaroch andratillhandahålla ritningar attatt som

för sitt besluterforderligt underlagskallprövningsmyndigheten om
kanföreläggandebör vidtas. Ettåtgärdervilka avsessom nusom

med vite enligt 11förenas

§15
tillträdeförbehövsdet biträdeskall lämnaPolismyndigheten attsom

skall12 §med tillämpningske och åtgärderskall kunnaenligt 14 § av
genomföras.kunna

prövningsmyndighetenförekomma vägrasundantagsfall kanI att
åtgärderutredning vilkaföranläggningtillträde till t.ex. somaven

hjälpmöjligt meddåelberedskapssynpunkt. Det ärbör vidtas att avur
anläggningen.tillträde tillberedaspolismyndigheten

16 §
stycketandra2 §anmälan iDen göraattutan som avsessom

väsentligt ändrareller påuppför, bygger sättpåbörjar, annat enom
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omfattas föreskriftanläggning enligt 2 §första stycket döms tillsom av
böter eller fängelse högst månader.sex

förDe viktigaste medlen åstadkomma förelagda åtgärder vidtasatt att
torde viteshotet möjligheten genomföra åtgärderna påsamt attvara
anläggningshavarens bekostnad. första förutsättning förEn lagenatt
skall kunna tillämpas effektivt dock det anmäls till prövnings-är att
myndigheten anläggningar uppförs eller ändras. Denna anmäl-när
ningsskyldighet måste straffsanktionerad. Skall fängelse kunnavara
komma i fråga måste det dock fråga mycket allvarliga ochvara om
flagranta fall.

17 §
Beslut prövningsmyndigheten frågor enligt 10, 11 elleriav

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstill-12 §§
stånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

gäller inom förvaltningsrättskipningenI enlighet med vad som numera
förvaltningsdomstol frågaförsta länsrätt. För enligt denna lagär att en

därefter skall prövningstillstånd.kammarrätt bör krävasprövas av

18 §
beslut prövningsmyndigheten under höjd beredskap meddelarEtt som

denna lag enligt föreskrift meddelats med stödenligt eller som av
skall omedelbart beslutet.lagen gälla inte bestäms iannatom

åtgärderhöjd beredskap kan det angeläget beslutUnder attvara om
lag går verkställa omedelbart. I sådant läge tordeenligt denna att ett

eventuelltdet undantagsvis utgången överettsnarare som avvara
klagande bör avvaktas. Om prövningsmyndigheten således beslutar om

det råder höjd beredskap blir beslutetåtgärder enligt denna lag när
ingetomedelbart verkställbart sägs.annatom

Övergångsbestämmelser

målden lagen träder i kraft kommer det finnas antalNär att ettnya
anhängiggjorts dessförinnan. mål ärendenoch ärenden Dessa ochsom

skall med tillämpning äldre bestämmelser.avgöras av
åtgärderlagen blir däremot tillämplig det gällerDen när somnya

Eftersomvidtagits eller skulle ha vidtagits enligt äldre bestämmelser.
omfattas rörledningslagenrörledningar inte den lagen blirav nya

tillämplig vid sådana anläggningar.



Författningskommentar 2191995:51SOU

6.2 till ändring iFörslag 1984:3 Kärnteknisklagen om
verksamhet

Ändringen förformell krävs Elförsörjnings-är närmast attartav men
under fungera beslutandenämnden höjd beredskap skall kunna som

myndighet i vissa frågor i stället för tillsynsmyndigheten, dvs.
frågor behandlats iKärnkraftinspektionen. Dessa har avsnittnärmare

5.6.3 och 5.8.1.
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Särskilda yttranden

Nils ochsakkunnige AnderssonAv experten
PämertegFolke

skall ha fulltelmarknadensgrundtanke,Utredarens parteratt ansvar
värderingar.med vårafred,för all verksamhet i överensstämmer

krigsberedskapsplanering områdenliksomVerksamhet i krig är som
till desärskilda åtgärder. Med hänsynstyrning ochsärskildkräver

elförsörj underuppträda för ningentordeförutsättningar,speciella som
krigsverksamhetenplaneringden särskildakrigsförhållanden och som

Elförsörjningsnämnden,den myndighet,lämpligtkräver, detär att
elförsörjningensoch samordningför ledning avansvararsom

och samordningför ledningharverksamhet i krig, även avansvar
måste ske iBeredskapsplaneringför krig. närafredstida förberedelser

verksamhetengenomför den fredstidasamarbete med dem som
fältet.

ochfinansiering elberedskapenför ochBeträffande kostnader av
följande synpunkter:åtgärder har vidärtill hörande

medelsförbrukningelberedskapen, exkl.kostnader förNuvarande
år, avsnitt 5.9.1.drygt 130 Mkruppgå tillstatsbudgeten,över per

kostnader för beredskapsâtgärder,Kraftnätsingår SvenskaHär men
för elproduk-för lagring bränslenkostnaderelkraftföretagensinte av

hanteringskost-framgår ochredovisningeni krig. Avtion ränte-att
uppgå till cirka 160 Mkr år.beräknasbränslelagringnader för per

enligt lag 1984:1049åläggandenhänföra tillKostnaderna är att om
ochtill avtal mellan NUTEKkol,beredskapslagring olja och resp.av
tillKostnaderna berörKärnbränslehantering AB. ägareSvensk

ochfossila bränslenanvänderproduktionsanläggningar resp. uransom
på olikaföretagendärmed de enskilda sätt.drabbar

och försäljningelmarknad sker produktionavregleradPâ aven
monopol.behåller formennätverksamhetenmedani konkurrens av

särskiltkonkurrensneutralt,måste skeFinansiering elberedskapenav
elkraftbranschendelarkostnader uppstår i de ärfall dåi de somav

för konkurrens.utsatta
finansieringsmodell, förnuvarandetillämpningframtidaEn t.ex.av

inomberedskapenfå negativ inverkanbränslen, kanlagring av
föreligger uppenbaraelkraftbranschen. Detdelarkonkurrensutsatta av

formervidtar andradriftvärn ellerorganiserarföretag,risker att som



222 Särskilda yttranden SOU 1995:51

beredskapsåtgärder, lägger eller nedprioriterar dessa verksam-av ner
heter de inte kompenseras för de extrakostnader åtgärdernaom som
medför.

föreslårUtredaren budget 62 Mkr för förstadet verksam-en
hetsåret. Detta mindre 20 % elkraftbranschens nuvarandeär än av
kostnader för beredskapen. Med de förändrade förutsättningar för
branschföretagen, elmarknadens avreglering innebär, kansom en
sådan neddragning medföra elkraftföretagens beredskap och därmedatt
också elsystemets totala beredskapsförmága sänks förfång förtill
samhällets totalförsvarseffekt.samlade

Vi förkostnader lagring bränslen, liksom övrigaattanser av
kostnader uppstår på grund krav på krigsberedskap börsom av
finansieras enhetligt och konkurrensneutralt. Vi nivån för detattanser
första förverksamhetsåret, 62 Mkr, låg jämförd med de kostnader,är
cirka 300 Mkr, elberedskapen medför för elkraftföretagen ochsom
föreslår därför uppräkning förslag till budget till nivå.dennaav

den föreslagna finansieringenOm utredaren via skattsedeln inteav
visar sig möjlig genomföra, andrakan det alternativet, finansieringatt
via nätavgifter, föredra eftersom denna modell innebärävenattvara

konkurrensneutral finansiering elberedskapen.en av
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sakkunniga Liljegren BertilAv Ronald och Persson

Det nordiska samarbetet

bilaga 2 återfinns kortfattad förhål-I redovisning vissa utländskaen av
landen. En djupare analys hur beredskapsfrågan inklusive finansie-av
ringsfrågan har lösts eller kan tänkas lösas i våra nordiska grannländer
saknas dock. själva finnsI betänkandet dock avsnitt 2.3.3utöver
Frekvenshållning inom Nordel-systemet och ikort omnämnandeett
avsnitt inget förhållandet till vår omvärld. Således saknas5.7, rörsom

analyser ocheller överväganden vad utökad nordisknärmare om en
handel kan komma innebära i beredskapssarnrnanhang.med Vidatt

starkt nordisk elmarknad torde detintegrerad vikt deatten vara av
olika ländernas ransoneringslager inte skiljer sig från varandra
några betydelsefulla punkter, alternativt mellan ländernas regering-att

har ingåtts överenskommelser vad skall gälla i kris-ar om som en
eller krigssituation. Det värdefullt och enligt vår mening heltvore

liknande frågeställningarnödvändigt dessa och belyses. Inärmareatt
bör påpekas Nordel inte har någon formelldetta sammanhang även att

samarbetsfonim för i de olikaendast huvudsakutgörstatus utan ett
ländernas elproducenter. Mot bakgrund såväl Norgeattav som

Finland och Sverige kommer få förändradäven attnumera en
elmarknad förhoppningsvismed marknadsplats och dåen gemensam
ländernas elsystem tekniskt sammankopplade medär närarent
varandra finns enligt vâr mening behov analysera huruvida detattav
föreligger formaliserad nordiskabehov samverkan mellan deav en
länderna i frågor hittills handlagts inom Nordel.som
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sakkunnige BertilAv Persson

Organisationsfrágan

Jag delar utredningsmannens uppfattning den framtida organisatio-att
landets elberedskap måste utformas på sätt görett att sta-nen av som

respektive branschens och fördelningen mellantens ansvaretansvar av
framstårolika myndigheter klar och tydlig. Utredningsmannensom

har förordat lösning med Elförsörj ningsnämnden EFN centralen som
myndighet för elberedskapsfrågor både fred ii och krig. Jag kan inte

principiellt vägande skäl sådannågra ordning, dettungt motse en men
på vilket detta alternativ i betänkandet har dock intesätt presenterats

förmått mig utredningsmannens förslag börövertyga attom ge-
nomföras.

tveksamhet förslaget främst fråganMin gäller hurmot ansvaretom
fördelas mellan och andra myndigheter inom elförsörj-skall EFN

ningsområdet, också den föreslagna nämndens sammansättningmen
organisation.och

Utredningsmarmen har inte på tillräckligt klargörande sättett
redovisa fördelas andraförmått hur skall mellan EFN och be-ansvaret

redskapsmyndigheter. Vad angår förhållandet Svenskagentemot
Kraftnät kan här några exempel på sådana oklarheter. Detnämnas

frågan vilken omfattning skall del i Svenskagäller i EFNt.ex. taom
Kraftnäts frågor ö-drift.operativa verksamhet, bl.a vad Enavser om

omfattning skallsådan fråga på vilket och i vilken EFNär sättannan
Kraftnät skall sköta sitt ikunna besluta hur Svenska systemansvar

krig.
och sammansättning tycksVad angår EFNs framtida organisation

utredningsmannen utgå från föreställningen EFN på något bådesättatt
industribransch myndighet.kan del och envara en av en

nämligen på flertal ställen tankenI betänkandet betonas ärett att att
möjlighet i beslutsfattandet ochelkraftbranschen skall ha deltaatt

isäkerställa branschens nödvändiga medverkandärigenom att
frivilligt. samband med redovisningenberedskapsarbetet sker I av

Elkraftkommissionförslaget i avsnitt 5.5.4 sägs attt.ex. enenom
företrädare förförutsättning för god elberedskap torde attvaraen

beslutelkraftbranschen ingår bland dem fattarsamtliga delar av som
5.6.elberedskapen. Liknande tankar återfinns i avsnitti fråga om

statlig myndighetsdelar inte denna uppfattningJag samman-om en
sådansättning beslutsfattande. klart olämpligtoch Det är att genom en

myndighets saklighet och opartiskhet.utfornming riskera en
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F inansi eringsfrâ gan

Svenska Kraftnät har huvudansvaret för 30 transformatorer ochca
stållverk delägare iär 90 stationer Svenskasamt Kraftnät harca
dessutom telefunktioner i ytterligare anläggningar. Detta förhållande
innebar svårigheter fastställa kostnadsfördelningenstora mellanatt
Svenska Kraftnät och andra inblandade Om Svenska Kraftnätsparter.
beredskapskostnader skall finansieras via driftbudget innebär detegen

invecklat och svårt beräkna kostnader.ett sätt En omständligatt
administration blir alltså nödvändig.

Denna omständighet framför allt den omständighetensamt att- -
finansieringsfrågan bör lösas på likformigt försätt är hela el-ett som
branschen talar för Svenska Kraftnäts beredskapsåtgärder finansie-att

på övriga branschaktörers.sättras samma som

Svenska Kraftnäts beredskapsarbete

Svenska Kraftnät har dimensionering beredskapsarbetetsamma av
rörande storkraftnätet det fannsnär beredskapsenhet inomsom en
Statens Vattenfallsverk. Svenska Kraftnäts beredskapsarbete är som-
mycket arbete hos Svenska Kraftnät decentraliseratannat i den--
meningen många medarbetare och inomatt sinaentreprenörer- -
verksamhetsområden arbetar med operativa beredskapsuppgifter. Detta
arbete hålls den beredskapsansvarige placeradärsamman genom som
vid staben.

8 .50534
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ochHans OlanderKärrmarck,UrbanAv experterna
WehlinHans

och robusthet.inneboende styrkasamhälletsberedskap byggerCivil
förstärka dennatillsyftarberedskapsåtgärderfinansieradeStatligt att

ochberedskaphöjdsituationer medinför ettoch robusthetstyrka
landet.väpnat motangrepp

vilka kravdiskuterafrånavståttharutredarenbeklagarVi attatt
normalaundersåvälställas elsystemetleveransförmåga börsom

vidpåfrestningar väpnatolikaförhållanden med ett angrepp.som
förutgångspunktbehövligkravtill sådanaställningstagande är en

har iUtredarenberedskapsförberedelser.nödvändigabedömning av
ansvarsfrågor påorganisatoriskadiskuteraframför alltstället valt att

myndighetsnivå.
funktio-elförsörjningbrytaförslagutredarensbiträderVi utatt ur
funktiontillelförsörjningochEnergiförsörjning göra en egennen

elförsörjningensframhävsDärigenomberedskapsförordningen.enligt
tillvarataFörförsvarsberedskapen.förbetydelsedominerande att

funktionenförlämpligtvi detsamordningsvinster att ansvaretanser
förhar sektorsansvaretmyndighetligger hosElförsörjning somsamma

energifrågor.
ansvarsfrågornaangelägetvi detutredarenmed attlikhetI anser

mellan vadfinnsskiljelinjetydligangelägetrenodlas. Det är att en
enskilda företags-vadmyndighetsuppgifter och ärär statens somsom

ihelhetssynsäkerställaockså angelägetuppgifter. Det är att en
myndig-utvecklingsfrågor ochvadkrigfredperspektivet avser-

ochsäkerhets-deinnebärabör ävenHelhetssynenhetsåtgärder. att
funktionsamhälletspåinverkankrigshandlingarsskyddskrav som

nationelladetmyndighetsbeslutendagligain i demedför, vägs om
elsystemet.

skallElförsörjningsnämndenvi inteutredarentill attI motsats anser
förberedelxsärskildamedberedskapsmyndighetorganiseras ensom

Elförsörj-myndighet.funktionsansvarigsåsomi fredseuppgifter
beredskapvid höjdochnuvarandesinbehållabörningsnämnden status

branschensiföretagfrånmedbemannas representantermotsv.
myndigheter,berördafråndistributionsledolikaproducentled och samt

NUTEKteknikutvecklingsverket samtochNärings-däribland
ingåbörElförsörjningsnämnden även representan-IKraftnät.Svenska

behovssidan.frånter
medElförsörjningsnämndenorganiseraföreslår,utredarenAtt, som

endastmedskapasmyndighetinnebärfrediuppgifter att nyen
tillkopplingnaturliginförberedskapsuppgifter väpnat utanett angrepp

denförmenandevårtenligtinnebär attpåfrestningar. Detfredstida
fredperspektivetiåtgärderochproblemmellankopplingennaturliga
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krig går förlorad och personalen på Elförsörjningsnämnden sikt-
fjärmas från den dynamiska fredstida utvecklingen. Det kommer också

innebära kompetens- och ansvarstvister med övrigaatt myndig-
hetsaktörer såsom NUTEK och Svenska Kraftnät och kanske också
med branschen.

Vi tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter ochattanser en
bransch liksom mellan myndigheter bäst kommer till uttryck om

funktionsansvarigNUTEK myndighet förär funktionen Elförsörjning
och därigenom ikläder sig rollen beställare elberedskap.statenssom av
Beställningarna skall rikta sig elsystemets aktörer, dvs. såvälmot mot
elkraftbranschens enskilda företag Svenska Kraftnät.motsom

I den statliga beställarrollen ligger dels formulera krav, delsatt
tillämpa ekonomiska och administrativa styrmedel dels följasamt att

och utvärdera vidtagna åtgärder. Dessa uppgifter vi ettupp anser
naturligt har anknytning till NUTEKssätt uppgifter nätmyndighetsom
och koncessionsgivare till denna myndighets övriga uppgiftersamt
inom el- bränsleområdetoch central energimyndighet. NUTEKsom
bör därför inneha de uppgifter utredaren föreslår för fredsor-som en
ganiserad elförsörjningsnämnd. I myndighetens funktionsuppgift skall

ingå för Elförsörjningsnämndenäven bemannas medatt attsvara
lämplig personal och kan organiseras vid höjd beredskap samt att

för organisationens utbildning och övning.svara
ifrågasätterUtredaren NUTEK Elmarknads uppgifter s.k.om som

nätmyndighet, främst koncessionsprövning och tariffkontroll, välär
förenliga med hantering elberedskapsfrågor. Vi vänder bestämtav oss

ifrågasättandedetta och finner det både legitimt och frånmot
effektivitetssynpunkt angeläget dessa myndighetsfrâgor bättreatt
samordnas inom NUTEK. NUTEK har sålunda inom NUTEK Elmark-

fredstidanad uppgifter då det gäller tillståndsfrågor nybyggnad,om
utökning och förändring i elnätsystemet. I detta ligger verka föratt att
elnätsystemet utformas för tillgodose de fredstida elbehoven ochatt
den leveranssäkerhet krävs i fred. Det finns sålunda klartettsom
samband mellan NUTEKs båda uppgifter avseende fredstida leverans-
säkerhet förberedelseroch för elberedskapen under höjd beredskap.

uppgifter,De den kompetens och personal utredaren skallsom anser
tillföras fredsorganiserad elförsörjningsnämnd bör i tillförasställeten
NUTEK.

För säkerställa branschens synpunkter, kunnande ochatt att
erfarenheter tillvaratas och utnyttjas i beredskapsförberedelserna bör
goda kontakter finnas etablerade mellan NUTEK, branschen och den
personal, ingår i Elförsörjningsnämndens krigsorganisation.som
Dessa kontakter kan formaliseras särskilt branschråd iatt ettgenom
beredskapsfrågor knyts till myndigheten för bistå NUTEK med deatt
upplysningar och synpunkter kan betydelse för planering-som vara av

och beredningen viktigare ärenden.en av
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Elförsörj-organisationskommitté börsärskildVi överatt seanser en
alternativakrigsorganisation sättningsnämndens övervägaävensamt

krigsorganisation mednuvarande regionalaelförsörjningensatt anpassa
samordnings-krigsuppgifter,Kraftnätstill Svenska nätägarnashänsyn

övrigt.ledningsstrukturen iochbehov
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Per-ÅkeAv Sahlbergexperten

Utredningen har enligt regeringens direktiv till uppgift ochöveratt se
förslagkomma med på beredskapsverksamheten på elförsörjningens

område, såväl det fredstidagäller den planeringennär verksam-som
heten under kriser och i krig.

förslagUtredarens saknar den nödvändiga kopplingen mellan
planeringen för motverka följder elavbrott fredstidi ochatt av

förplaneringen verksamhet kriserunder och i krig.
Ett krisläge går inte direkt från fred till krig. Däremellan finns i

dagens samhälle och krisutveckling räcka händelser kallasen av som
för skymningsläge. Detta skyrrmingsläge kan uppstå flera olikaett av
orsaker och kan orsaka lika allvarliga konsekvenser för samhälls-
funktionerna krig: Exempelvis sabotage teroristgrupperettsom av
eller naturhändelser kan slå hårt elförsörjningen. Utredarenmotsom
har inte i tillräcklig grad beaktat detta verkliga förhållande. Han har
i stället till del sig utreda elberedskapen i krig och dåägnatstor att
lagt vikten vid den organisatoriska uppbyggnaden och baserat sitt
förslag på administrativa kriterier.

För uppnå syftet med beredskapsförberedelser fred,i kris ochatt
krig måste beredskapsfrågorna naturligt vis länkas in i denett
ordinarie fredstida verksamhetsplaneringen. Därför krävs kopplingen
mellan de har det fredstida beredskapsansvaret i helaorgan som
kriskedjan från naturligt driftsläge i fred det s.k. skymningslägetöver
till eventuellt krigsläge. sambandDetta jag saknas i utrednings-anser
förslaget.

I krissituation kommer det krävas beslut olika priorite-atten om
ringar det gäller vilka sarnhällsfunktioner skall få tillgång tillnär som
elleverans. För kunna fatta riktiga beslut i krissituation krävsatt atten
beslutsfattarna har nödvändig kännedom de olika samhällsfunk-om
tionernas för folkförsörjningenbetydelse och totalförsvaret. Som

jagexempel vill peka på livsmedelsförsörjningens betydelse och dess
elförsörjningberoende i både fred krig. Mekaniseringoch ochstora av

omstruktureringen hela livsmedelssektorn från bondgårdar tillav
livsmedelsindustrier har sedan slutet 1980-talet radikalt förändratav
förutsättningarna och elberoendet totalt för ventilation,är t.ex.
mjölkning, foderförsörjning.ochvatten

Detta krav på kännedom de olika samhällsfunktionernasom
betydelse för beredskapen fredi både och krig har enligt min mening
inte beaktats i tillräcklig grad i utredarens förslag ombildaattom
Elförsörjningsnämnden.

Som framhålls i utredningsdirektiven bör elberedskapen omfatta
både freds-, kris- och krigslägen. Beredskapsplanering och det
operativa arbetet bör därför ha fåsin bas i och framträdandeen mera



yttrandenSärskilda230 sou 1995:51

måste kravet på känne-Vidareuppbyggdade redanplats i organen.
beredskapen tillgodoses.samhällsfunktioners roll iolikadom om

organisationangående elberedskapensförslagetDärför jag attanser
för beslut.till grundinte kan läggas
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EKommittédirektiv
å E

1993:93Dir.
Tilläggsdirektiv till utredningen N 1992:04 för översyn av
lagstiftningen på elområdet m.m.

1993:93Dir.

Beslut vid regeringssammanträde 1993-07-01

Chefen för Näringsdepartementet,statsrådet Westerberg,P. anför.

Mitt förslag

lagstiftningenJag föreslår utredningen mao-zN för översyn påatt av
elområdet, Ellagstiftningsutredningen tilläggsdirektivm.m. genom ges
anvisningar inför det fortsatta arbetet med l902:7lersätta lagen s.latt
innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar medellagenom
modern lagstiftning. I uppdraget ingår bl.a. nuvarande skadeöveratt se
ståndsregler i ellagen och omarbeta lagen språkligt och redaktionellt.att
Utredaren skall också redovisa förslag till riktlinjer för beredskaps-
verksamhetenpå elområdet.

Bakgrund

Regeringen bemyndigade den 26 1992 chefen förmars
Näringsdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
utarbeta förslag till lagstiftning elområdet dir. 1992:39. Utredaren,ny

antagit Ellagstiftningsutredningen 1992:04, har i dag tillNnamnetsom
regeringen överlämnat betänkandet Elkonkurrens med nätmonopol SOU
1993:68.

Av direktiven till Ellagstiftningsutredningen framgår arbetet med denatt
ellagen bör igenomföras Enligt direktiven skall den andranya etapper.

bl.a. syfta tilletappen få ellagen i sin helhet med modematt ersatt
lagstiftning. Vidare bör utredaren bl.a. bedöma förslagen till ändradehur
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bestämmelserpåverkar beredskapsverksamheten elområdet och lämna de
tillförslag förändringar elberedskapens organisation blikanav som

nödvändiga.

En ellagstinnlngny

fortsatta arbetetDet bör syfta till ellagen slutligt med modernatt ersatt
lagstiftning såväl i sak redaktionellt och språkligt. Utredaren börsom
därvid särskilt möjligheten ipröva dela ellagen bl.a.att upp en
eldistributionslag utredarensoch elsäkerhetslag. utgångspunkt förEnen
överväganden bör de riksdagen riktlinjernafastställda för denvara av
fortsatta refonneringen ielmarknaden utredarens förslagsamtav egna
betänkandetElkonkurrens med nätmonopol.

Ivángsátgdrder återkallelsevid nätkoncessionav

Enligt betänkandet regleringar så långt möjligt undvikasbör det är
den konkunensutsatta produktion ochdelen elmarknaden, dvs.av

Ävenförsäljning el. med elmarknaden behövs dockkonkurrens enav
kontroll nätverksamheten. Kontrollen kommer bl.a. gälla attattav
ledningar hålls tillgängliga allaoch nät skäliga villkor öppna och för

behöver användadem för överföra elektrisk kraft. Utredarenattsom
föreslår därför i linje- områdes-betänkandet de nuvarande ochatt
koncessionema nätkoncession respektive område.ersätts med för linje för
Enligt kan i behov eller delvis åter-utredaren det vissa fall finnas heltatt
kalla nätkoncession. kan gälla bl.a. koncessionshavarenväsent-Detta om
ligen åsidosätter ikoncessionsförskrifter eller andra förpliktelser ellagen.

bör iDet dessa fall finnas möjlighet bl.a. med hänsyn till anslutnaatt
kunders behov elektrisk kraft användningsäkerställa fortsattav en av
ledningsnäten. Utredaren bör i vilken utsträckningöverväga statennu
behöver kunna vidta tvångsåtgärder i återkallelsesamband med nät-av
koncession och lämna förslag till sådana åtgärder. vidareUtredaren bör
överväga och på vilka villkor det bör möjligt för innehavarenom vara av

nätkoncession under koncessonstiden frånträda meddeladatten en
koncession.

Enklare omprövning nätkoncessionav

Enligt utredarens förslag nätkoncession tid, dockskall för bestämdges
längst 40 år. Bestämmelser tidsbegränsad koncession funnits iharom
ellagen sedan lagens tillkomst. tidsbegränsningenEtt syfte med attvar
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koncessionenskulle kunna i sinomprövas helhet koncessionstidengicknär
harDet visat sig sådanut omprövning inte alltid varithar möjligatt en

eller lämplig. Utredaren bör överväga i vilken utsträckning det finnsnu
behov införa förenklat prövningsförfarandc vid omprövningatt ettav av
tidigare meddelad nätkoncessionoch lämna förslag till regler sådantettom
förfarande. Utredaren bör redovisa konsekvenserna förenklat pröv-ettav
ningsförfarande bl.a. intressenavseende miljöhän-markanvändningochom

kan tillgodoses tillfredsställande sätt.ettsyn

rättsligaDet förhållandet avseendebLa. flyttning krajilednlngav

Ledningshavares rätt med stöd koncession bibehålladra fram ochatt av
kraftledningar kan ske flera sätt. år ledningshavaren frivil-Ett att genom
ligt avtal eller nyttjanderätt kommer överens intrångetmed markägarenom
för ledningen. Ett är tednlngshavaren expmpriation fårannat att genom
tillträde till marken. vanligasteDet sättet lednlngshavmnår attnumera

fönättning enligt ledningsrättslagenskaffar sig kramad-få hagenom att
ningen mark. Beträffande vissa frågor relationenrör mellanannans som
ledningshavaren och intressenterandra rättsliga situationenlir den oklar.

gällerDet frågan skall betala flyttning kmillbdningt.ex. om vem som av
marken planeras användasför ändamål, Utredaren bör analy-att annatom

behovet kompletterande beträffande relationernaregler mellansera av
ledningshavaren och andra intressenter i fallförekommande lämnasamt
förslag till sådana.

Skadesldnáregler följddndringar r lagstiftningsamt annan

De nuvarande skadestándsreglemai ellagçn ålderdomligt utformade
Ochdet råder Vissosäkerhet deras iräckvidd och tillämpning vissa fall.om
A: 1992gjordes EES-avtalet föranledd komplettering innebaren av som en
anpassningtill BCE-direktiv produktansvnf l99ll92zl35, bet.ett PPDP,om
l99l92tNU3l, rskr. 1991921387. Utredaren bör utvärdera de nuvarande
skadeståndircglemnoch deras tillämpning. vidareUtredaren bör analysera
och lämna förslag till hur skadestándreglemabör mpdcmisemsv

En lagstiftning medför behov ändringar i lagstiftning.ny av annan
Utredaren bör lämna förslag till sådanaändringar, finns också starktDet ett
behov modernisera de förordningar anknyter till ellagen,attav som nu
bla. förordningen 1957:601 elektriska starkströmsanläggningar.om
Utredaren bör kartlägga behovet kompletterandeföreskrifter till denav nya
lagstiftningen och lämna förslag till sådana.

9 15-0534
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Särskilt elberedskapenom

skall gällaprinciper i fortsättningenUtredaren överväga vilkabör som
beredskapsverksamheten det gällerområde, nårelförsörjningensför

krig.som och isåväl under kriserplaneringen verksamhetenden fredstida
verksamhetenriktlinjerna fördärvid utgå från gällandeUtredaren bör de

särskiltsammanhangärbetydelsei dettatotalförsvarets civila del. Avinom
års totalförsvars-1992plancringsinriktning fastställtsden har genomsom

l99ll92z337 ochrskr.bet. l99l92:FöUl2,beslut 1991921102,prop.
beredskaps-prioritet iskall höginnebär bl.a. elförsörjningenatt gessom

arbetet.

säkerställa eyömørjningenförAnsvaret att

myndigheternasgränsdragningenmellanbör lämna förslagUtredaren om
krig.ochvid kriserelförsörjningenövrigas säkerställaoch för attansvar

elkunders förOckså frågan ochnätägares att genom egnaansvarom
skydd stör-sig rimligtavtal med skaffaåtgärder leverantöreneller motett

för-i frågorUtredaren börkrig uppmärksammas.ningar i kris och bör om
och risk-medsamråda Hot-beredskapsåtgärderdelning föransvaretav

1992:03.utredningen Fö
leveranssäkerhetde kravmyndighetsuppgiñ är fonnuleragivenEn att

krigssituationer utifråni kris- ochelförsörjningssystemetbör ställassom
prioriteringenmyndighetsuppgift ärtotalförsvarets behov. En avannan

miniminivåer för verk-fastställandekapacitetsbrist ochleveranser vid av
totalförsvarssynpunkt.viktiga frånsärskiltsamheter ärsom

däremotberedskapsplaneriugenärden operativaUppgiften föratt svara
l992, dåjanuariden lmyndighetsuppgift. Sedannödvändigtvisinte en

förhållandennormalauppgift underbolagiserades, ligger dennaVattenfall
Aflärsverket svenskaElberedskap ochKraitsamelbranschen genom

föras överoch skallallvarliga kriser i krigkraftnät. Under vissa ansvaret
instmk-EnligtElförsörjningsnämnden.statlig myndighet,till särskilden

i samverkannämnden1988:520 skallBlförsörjningsnämndentionen för
behov elsamhälletstillgodosetotalförsvarsmyndighetermed övriga av

elförsörjningensleda och samordnaplanera,att resurser.genom
så inteändamålsenlig. Ombör ordning ärUtredaren överväga dennaom

innebärlösningutredarenfallet bör pröva attbedöms pro-somenvara
branschanknutetövriga samägtducenteroch aktörer, ettt.ex. organ,genom

krigs-också i kris- ochoperativa ledningen elsystemetför den avsvarar
vadöverensstämmelsenås mellanDärigenom bättresituationer. skulle en

den grundläggandeenlighet medi eller krig ii fred och krisgällersom
civila del.ansvarsfördelning inom totalförsvaretsprincipen för
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fönrtsättningEn för sådanlösning är branschenär beredd fortatten att

löpande redovisa de åtgärder den har vidtagit och planerar vidta förattsom
de myndigheternaatt ställda kraven skall kunna uppfyllas. Formema förav

redovisningen och för den tillsyn i övrigt kan behövasbör övervägassom
utredaren.av

Ett alternativ till branschanknutenledningsfunktion är Affärsverketen att
svenska kraftnät utvidgad beredskapsroll, bakgmnd verketsges en mot av

för det nationellasystemansvar överföringssystemetoch detta systemsstora
betydelse från beredskapssynpunkt.Utredaren bör överväga även sådanen
lösning.

Behovet ändrade regler Er elberedskapenav

Mot bakgrund sina överväganden fördelningen ochav om av ansvar upp
gifter bör utredaren pröva behovet ändringar i nuvarande regelverk förav
elberedskapen. Bland de frågor bör analyseras är möjligheten iattsom
lagstiftningen formulera generellt krav elsystemet skallett utformasatt
så rimlig försörjning kanatt upprätthållas såväl vid fredstida störningaren

i krig.som
En viktig fråga är behovet lagstöd för det skallannan av organ som svara

för det operativa ledningsansvpreti kris- och krigsssituationer. Detta gäller
särskilt för det fall uppgiften läggs på inteatt har formellett organ som
ställning myndighet. Utredaren bör i sammanhangetbeakta viktensom av

eventuellt utökad branschsamverkanatt kring beredskapsfrågomainteen
får effekter är oförenliga med den konkurrenslagstiftningen.som nya
Vidare måsteklara regler skapasför prövning beslut fördelningav om av

fattas under kriser och i krig, liksom krav ersättningresurser som av
från dem drabbas konsumtionsbegränsningar.som av

Finansieringen beredskaprátgärdemaav

Nuvarande ordning för finansiering beredskapen elförsörjningensav
område visar splittrad bild. Enligt lagen 1942:335 särskildaen om
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar kan tillägaren anläggningen
över viss storlek åläggas den utförande är lämpligtatt frånen ettge som
skyddssynpunkt.Likaså kanägare till större elproducerandegasturbineroch
oljekondensverk åläggas hålla vissa oljelageratt med stöd lagenav
1984: 1049 beredskapslagring olja och kol. vissaFör andra slagom av av
beredskapshöjandeåtgärder hos elföretagen lämnas emellertid sedan år
1987 statsbidrag.

Utredaren bör pröva dessapunktvisa statliga åtgärder för elbered-om
skapen kan avlösas generellt krav elsystemetsfunktionett igenom mer
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ikris- krigssituationer. Därvid branschen allt väsent-och bör förutsittas att
bara motiveras enbartligt skall kostnadernaäven för sådanaåtgärder som

skyldigheten olja förberedskapsnyttan.Såvitt frågan lagragaller attav om
oljeiagringsutredningelproduktion år: Nbör utredaren samrådamed 1993

I993:02.

Ändringar beredrkapsørganisatiøneøt

elförsörjningensOckså beredskapsorganisationenden nuvarande
Närings-1993:242beredskapsförordningen irområde splittrad. Enligtär

för funktionenansvarig myndighetoch teknikutvecklingsverket NUTEK
iDärmed harenergiförsörjning civila del. NUTEKinom totalförsvarets en

för landetsÖvergripandesamordningsansvaretkris- eller krigssittration det
funktionen äruppgifter inomenergiförsörjning. Andra myndigheter med

käm-kunnat och StatensElförsörjningsnimnden, svenskaAiilrsverket
iElförsörjningsnämndenträderiuaftinqektion. dessa myndigheterAv

Ocksådet.bestämmerverksamhet i krig regeringenendast eller nlr annars
el-uppgifter inomharregionala statliga myndigheter och kommunerna

försörjningen.
för-principiella övervägandensinaUtredaren bör bakgrundmot omav

användarebranschföretag ochmyndigheter,delningen mellanav ansvar
motiverade.kanorganisationföreslå de l nuvarandeändringar som vara

berördadeinstruktionerna förändringar iDärvid bör också behovet av
myndigheternabeaktas.

Även behoveventuellauppmärksammai övrigt bör utredaren av
följdberedskapsområdct tilli författningarändringar gällande av

övervägandenoch forslas.utredarens

Arbetets uppläggning

andraäventill övervägandeoförhindradUtredaren bör attvara PP
kanutredningsarbetetfrågor, inom för översynen eliagen, somavramen

föranleda.
angåendeutrvdningsiönlagensutredaren gäller regeringen; direktivFör

dir.utredningaverksamhetenidir. 1984:5, och ISO-aspekterinriktning
dit. 1992:50.regionalpolitiska kqrtaçkvçnser1988:43 samt om

redovisa sinatill regeringendecember 1994Utredaren bör den 15senast
redovisautredarenigçnpligt fårförslag. det visar sigövervägandenoch Om

i beredskapsfrågansärskilt,övervägandena
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Hemställan

Jag hemställer regeringen utvidgaratt utredningens i enlighetuppdrag
med vad jag har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemstållan.

Näringsdepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen
N 1992:04 för översyn lagstiftningen 1994:119av
på elomrâdet, m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november l994

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen N l992t04 för översyn lagstiftningenav
elområdet, Ellagstiftningsutredningenm.m. till-ges genom
läggsdirektiv anvisningar inför det fortsatta arbetet med att

lagenersätta l902:7l I, innefattande vissa bestämmelsers. om
elektriska anläggningar ellagen med modern lagstiftning. l
uppdraget bl.a. tidsplan för arbetet.ges en ny

Bakgrund

Regeringen bemyndigarle den 26 I992 chefen förmars
Näringsdepartementet tillkalla särskildatt utredare meden
uppdrag utarbeta förslag tillatt lagstiftning elomrâdetny
dir. 1992:39. Utredaren har antagit Ellagstiñnings-namnet
utredningen.

Av direktiven till Ellagstiftningsutredningen framgår att
arbetet med den ellagen bör genomföras inya etapper.
Regeringen beslutade den julil 1993 tilläggsdirektiv medom
anvisningar inför det fortsatta arbetet dir. 1993:93.

Detta skall syfta till ellagen medatt modernersatt
lagstiftning såväl i sak redaktionellt och språkligt.som
Utredaren skall särskilt möjlighetenpröva dela ellagenatt upp
i eldistributionslag och elsäkerhetslag.en l uppdraget ingåren
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Utredareni ellagen.skadeståndsreglernuvarandeöveratt se
heredskapsverk-riktlinjer förtillförslagockså redovisaskall

utredarenskalldirektivenEnligtelområdet.samheten på
december 1994.den 15avsluta sitt arbete

förslagregeringens1994vårenRiksdagen en nyomantog
l99394:NU22, rskr.bet.199394:162,ellagstiftning prop.

i ellagen.ändringardelsbeslutadeRiksdagen199394:358. om
el,medhandel1994:618lag, lagendels m.m.omen ny

i kraftträdaregelverketdetskallbeslutriksdagensEnligt nya
januari 1995.den l

Energi-kommission.tillkallades1994Sommaren en
parlamentariskmed1994:04.kommissionen N samman-

kommissionenskall1994:67dir.direktivensättning. Enligt
förenergipolitiskapågåendegranska de om-programmen

analyseraochenergisystemetutvecklingochställning av
skallVidareåtgärder.ytterligareochförändringarbehovet av

elmarknadensbakgrundEnergikommissionen mot av
ochelmarknadensvenskadenutvecklingenföljaavreglering

förmotiverade attkanåtgärderdeföreslå varaansessom
skallKommissionenelförsörjning.effektivsäkerställa en

tidsangivelser förmedförslaglägga framslutligen programom
energisystemet.omställning av

ändringar iVissapropositioneninyligenRegeringen har
förslagframl99495:18 lagt attellagen, prop. omm.m.

elmarknads-beslutaderiksdagendenikraftträdandet avav
möjligheter förskapaförskall skjutasreformen attupp

konse-bredaregenomföraEnergikommissionen att en
elmarknaden.förreglernadekvensanalys nyaav

gällandedensåledesinnebärförslagRegeringens att nu
avvaktanitillämpaskommerelomrádetlagstiftningen att

ellagengällerdetställningstagande. NärEnergikommissionens
Aliärsverketreglerarföreskrifterdedockföreslås att som

januari1kraft denträda iskallkraftnätssvenska systemansvar
1995.

tilläggsdirektiv förbeslutatdaghar dennaRegeringen om
1994:120.dir.arbetefortsattaEnergikommissionens

analyseraförturmedkommissionenskalldirektivenEnligt
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3

möjligheterna genomföra elmarknadsreformen sättatt ett
inte låser konnnissionens fortsatta arbete. Omsom

kommissionen finner detta möjligt skall kommissionenäratt
överlämna sitt förslag i frågan med de eventuellasnarast

ändringar i regelverket bedöms nödvändiga.som vara
Kommissionen skall enligt sina direktiv härvid in fråganväga

elmarknadens avreglering i energi-, miljö- ochstörreettom
näringspolitiskt perspektiv.

Utredningsuppdraget

Regeringen har erfarit Ellagstiltningsutredningens arbete äratt
försenat. Förslaget tidsplan för ikraftträdandetom en ny av
elmarknadsreformen innebär tidsplanen förävenatt ut-
redningens fortsatta arbete kan ändras.

Ellagstiftningsutredningen bör med förtur behandla
elberedskapen och redovisa sina överväganden och förslag i
beredskapsfrågan särskilt.

Utredaren bör i sina haöverväganden och förslag som
utgångspunkt den riksdagen beslutade ellagstittningen.av nya
dvs. lagen 1994:617 ändring i l902:7llagen l,om s.
innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar ochom
lagen 1994:618 handel med el,om m.m.

tdsplan, arbetsformer m.m.

Utredaren bör den februari regeringen28 1995 tillsenast
redovisa sina bedömningar och förslag beträffande
elberedskapen. Utredarens överväganden och förslag i övriga
lagstiftningsfrågor bör redovisas till denregeringen lsenast
juli 1995.

Utredaren bör ha fortlöpande kontakter med Energi-
kommissionen vid utformningen de lagförslagav som avser
eldistributionen.
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Elberedskapens organisation i våra nordiska
grannländer

Inledning

I denna bilaga lämnas vissa uppgifter bl.a. hur elberedskapen ärom
organiserad i våra nordiska grannländer. För de olika länderna länmas

översiktlig redogörelse de författningar ären av m.m. som av
betydelse för elberedskapens utfornming. Norges energilag, i vilken
utförliga bestämmelser elberedskap ingår, särskilt intresseärom av
eftersom den omarbetades i samband med reformeringen denav
norska elmarknaden. En utförlig redovisning lämnas därförmer av
den norska lagstiftningen inom området. Vad gäller Danmark och
Finland beredskapen inom elförsörjningen inteär lika utförligt
reglerad.

Norge

Allmänt försvarsberedskap och beredskapslagstijftningom

Norge, medlem i NATO, har valtär lägga s.k. totalför-attsom en
svarslösning grund för landets försvarsberedskap. Totalförsvaretsom
består det försvaretmilitära och den civila beredskapen. Dettaav
innebär landets samlade i anspråk för lösa deatt tas attresurser
uppgifter kan komma ställas inför.attsom man

Den civila beredskapen kan definieras förberedelser i fred försom
stärka samhällets motståndskraft och planläggning hur de civilaatt av

skall användas i kriser och i krig.resurserna
De övergripande målsättningarna för den civila beredskapen bl.a.är
förbereda det civila samhället på sådant omställningenatt sättett att

från fred till krig kan ske snabbt och effektivt med bibehållande ettav
organiserat samhälle. Det militära försvaret skall tillförsäkras
nödvändigt civilt stöd och totalförsvarets civila del befolkningensamt
skall få sina viktigaste behov täckta. Befolkningens liv och hälsa skall
skyddas och omställning till den högsta möjliga självförsörjnings-en
graden skall kunna genomföras.

Den civila beredskapen skall förbereda landet på klaraäven att
kriser, forsyningskriser sikkerhetskriser, katastrofer ochsamt
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i fred.olyckorstörre
övergripande samordnings-beredskap har detfor siviltDirektoratet

instruktionberedskapen. I direktoratetsför den civila sägsansvaret
bl.a. följande.

for siviltKoordineringsrådetsamråd medskal iDirektoratet
sivile be-retningslinjer for denfellestrekkeberedskap, opp

sentrale samordningforestå denredskapsplanleggning avog
denne.

beredskapsförberedelsernaförenergidepartementetOlje- ansvararog
elkraftområdet.olje-, ochinom gas

för samordnaenergiverk harvassdrags-Norges attansvaretog
skall ledaelförsörjningen ochberedskapsförberedelserna inom

och i krig.under beredskapelförsörjningen
be-arbete medenergiverksvassdrags-förTill stöd Norges og

vilketråd iinrättatenergidepartementethar Olje-redskap ettog
for siviltDirektoratetoverkommando ochkraftföretagen, Forsvarets

representerade.beredskap år

beredskappåoch kravenelförsörjningennorskaDen

statligalandsomfattandedetelmarknadennorskaPå den svarar
Övriga,produktionen. närmareStatkraft för 25SF procent avca

detHuvuddelendelen.resterandestår för denelproducentersextio av
SF.stanmätsbolaget Stattnetstatligadetnorska stamnätet ägs av

utvecklingendriften och stamnätet.förharStattnet ansvaret av
medelmarknadpådär tankarnai Nordendet landNorge envar

energilag Lovgenomfördes. Denochförst formkonkurrens tog nya
overforing,omforming,produksjon,1990 50juni29. omnr.av

gällerenergilovenenergifordelingomsetning somm.m.avog
effektivtill ståndtillsyftar primärtjanuari 1991sedan 1 att en mer
elmark-den norskareformeringsamband med dennaelmarknad. I av

energiberedskapsområdet Ot.lagstiftningenomarbetadesnaden
1989-90.43prp. nr.

Energi-elkraft föreskriverfrågaleveransplikt igällerdetNär om
områdeskon-område kangeografisktföljande. Inombl.a.loven ett en

anläggningar underelektriskadriftochutbyggnadförcession avges
kap. § 2. Denområdet 3spänningsnivå inomviss ges ensomen

energi ellerelektrisk värme-skall levereraområdeskoncessionsådan
för.gällerkoncessionenområdedetinomenergi till abonnenterna som

szerliganärleveranspliktfråndispenskanDepartementet grunnerge
kap. § 3 st..tillsier det 3

ielkraft finnsransoneringbestämmelsegrundläggandeEn avom
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3 kap. 3 § där det stadgas följande.4 Departementet kan ist. sette
verk rasjonering när ekstraordinzere forhold tilsier det. Bestämmelsen
i stycket tillsammans med motsvarande bestämmelse förersätter,
ransonering fjärrvärme 5 kap. 4 4 st., den tidigareav ransone-
ringslagstiftningen på omrâdet.

I kommentarerna till lagbestämmelserna Ot.prp. nr.43, 1989-90,
5.88 följandebl.a. det gäller bestämmelser undantag frånsägs när om
leveransplikt.

Unntaksbestemmelsen kan kun komme til anvendelse tilknyt-når
ningen ikke rimelighetmed kan etableres vanlige betingelser.
Dette kan aktuelt ved tilknytning til fritidsbebyggelse,vzere
seteranlegg eller turisthytter. Unntaksbestemmelsen kan videre
komme til anvendelse der levering fra fordelingsverkannet er
rasjonelt fra geograñske, tekniske eller ökonomiske hensyn.ut

gäller ransoneringNär det energi i lagkommentarerna bl.a.sägsav
följande.

viser til rasjoneringDepartementet kan iverksettes när det påat
ekstraordinare forhold eller kan bli knapphet påavgrunn er

elektrisk energi det fra allmenne hensyn finnes påkrevet forutog
å sikre energien blir best muligat utnyttet.

ekstraordinzere forhold forholdMed energiverkene ikkemenes
rimelighet vil kunne sikre Vannmangel innen demot.me seg

statistisk formateriale gir grunnlag å kanventegrenser som
vil for åinntre, ikke i verk rasjonering i medholdsettegrunn

denne bestemmelse. Heller kraftmangelikke kan skyldesav som
feilslâtte eller for lave utbyggingsprogrammerprognoser regnes

ekstraordinzere forhold. Energiverkene må for balansesörgesom
mellom tilgang etterspörsel måte, dvs. gjennomog annen
sikring af krafttilgang, f.eks. ved kjöp kraft i markedet,av

salgsvilkår.energiökonomisering ved utforrning priserog av og

energilagens 6 Beredskap bestämmelser bl.a. ledningenI kap. ges om
beredskapsåt-elförsörjningen under beredskap och i krig samtav om

gärder vid anläggningar. kapitlet föreskrivs bl.a. följande.I
Kraftförsörjningen skall under beredskap i krig underställasoch

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon. denna organisation ingårI
de enheter står för kraftförsörjningen i fred. Norges vassdrags-som

energiverk skall samordna beredskapsplanläggningen och ledaog
kraftförsörjningen under beredskap och i krig. För Norgesatt ge
vassdrags- energiverk råd planläggning och genomförandetog om av

fredstid beredskapsråd.beredskapsarbetet i departementetupprättar ett
instruktioner till rådetDepartementet 6 kap. § 1.ger
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skyddsåtgärder förmyndighet för bl.a.det gäller beslutandeNär
bl.a. följande. Norgeskraftanläggningar föreskrivs i 6 kap. 2 §

fatta skydd anläggningenergiverk kan beslutvassdrags- somom avog
kraftförsörjning och kraftförsörjningensför landetsbetydelseär avav

frågor skall NorgesViktiga och principiellaoch drift.ledning
Beredskapsrådet för kraftför-framlägga förenergiverkvassdrags- og

fattar i stridenergiverk beslutvassdrags-sörjningen. Om Norges og
få fråganBeredskapsrådetBeredskapsrådets anbefallningar, kanmed

organisatio-åtgärder för säkraBeslutprövad departementet. attomav
träffas både vadberedskap och i krig kanoch drift vidledningnens

byggnadsteknisk skyddsåtgärd.ochpersonell, materiellgäller
följd krigshandlingarskador tillskyddsåtgärderBeslut mot avom

anläggning underbefintliga anläggningar,fattas försabotage kaneller
blieller troligen kommerplanerad anläggningbyggnad eller är attsom

anläggning enligtkraftförsörjning. Medförbetydelse landets ovanav
förstås:

generatoreffekt 000 kVA.på minst 15Kraftverk med
genomgångseffektmedkopplingsstationTransformator- eller en

med genomgångs-omformarstationkVA ochpå minst 10 000 en
000 kVA.effekt på minst 2

nominellkVavsedd för minst 132Elektrisk ledning ärsom
spänning.

regleringsanläggning kanellerDammanläggning4. somannan
kubikmeterfem miljonermagasinera minst vatten.

000 kW.effekt på minst 10medFjärrvärmeanläggning5. en
Driftscentraler.6.

vassdrags-kan Norgesförhållanden föreligger,speciellaNär og
fyller minimi-inteockså anläggningarenergiverk bestämma att som

för landetssärskild betydelseanläggningskallkraven, avanses som
kap. §kraftförsörjning 6 3.

verksamhetbedriverföretagföreskrivs bl.a.6 kap. §I 4 att som
på bekostnadåläggaskapitel, kanomfattas detta att egenavsom

Norgesoch sabotagekrigsskadaskyddsåtgärderutföra de mot som
genomförandetMedförmotiverad.energiverk finnervassdrags- avog
inteför företagetutgifter uppvägsåtgärd väsentliga avsomen

energiverk denvassdrags-fastställer Norgesmotsvarande fördelar, og
skall ha.företagetersättning

ålägganden,tidigaretillnödvändigt och hänsyndetNär utananses
Åläggande intekanutföras.åtgärder krävasändradeellerkan attnya

anskaffningomfatta av vapen.
ochutgifterräkning, kanförinte drivsanläggning ägarensNär en

efteroch brukaremellanfördelas6 kap. 4 §ersättningar enligt ägare
genomförtskyddsåtgärdålägganderimligt. Blirvad kan omansessom
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väsentligen hänsyn till enskild användare elektrisk kraft ellerav en av
värmeenergi, kan de utgifter detta medför helt eller delvis belasta
användarna.

I 6 kap. § föreskrivs7 konungen får bestämma det skallatt att uttas
avgifter för täcka utgifterna för Norges vassdrags- energiverksatt og
arbete med kraftförsörjningsberedskap.

Elförsörjningens organisation i kris och krig

Elförsörjningen skall således under beredskap och i krig underställas
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon. I denna organisation ingår
de enheter står för kraftförsörjningen i fred. Bland de nordiskasom
länderna det endast i Norge det i lagstiftningär ställs krav på attsom
kraftföretagen skall med i sådan beredskapsorgani-vara en gemensam
sation. Norges vassdrags- energiverk skall leda kraftförsörjningenog
under beredskap och i krig.

Norges vassdrags- energiverks särskilda för ledaattog organ
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon Kraftforsyningensär
sentrale ledelse. dennaI centrala ledning ingår cheferna för Norges
vassdrags- energiverk, Stattnet SF och för Statkraft SF ellerog

dessa bemyndigar. Dessutomersättare ingår stabspersonal frånsom
Norges vassdrags- energiverk, Stattnet och Statkraft.og

KraftforsyningensNär beredskapsorganisasjon förövertar ansvaret
landets kraftförsörjning blir Stattnet direkt underställt Kraftforsy-
ningens sentrale Stattnetledelse. skall då Kraftforsyningensvara
sentrale ledelses utövande det gäller regleringnär elproduk-organ av
tion och fördelning tillgänglig kraft.av

Under Kraftforsyningens sentrale ledelse verkar regionala enheter
Stattnets indelning i regioner. Stattnets region-motsvarar tre tresom

chefer har i beredskapssammanhang utvidgade befogenheter som
Kraftforsyningens regionsjefer. Regioncheferna Norgesutses av
vassdrags- energiverk. Vid krigsberedskap skall dessa ledaog
kraftförsörjningen inom sitt ansvarsområde i linje med direktiv från
Kraftforsyningens sentrale ledelse prioriteringaroch de görssom av
respektive s.k. landsdelsberedskapsfylkesmenn. Den centrala ledningen

landets kraftförsörjning skall emellertid upprätthållas så längeav som
möjligt.

I varje fylke i betydelsen Kraftforsyningenslän finns fylkes-
utsedda för elförsörjningen. Kraftforsyningens fylkes-representanter
skall vid krigsberedskap leda kraftförsörjningen i fylketrepresentanter

i enlighet med direktiv från överordnad myndighet inom Kraft-
forsyningens beredskapsorganisasjon och den fylkesmannenss.k.
prioriteringar. Samordning produktion och överföring skall liksomav
i fred ske central och regional nivå så länge sambandet kansom
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katastrofer fredstid skallolyckor iupprätthâllas. Vid ochstörre
elförsörjningensfylkesrepresentanter bidra tillKraftforsyningens att

ändamålsenligt gripafylket används påinom sätt attett utanresurser
administration.kraftföretagens ochin de olikai ansvar

Danmark

beredskapslagstiftningförsvarsberedskap ochAllmänt om

totalförsvar ochsäkerhetspolitik landet harbaserasDanmarks ettatt
i NATONATO. Medlemsskapetmedlemskap i bl.a. ärlandetspå

varkenförbehåll. fredstid skall detmed vissa Idock förenat permanent
territo-på danskteller några kärnvapenutländskfinnas någon trupp

förstärkasförsvaretdet danskahändelse krig kommerrium. I attav
länder.från andramed särskilda trupper

försvaret, räddnings-består det militäratotalförsvaretDet danska av
totalför-danskacivila beredskapen. Detpolisen och denberedskapen,

syftepå alla områden isamordnade insatsensamlade ochdenärsvaret
utnyttjandetbästa möjligaförsvarsviljan och säkra detupprätthållaatt

försvaraförebygga krig,tilloch civilaalla militära attattresurserav
samhälle,fungerandeorganiserat ochupprätthållalandet och ettatt

egendom Danmarksliv ochskydda befolkningensinräknat att
Forsvarskommandoen m.fl. 1993.totalförsvar,

ibl.a. följande Lovberedskapen stadgasgäller den civiladetNär
Beredskapsloven, 2december 1992af 23.1054nr.

trzeffe foranstalt-planlaeggeberedskabscivileDet at ogopgave er
Samfundetskrig videreförekrise ellerhenblik underninger med at

samlede forsvar.til landetsydefunktioner stötteatsamt
af art.fordeling af forsyningeringår sikringI detta entverog

verksamhetsområdeför respektiveolika ministeriernaDe ansvarar
under Inden-Beredskabsstyrelsenberedskapen.civila ärinom den
myndigheterför övrigakoordinerande myndighets.k.rigsministeriet

beredskapsuppgifter.medm.m.

på beredskapoch kravendanska elförsörjningenDen

medtvâ organisationernormala förhållanden,underDanmarkI svarar,
ELKRAFT ochnämligenkraftförsörjningen,förskilda elnätsystem
medan ELSAMförsörjningen på Själlandstår förELKRAFTELSAM.

ungefär 120ingårorganisationernade bådaJylland. Iförsörjer
hälften företagenNågot mindre ägsföretag.producerande än avav

medankooperativa företagdelEn likakommuner. ägsstor av
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privata aktiebolag.återstoden utgörs av
faller inom Miljø-inom elförsörjningenBeredskapsplaneringen og

bekendtgørelse 364ansvarsområde och enligtEnergiministeriets är nr.
Miljøstyrelsen. enlighet med avtal1993 till Iaf 9.juni delegerat ett

elförsörj-enskilda organisationerna inomministeriet och demellan
med Danskeberedskapsplanläggningendessaningen sköter om

Elvaerkers Föreningkoordinator. DanskeElvaerkers Forening som
från elförsörjningensmedkommittéhar tillsatt representanteren

beredskapsplanläggningen via dennaoch koordinerarorganisationer
kommitté.

regleringlagstiftningen ingen särskildfinns i den danskaDet av
1976-med undantag lovinom elförsörjningenberedskapsâtgärder av

1993-06-30 445 § 13ändradelforsyning senast02-25 54 nr.nr. om
följande föreskrivs.i vilken bl.a.

herunderenergipolitiske hensyn,Energiministeren kan, när
taler derfor,af forsyningssikkerheden,for forögelsemulighederne

elforsyningsvirksomheter:varsel pålzeggemed rimeligt

fastsat omfang.brmndsel ioprethode lagre af etat nzermere

och krigkrisElförsörjningens organisation i

medforanstaltningerforsyningsmaessigelovEnligt senareom
alleaf 26. februar 1986 har88lovbekendtgørelseändringar nr.

vidkommande miljö- ochelförsörj ningensforsyningsministre ° för-
nödsituation fastställa be-ibefogenhetenergiministern att en--

placeringfördelning, prisreglering ochanvändning,stämmelser avom
situationen kräver.i omfattningbehållningar den som

Beredskabsstyrelsen, desköter, enligtkrigssituationkris- ellerI en
Elvarkerselförsörjningen. Danskedriftenenskilda organisationerna av

enskildai sådana sammanhang. Det deinga uppgifter ärForening har
mellan olikanödvändiga prioriteringargenomförorganisationerna som

användare el.av

Finland

försvarsberedskap och beredskapsplaneringAllmänt om

räddningstjänst ochförsvaret,omfattar försvaret det militäraFinlandI
gränsbevakningsäkerhet,ordning ochbefolkningsskydd, samt

försörjningsberedskapen.
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I lagen tryggande försörjningsberedskapen, år390, 1992om av nr.
bestämmelser försörjningsberedskapen i vilken bl.a. beredska-ges om

elkraftförsörjningeninom ingår. Försörjningsberedskapen syftarpen
till med tanke s.k. undantagsförhâllanden befolkningensatt trygga
utkomst, landets näringsliv och de ekonomiska funktioner nöd-ärsom
vändiga för landets försvar §.1

Handels- och industriministeriet för utvecklandetsvarar av
försörjningsberedskapen. Ministeriet har den högsta ledningen av
förberedelserna. Varje förvaltningssektor skall försörjutveckla ningsbe-
redskapen inom sitt verksamhetsområde 4 §.

För utveckla och upprätthålla försörjningsberedskapen finnsatt en
Försörjningsberedskapscentral. Denna administrativt underställdär
handels- och industriministeriet förordning5 §. Av Försörjnings-om
beredskapscentralen, 1391, år 1992 framgår Försörjningsbered-attnr.
skapscentralen skall bl.a. främja följa och samordnaäven samt
myndigheternas beredskap landets ekonomiska liv underatt styra
exceptionella förhållanden l 5 stycket.

För planeringen försörjningsberedskapen inom den industriellaav
sektorn har det inom Försörjningsberedskapscentralen bildats s.k.
pooler för olika industriområden. Kraftekonomipoolen försvarar
beredskapsplaneringen inom elkraftförsörjningen.

finska elförsörjningenDen och kraven på beredskap

Det statliga företaget Imatra Voima IVO står för 45 procentca av
landets samlade elproduktion. IVO storkraftnätet ochäger även svarar
för överföringen. Finland har ytterligare kraftföretag,störreett
Teollisuuden Voimansiirto Oy TSV, bildats industrier medsom av

elproduktion. Syftet med TSV samordna elproduktionenär attegen
dessa överföramellan elproducerande industrier och den kraften.egna

Det finns inga särskilda bestämmelser finskai den nuvarande
årellagen 319 1979 reglerar elberedskap. FinlandI harnr. som

förslagutarbetats till ändrad ellagstiftning Regeringens propositionett
till riksdagen förslag till elmarknadslag,med 25 augusti 1994 isom
många förslagdelar liknar det till lagstiftningsvensk föreslogs isom

199394: 162 Handel med i konkurrens. Avsikten med detprop. nya
finländska lagförslaget bl.a. hinder för konkurrens undanröjsär att
inom produktion och försäljning el. Monopoldelen elmarknaden,av av
dvs. nätverksamheten, regleras och övervakas. Elöverföringsnäten

för alla önskar elöverföring och överföringen skall skeöppnas som
lika villkor för alla kunder.

Elmarknadslagen träda i kraft i mitten år 1995, dock så attavses av
det skall stadgas övergångsperiod för vissa ändringar gäller tillen som
ingången år 1996 för vissaoch till ingången 1997. Lagförslagetav av
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ligger för närvarande hos riksdagen i pâ b1.a. fortsattaavvaktan den
utvecklingen på den svenska elmarknaden.

Elförsörjningens kris och krigorganisation i

kraftekonomipoolFörsvarsekonomiska planeringskommissionens gör,
fältorganisationerhjälp planerings- och förberedelsearbetenmed av

normalförhållanden beträffande funktionsberedskapen för landetsunder
kraftförsörjning i undantagsförhållanden.

Poolen stöder sig i sin verksamhet på branschens intressegrupper
i försvarse-och deras medlemsföretag arbetar samarbete med densamt

planeringskommissionens och med myndig-konomiska övriga organ
heterna.

kristida verksamheten bygger i huvudsak på kraftförsörj ningensDen
funktioner i normalförhållanden. Då planerar kraftförsörjningenman

funktionför kristida till,strävar attman
möjligt normala också iklara sig så långt medsom arrangemang-

kristid
kristidaoch förberedelser, skallde tryggaarrangemang som-

ombesörja normalförhållandenverksamhet söker redan underman
för kraftförsörjningen,normalt sköterde personer, som ansvarar-

kraftförsörjning.uppgifter vid kristidasamma

l regionorganisationerFältorganisationerna kraftförsörjningensutgörs av
kraftförsörjningsföretagen Ellagstiftningsutredningens anm..och
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Om N UTEKs arbete med elberedskap
PM 1995mars Urban Kärnnarckexpertenav

NUTEK energiansvarig myndighet med uppdrag lämna underlagär att
energipolitiskatill regeringen inför energipolitiska beslut, deomsätta

besluten, bevaka energiintresset funktionsansvarigsamt att vara
myndighet för energiförsörj ningen kriserunder och i krig. Energifunk-

omfattartionen försörjningen med bränslen och drivmedel samt
elkraft.

funktionsansvarig myndighet innebär bl.a. fredstidAtt i iattvara
samråd med övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen

förutarbeta underlag statsmakternas beslut målen för funktionenom
under kriser i krig,och samordna planering, budgetering ochatt
genomförande beredskapsförberedelser, samordna och genomföraav
krigsplanläggning och övningar för personal utbildas.attsamt svara

funktionsansvarigaDessutom skall den myndigheten regelbundet
redovisa beredskapsläget utarbeta programplan för funktionen.samt

Vid skärpt beredskap skall funktionsansvarig myndighet samordna
inom funktionenverksamheten och i den utsträckning det behövssom

samordna verksamhet med myndigheter totalförsva-denna andra inom
ret.

Vid högsta beredskap skall funktionsansvariga myndigheter och
civilbefälhavarna hålla regeringen informerad händelseutveckling-om

förväntad utveckling ansvarsområdetillståndet och inomen, resp.
vidtagna och planerade åtgärder.samt om

NUTEK skall kunna funktionen energiförsörjning i enlighetutöva
de förutsättningar i 1992 års totalförsvarsbeslut och imed som anges

beslut januari angående försvarsför-regeringens den 28 1993 operativa
beredelser. innebär bl.a.Detta att

ha beredskap bidra till förmåganNUTEK skall attpermanent att-
för överraskandeförhindra framgång inlettett angrepp som

funktioner, överfall.kraftsamlas vitala s.k strategisktmot

försörjningskris på energiområdet skall, efter beslutEn av-
kunna med förberedda och verkningsfullaregeringen, mötas

skall uppnåsåtgärder inom vecka. Full beredskap kunna inomen
och andra30 dagar. Detta innebär bl.a. ransoneringaratt

skall genomföras denna tid.förbrukningsregleringar kunna inom
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NUTEK tillsynsmyndighet för beredskapslagringen olja och kol.är av
beredskapslagring fullgörsDenna oljebranschen vissasamtav av

såsomanvändare kraftvärmeverk, kondenskraftverk och gasturbiner.
I 199495:176 Beredskapslagring olja och föreslåskol attprop. av
lagringsskyldigheten för dessa anläggningar skall individuellt,prövas

föroch NUTEK detta.att ansvaretges
NUTEK har fredstida roll funktionsansvarig myndigheti sin attsom

dels övriga myndigheter uppgifter funktio-samverka med med inom
främst varviddvs. SvK och EFN, EFN Svenskrepresenterasnen, av

ÖCB,Elberedskap dels med HKV övriga funktionsansvarigaAB, samt
myndigheter. På regional nivå samverkar NUTEK CB ochmed

med företag verksammalänsstyrelser. Slutligen samverkar NUTEK
inom funktionen.

filosofi gäller all energiberedskap deNUTEK:s detnär är, att
långt möjligtnormala aktörerna på marknaden så skall fortsätta att

fred. såväl drivmedelfungera i krig liksom i Det gäller bränslen och
eftersträvar ielförsörjning. NUTEK samarbete beredskaps-ettsom
för bransch, skapar förut-frågor med representanter resp. som

i fråga.för fungerande krigsorganisation inom branschensättningar en
Svenska kraft-Svensk Elberedskap AB kraftindustrinägs av genom

verksföreningen branschens uppdrag för samordning-och ansvarar
produktion, överföringden krigsberedskapsplanering rörsomen av

meddistribution NUTEK har samarbetsavtaloch ettav m.m.
sådant samarbete förutsattes regering-Svensk Elberedskap AB. Ett av

för elberedskapen överfördes till NUTEK.då myndighetsansvareten
Elberedskap genomför del deSamarbetet innebär storatt en av

betraktaberedskapsuppgifter inom elförsörjningen inte är attsom som
i fred förmyndighetsutövning. NUTEK har dock det yttersta ansvaret

funktionen.beredskapen inom
elförsörjningens i krigUppgiften leda och samordnaatt resurser

eller regeringen så bestämmervid krigsutbrottet närövertas av
fred. ocksåElförsörjningsnärnnden, EFN, vilande i EFN harärsom

genomföra elområdet. EFN:still uppgift ransoneringaratt
praktiskakanslichef tillika för Svensk Elberedskap AB. DeVDär

genomförs Elbered-för verksamhet Svenskförberedelserna EFN av:s
fredskansli.fungerar EFN:sskap AB, som som

elförsörjningen såledeskrigstida roll det gällerNUTEK:s ärnär
del i denfölja elförsörjningslägetbegränsad till dels att som enupp

för förbruknings-energibalansen, dels verka för åtgärdertotala att att
energislag medblir samordnade mellan olikareglering, lageruttag o.d.

dels lång-till flexibilitet finns mellan dessa,hänsyn dentagen som
försörjningsfrågor.siktiga

tidigare totalför-1992 års försvarsbeslut innebär kravstörre än
för komplettering-förmåga fungera någon egentlig tidutansvarets att

förmåga skallUtifrån statsmakternas inriktning att permanentenar.
istrategiskt överfall, har NUTEK sitt arbetefinnas mötaatt ett
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prioriterat verksamhet syftar till bygga sådan förmåga.attsom upp en
SÖ-Som grund för detta arbete slutfördes under år 1994 det s.k.en

projektet i samverkan med SvK och Svensk Elberedskap. I projektet
såvälanalyserades hotbilden konsekvenser och behov åtgärdersom av

för målet skall kunna nås.att
maj 1995I genomförs övning NUTEK:s krigsorganisation.en av

Förberedelserna för denna övning haft höghar prioritet under såväl år
1994 år 1995. innebärDet verkets krigsorganisation harattsom
aktualiserats, arbetsordning för krig har tagits fram, arbete pågåren
med bygga informationssystem rapportrutiner föratt ett samtupp
uppföljning energibalansen i kris och krig och för rapportering tillav
regeringen. Ramarna för denna rapportering totalförsvaretsges av

FARIT-rapporteringssystem, det underäven ärgemensamma som
ÖCB:sutveckling under ledning. förberedelsearbetetI och i övnings-

ledning ingår för de myndigheter NUTEK harrepresentanter att
samverka med.

NUTEK förockså utbildning vapenfria tjänstepliktigaansvarar av
från juli 1995 civilpliktiga förl tjänstgöring linjereparatörer ochsom
driftbiträden vid kraftindustrin i krig. Tillsammans med Svensk
Elberedskap SvK haroch utredning genomförts för atten anpassa
utbildningens omfattning inriktningoch till förutsättningar tillnya
följd den pliktlagen, hotbildens förändring till desamtav nya
strukturella förändringar pågår inom kraftindustrin inför elmark-som
nadens avreglering. NUTEK kommer från juli1 1995 deöveratt ta
administrativa uppgifter för pliktpersonalen, tidigare har legat påsom
Vapenfristyrelsen. Förberedelser pågår för detta Övertagande i

ÖCB,samverkan med VFRIS, Svensk Elberedskap, SvK desamt
berörda utbildningsanstalterna.

Under krigsförlopp kan störningar i elförsörjningen inteett
undvikas. Detta gäller särskilt i strategiskt överfall. NUTEK verkarett
därför pâ olika för inte kan undvara självaanvändaresätt att som

ÖCB:sskaffar reservkraft. I detta syfte NUTEK i denär representerat
referensgrupp för kommunalteknisk försörjning, möjlighethar attsom
lämna bidrag till bl.a. reservkraftverk.

Även frågan ö-drift har aktualiserats åtminstonesättett attom som
tillgodose vissa elbehov det nationella elsystemet skulle slås utom
under lång tid. NUTEK har tilli sin bidragsgivning kraftindustrin
bl.a. tilläggsinvesteringar anläggningar för möjliggörastött i att
dödnätsstart regleringoch i ö-drift. gäller såväl vattenkraftstatio-Detta

vissa kommunala kraftvärmeverk. Regional ö-drift kräverner som
betydligt omfattande förberedelser. finansierarNUTEK studiemer en

ö-drift i Storstockholmsområdet, samverkansprojektär ettav som
mellan samtliga aktörer skulle bli inblandade vid regional ö-driftsom
i regionen. Liknande studier planeras för övriga storstadsområden.
Resultatet den första visar dels behov investeringarettetappenav av
i bl.a. reservkraft, dels det nödvändigt rollfördel-bestämmaäratt att
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fram instruktioner ochförbereda informationsutbyte,ning, attatt ta
ova.

effekt, måste prioriteringråder brist på tillgängligNär det en av
SÖ-hotbildenbalans.skall kunna nåanvändarna ske för systemetatt

fram färdiga grundprioriteringarnödvändiggjort dethar att tas av
nivå. inledande fasenpå såväl regional lokal Denanvändare avsom

SÖ såsom krigsviktigtidigare prioriterade användareinnebärett att
måstegrunder för prioriteringinte kan prioriteras. Nyaindustri m.m.

forskningsanstalt har haft viktig roll ifram.därför Försvaretstas en
civilaför sådan prioritering inom denmed fram metoderarbetet att ta

CB i samverkantotalförsvaret. Utifrån dessa idéer har Mdelen av
SÖgrundprioritering för inomElberedskap genomförtmed Svensk en

inriktningsarbetei sittcivilområdet. NUTEK verkar gentemot
arbetelänsstyrelser för motsvarandecivilbefälhavare och att genom-

fortlöpande aktualise-arbetetövriga civilomrâden, ochförs iäven att
fördjupas.ochras

SÖ grad inomeffekt i handlar i högfördela tillgängligAtt attett om
möjliga.möjligheterna det bästa Intetekniskaför de göraramen

så stabila,förhållandenaefterkrigsskede kommerförrän i attett vara
vanliggenomföra ransoneringar iförfinns förutsättningardet attatt

kommerför då genomföra dessaFörutsättningarnamening. attatt vara
genomförafinns därför inte skälsituationen. Detberoende attav

har NUTEKför ransonering el. Däremotförberedelserlångtgående av
bl.a.tekniska utvecklingenkonsultstudier sökt följa denolikagenom
s.k.lastför distributörervad gäller möjligheterna styraatt genom

dennaavreglering kommerrundstyrning. Elmarknadens göra typatt
NUTEKdå viktigtför distributören. Detteknik intressantare är attav

påverkar den.och vid behovföljer utvecklingen
Även efter följa utveck-NUTEKandra områdeninom strävar att

Elberedskap harSvenskgäller robusthet. näralingen vad systemens
till deras planer ikraftföretagen och kännerkontakt med stort.

särskildaför NUTEK studeraintressedetDärutöver är attav
fjärrkontroll,förutvecklingen teknikenområden, t.ex. avsom

ÖCB ochsamverkan medautomatiserad styrning. Idriftcentraler och
frågor.dennaElberedskap studerar NUTEKSvensk typ av

särskiltaktualiseraskraftanläggningaroch bevakningSkydd avav
SÖ- kankraftanläggningardå och sabotagescenariot, motangrepp

förmobilisera. Inomförsvarsmakten hinnerförekomma innan ramen
marginelltNUTEKkraftanläggningar kanförkrigsskyddsnämnden

vid ellerviktiga anläggningarfortiñkatoriska skyddet ipåverka det ny-
inneburitårenverksamhet hartillbyggnad. Nämndens attgenom

fortifikatorisktvisstanläggningarna harde viktigarehuvuddelen ettav
innan detmånga fall kompletteras ärmåste dock iskydd. Skyddet

SÖ-perspektiv Frågortillfredsställande.detta mindrefullgott. I ärett
kraftanläggningarför bl.a.militärt skyddskyddsklassning ochom
Elberedskap. DetSvenskunder medverkanlänsstyrelsernasköts avav
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otillfredsstäl-sida heltavdelas från försvarsmaktensskydd kan ärsom
SÖ-perspektiv viktigt skyddsresursernavidarelande. detI är attett

viktigbakgrund driftvärnettidigt. dennapå plats Motkan är envara
finnsvilka förutsättningar detutreder för närvarandeNUTEKresurs.

bakgrund branschenseffektivt driftvärnframtiden hållai motettatt av
uppfattning dock skyddprincipiellaomstrukturering. NUTEK:s är att

militär angelägenhet.bevakning böroch vara en
totalför-funktioner iingår andraenergiförsörjningFunktionen som

ÖCB:s samordnande rolluppföljning.planering ochförsvarets system
ÖCB försvars-totalförsvaret tolkardelenför den civilainnebär att av

anvisningar för lång ochöverbefälhavarensochdepartementets
samordnande rollNUTEK harkortsiktig planering. sätt ensamma

andra myndighetersamordning medBehovetför energifunktionen. av
Samverkan skernaturliga skäl mindre.i planeringsprocessen är av

årliga programplane-SvK.Svensk Elberedskap och Denfrämst med
ÖCB för helaplansammanställerringen går till så, att gemensamen

del.kommer inunderlagförsvaret, där NUTEK:sdet civila som en
ÖCB avvägningar börpå dedärefter lägga sina synpunkterkan som

införfrämstVid vissa tidpunkter,helhetsperspektiv.utifrånske ett
läggafunnit det motiverathar NUTEKefter försvarsbesluteller attett

perspektivstudier,elleromfattande programplanerfram somegna, mer
då separat.presenteras

förfinna metoderutsträckningi ökadfinnsDet strävan atten
metodutveckling,Här pågårdet civila försvaret.målstyrning inom en

ÖCB:s emellertidhandlarviktig roll. Detuppdrag hardär FOA på en
verksamheterochverklighet,komplex utanatt styraomom en

lång mödosamdet ochmaktmedel. Därföregentliga är attprocessen
ingårmålformuleringar. Ianvändbaranå fram till processsamma
med-för uppföljning. NUTEKrutinerfinna fungerandesträvan att

i syfte finnaverksamhetarbete, parallellt medi dettaverkar attegen
gradhar i högarbetetmål olika nivåer. Detfungerande senare

för den tidigareförberedelseprojekttill det drivskanaliserats som som
övningen.nämnda

NUTEKbl.a.uppföljning innebarökade kravenDe att
redovisninglämnadeuppmaning i oktober 1994regeringens separaten

inom funktionen.beredskapslägetav
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Förteckning utredningens sakkunniga,över

sekretariatochexperter

Särskild utredare:
Söderberg, Olof, överdirektör, fr.0.m. den juni 1992l

sakkunniga:
Nils, verkställandeAndersson, direktör, Svenska kraftverksföreningen,

fr.0.m. den ljuli 1992
Cleverdal, Per, överingenjör, Svenska elverksföreningen, fr.0.m. den
13 september 1993
Eriksson, Jan, jur.kand., Sveriges Industriförbund, fr.0.m. den 13
september 1993
Liljegren, Ronald, kammarrättsassessor, Svenska kraftnät, senare
Riksförbundet Energileverantörer, fr.0.m. den l juli 1992

Bertil,Persson, Svenska Kraftnät, hovrättsassessor, fr.0.m. den juli1
1994
Peterson, Tore, överingenjör, Svenska kommunförbundet, fr.0.m. den
13 1993september
Svahn, f.d. hovrättslagman,Hans, fr.0.m. den oktoberl 1993

Experter:
Balsvik, departementssekreterare,Gunnar, Finansdepartementet,

den januari23 1994t.o.m.
Brändström, Age, försäkringsjurist, Länsförsäkringsbolagen, fr.0.m.
den 10 1994mars
Gunnarsson, Ulf, verkställande direktör, Kalmar Energi AB, fr.0.m.
den 199313 september
Hellner, Cecilia, departementssekreterare, Näringsdepartementet,
fr.0.m. den 13 juni 1994
Kärrmarck, Urban, enhetschef, Närings- och teknikutvecklingsverket,
fr.0.m. den oktober 19921
Nöu, Jaak, teknisk direktör, Elsäkerhetsverket, fr.0.m. den 13
september 1993
Olander, enhetschef, Närings-Hans, och teknikutvecklingsverket,
fr.0.m. den ljuli 1992

l redovisningEn de medverkade under den första etappenav personer som av
utredningens arbete finns i SOU 1993:68 3-4.s. Den aktuella förteckningennu
omfattar medverkat i utredningens arbete fr.0.m. den l juli 1993.personer som
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Folke, verkställande direktör, Svensk Elberedskap AB,Pärnerteg,
1993fr.0.m. den 13 september

Per-Åke, Lantbrukarnas riksförbund, fr.0.m.Sahlberg, lantmästare,
den 24 januari 1995

Riksförbundetverkställande direktör, Energileve-Samuelsson, Jan,
augusti 1994den 21rantörer, t.0.m.

Åke, kansliråd, Försvarsdepartementet, fr.0.m. den 13Sundin,
september 1993

Näringsdepartementet,Ulf, departementssekreterare,Sävström, t.0.m.
den 12 juni 1994

fr.0.m. denkansliråd, Näringsdepartementet, 13Thyberg, Jan,
september 1993

departementssekreterare, Finansdepartementet,Bengt,Toresson,
den 24 januari 1994fr.0.m.

Överstyrelsenavdelningsdirektör, för civil beredskap,Wehlin, Hans,
september 1993fr.0.m. den 13

fr.0.m. den januari 1995Weihe, Anders, hovrättsassessor, 1

Sekreterare:
den 30 juni 1994Gustafsson, Gunilla, hovrättsassessor, t.0.m.

fr.0.m. 1994hovrättsråd, den 28Jönsson, Kent, mars
december 1994överinspektör, den 31William,Persäter, t.0.m.

sekreterare:Bitr.
31 januari 1995Staffan, civilingenjör, denMolin, t.0.m.

den augusti 1994ingenjör, 31Rydén, Ingemar, t.0.m.
januari 1995fr.0.m. denHelen, 1Svensson, hovrättsassessor,

1994 denfr.0.m. den 16 majhovrättsassessor,Weihe, Anders, t.0.m.
199431 december

december 1994Harriet, administratör, den 31Zaar, t.0.m.



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

Ãlvsäkerhet.Ett renodlatnäringsförbud.N. 40. K.. Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.A. 4l. Allmän behörighetför högskolestudier.ny U.-. Grön diesel miljö- ochhälsorisker.Fi. 42. FramtidsanpassadGotlandstrañk.K.-. Lângtidsutredningen1995.Fi. 43. SambandetRedovisning Beskattning.Ju.. -Várdenssvåraval. 44. Aktiebolagetsorganisation.Ju.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.S. 45. Grundvattenskydd.M.av
Muskövarvetsframtid. Fö. 46. Effektivarestyrningoch rättssäkerhet. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.A. iasylprocessen.A.. Pensionsrättigheteroch bodelning.Ju. 47.Tvángsmedelenligt 27 och 28 kap. RB. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi. polislagen.Ju.samt..Översyn skattebrottslagen.Fi. 48. EG-anpassadekörkortsregler.av K.

ll. Nya konsumentregler.Ju. 49. Prognoseröver inkomsteroch utgifter. Fi.statens
12.Mervärdesskatt Nya tidpunkter för 50.Kunskapsläget kämavfallsområdet1995.M.-

redovisningoch betalning.Fi. 51.Elförsörjning i ofred. N.
13.Analys Försvarsmaktensekonomi. Fö.av
14.Ny Elmarknad Bilagedel.N.+
15.Könshandeln.S.
16.Socialt arbete prostitutioneni Sverige.S.mot
17.Homosexuellprostitution. S.
18.Konst i offentlig miljö. Ku.
19.Ett säkraresamhälle.Fö.
20.Utan Sverige.Fö.stannar
21 Staden Fö.vattenutanvatten..22. Radioaktiva slårämnen jordbruk i Skåne.Fö.ut
23. Brist elektronikkomponenter.Fö.
24.GasmolnlamslårUppsala.Fö.
25.Samordnadoch integreradtågtrafik på

Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K.
26. Underhállsbidragoch bidragsförskott,

Del A ochDel B. S.
27.Regional framtid bilagor. C.+
28. Lagen vissainternationellasanktionerom

översyn.UD.en-
29.Civilt bruk försvaretsav resurser-regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö.
30. Alkylat Miljöklassningoch bensin.M.av
31.Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. M.
32. IT och verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet.

Förslagtill samverkansformer.Ju.nya
33.Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju.
34.Kompetensför strukturomvandling.A.
35. Avgifter inom handikappomrádet.S.
36. Förmåneroch sanktioner samladredovisning.en-

Fi.
37 Várt dagligablad stödtill svenskdagspress.Ku.-.38. Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial-

yrkesutbildning.U.
39. Somereflections SwedishLabour Marketon

Policy. A.
Någrautländskaforskares på svensksyn
arbetsmarknadspolitik.A.



1995utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

FinansdepartementetJustitiedepartementet
och hälsorisker. [3]Grön diesel miljö-bodelning.[8]Pensionsrättigheteroch -

Lángtidsutredningen1995. [4]konsumentregler.[ll]Nya
[9]arbetsgivaransvar.Fullt ekonomiskträttsväsendet.verksamhetsfömyelseinom[T och

Översyn skattebrottslagen.[10]samverkansformer.[32]tillFörslag avnya
tidpunkterförMervärdesskatt Nyaskadavid personskada.[33]för ideellErsättning -

[12]och betalning.redovisningBeskattning.[43]RedovisningSambandet - redovisning.[36]samladoch sanktionerFörmånerorganisation.[44]Aktiebolagets en- [49]och utgifter.inkomsterPrognoserRB överenligt 27 och 28 kap.Tvångsmedel statens
[47]polislagen.samt Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet eftergymnasialKvalificeradYrkeshögskolan-
yrkesutbildning.[38]internationellasanktionervissaLagenom

högskolestudier.för [41]Allmän behörighet[28]översyn.en-
ArbetsmarknadsdepartementetFörsvarsdepartementet

för arbetslösa.[2]möjlighetArbetsföretag Enframtid. [6]Muskövarvets ny- arbetslösa.[7]arbetsplatskontakterförObligatoriskaekonomi. [13]FörsvarsmaktensAnalysav
strukturomvandling.[34]förKompetenssamhälle.[19]Ett säkrare

MarketSwedishLabourreflectionsSome[20]Sverige.Utanel onstannar
Policy. [39][21]Staden vatten.vattenutan

svenskNågrautländskaforskaresjordbruk i Skåne.[22]slårRadioaktivaämnen synut
arbetsmarknadspolitik.[39][23]elektronikkomponenter.Brist

rättssäkerhetEffektivare styrningochUppsala.[24]Gasmolnlamslár
i [46]asylprocessen.försvaretsCivilt bruk resurserav -

[29]helikoptrar.regelverken,erfarenheter, Kulturdepartementet
Socialdepartementet offentlig miljö. [18]Konst i

dagspress.[37]Pstödtill svenskdagligabladVårtval.Vârdenssvåra -
Prioriteringsutredningen.[5]slutbetänkandeav NäringsdepartementetKönshandeln.[15]

i Sverige.[16]prostitutionenSocialtarbete näringsförbud.[1]renodlatEttmot
prostitution. [17]Homosexuell Bilagedel.[14]Ny Elmarknad+

bidragsförskott,ochUnderhállsbidrag Elförsörjning i ofred. [51]
ochDel [26]Del B.A

Civildepartementethandikappomrâdet.[35]Avgifter inom
bilagor. [27]Regionalframtid +Kommunikationsdepartementet

MiljödepartementetintegreradtågtrafikpåochSamordnad
Mälardalsregionen.[25]och iArlandabanan bensin. [30]MiljöklassningAlkylat och avÄlvsäkerhet.[40] i EU. [31]vidareutvecklatmiljöklassystemEtt

Gotlandstrañk.[42]Framtidsanpassad Grundvattenskydd.[45]
[48]körkortsregler.EG-anpassade kämavfallsomrádet1995. [50]Kunskapsläget






