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statsrådetTill chefen för Närings-och
och handelsdepartementet

1996 bemyndigade regeringen chefen för Närings-Den 7 mars
och tillkallahandelsdepartementet särskild utredare medatt en

föreslåuppdrag ansvarsfördelning, organisation och de lag-att
elberedskapsområdet.ändringar behövs inomsom

stöd förordnadesMed bemyndigandet den 19967av mars
finansrådet Gunnar Holmgren särskild utredare.numera som

förordnades enhetschefenSom Margareta Bergström,experter
säkerhetschefen Johansson, ingenjören KerstinLars Keereweer-

Höglund, läraren Britt Kjellin, direktören Folke Pämerteg,
Åkekanslirådet Sundin, direktören Eva Sylvén, departements-

sekreteraren och departementssekreterarenBengt Toresson

Andreas Zsiga. april 1996 förordnades HeleneDen 9 Blomberg
utredningen.iexpertsom

Utredningen redovisade i maj 1996 sitt första betänkande El-

beredskapen ansvarsfördelning och finansieringorganisation,-
1996:78.SOU

Genom beslut den 13 juni 1996 förlängde regeringen utred-

ningstiden till 1996.den 30 september Den 1 juli 1996 ent-
ledigades Blomberg, Johansson,Bergström, Keere-experterna
weer-Höglund, Kjellin, Sundin, Sylvén och Toresson. Samma

förordnades Majdag hovrättsassessorn Johansson och hovrätts-

Bertil i utredningenPersson att experterassessorn vara

beståttUtredningens sekretariat har konsulten Ulf Wenner-av
berg och fr.o.m. den 13 augusti 1996 kammarrättsassessorn- -

Valinder. Lindström vid oljelagerDag Jeanette Statens har sva-
för utredningens administration.rat
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Elberedskapsutredningenhar antagitUtredningen namnet
1996:02.N

får Elbered-överlämna sitt slutbetänkandeUtredningen härmed

-författningsfrågor 1996:149.SOUskapen

härmed slutfört.uppdragUtredningens är

1996Stockholm i oktober

Gunnar Holmgren

Valinder/ Dag

WennerbergUlf
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Sammanfattning

särskildaDen utredaren skall enligt direktiven lämna förslag till:

myndighetsorganisation för det fredstida arbetet med el--
beredskapen

ansvarig myndighet för den centrala ledningen elför-av-
sörjningen vid höjd beredskap

fördelning och arbetsuppgifter mellan myndig-av ansvar-
heter och näringsidkare inom elberedskapen

avgiftssystem för finansiering elberedskapenav-

behövlig lagstiftning.-

Frågor organisationsstruktur, ansvarsfördelning och finan-om
siering elberedskapen behandlades i utredningens första be-av
tänkande Elberedskapen organisation, ansvarsfördelning och-
finansiering SOU 1996:78. I detta betänkande behandlas be-
hovet lagstiftning och övriga författningsändringar inom el-av
beredskapen.

betänkandet föreslårI viatt de grundläggande bestämmelserna

elberedskapen isamlas elberedskapslag. Tillämpnings-om en
området för lagen bör omfatta beredskapsförberedelser som
syftar till elförsörjningen förmågaerforderlig motstå deatt attge
påfrestningar uppstår vid höjd beredskap eller i andrasom

dåsituationer elförsörjningen allvarligt hotad.är Lagenannars
föreslås påbli tillämplig produktion, överföring och handel med
el.

Uppgiften tillämpa föreslåslagen läggas särskildatt en
myndighet elberedskapsmyndigheten. vårtI första betänkande-
föreslog vi denna uppgift skall läggas Affärsverketatt sven-
ska kraftnät Svenska kraftnät. Elberedskapsmyndigheten bör

ha vissa befogenheter elföretagen och de övrigagentemot organ
omfattas lagen. Myndighetens beslutanderätt bör desom av avse

beredskapsförberedelser dessa skall genomföra försom organ
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uppnåsförmåga vid höjd beredskapskall kunnaerforderligatt
då elförsörjningen allvarligt hotad. Regeringeneller ärannars

meddela verkställighets-elberedskapsmyndighetenbör rätt attge
område.föreskrifter inom detta

risker bör enligtBeredskapsåtgärder fredstida hot ochavsersom
ersättning. detta skäl bör el-berättiga till Avvår mening inte

tvinga elföretagenbefogenheterberedskapsmyndighetens att att
och risker begränsas.åtgärder fredstida hot Igenomföra mot

föreslår innebärvi därför regelelberedskapslagen atten som
företageninte bör tvingaelberedskapsmyndigheten att ge-

åtgärderrisker dessaåtgärder fredstida hot ochnomföra mot om
framstår oskäligt betungande.som

beredskaps-detalj vilkainte iElberedskapslagen bör ange
vår mening intevidta. enligtåtgärder bör Detelföretagen ärsom

definieraexaktuppräkning ellermöjligt sättannatatt genom
beredskapsåtgärder vidtas. bör iställetbehöver Detde an-som

för deinomelberedskapsmyndighetenkomma att ramen-
bered-precisera vilkahar fattatstatsmakternabeslut som -

elförsörjningen skallvidtas förskapsåtgärder behöver attsom
situa-och i de övrigaupprätthållas höjd beredskapvidkunna

understrykasåsyftas sammanhanget böri lagen. Itioner attsom
långtgåendebeslutainte kanelberedskapsmyndigheten om mer

frånfinansieras med medelberedskapsåtgärder kanvadän som
står myndighetenstillberedskapskontosärskildadet som
föreslåråtgärder vigäller fredstidaförfogande. Vad nämntssom

begränsningsregel.särskilden

anmälningsskyldighetföreslår bestämmelservidareVi att om
elbered-in ianläggningar och verksamhetförändringarivid tas

elberedskaps-bestämmelsermed dessaSyftet ärskapslagen. att
få förändringarvilkaskall redagod tidmyndigheten i som

åtgärder. Anmälnings-vidtavid behov kunnaochplaneras
åtgärder i elektriskaföreslås dels för fysiskagällaskyldigheten

verksamhetsförändringarväsentligagällerdels vadanläggningar
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föreslåsElberedskapsmyndigheten befogenheti övrigt. iatt
frånvissa situationer bevilja undantag anmälningsskyldigheten.

föreslår till ersättning för beredskaps-Som rättennämnts att

åtgärderåtgärder syftar tillskall begränsas till tillgodoseattsom
Beredskapsåtgärderelförsörjningen beredskap.vid höjd som

omfattas förutsätts intede övriga situationer lagensom avavser
Också föreslåsbli ersättningsberättigade. i övrigt vissa begräns-

ersättning.ningar i tillrätten

vårt första vi föreslagit elberedskapen skallbetänkande harI att
elberedskapsavgift.finansieras med I elberedskapslagen an-en

ändamål får fråndärför avgift för detta dentas utatt somges en
får finansieranätkoncession. Avgiften användas förinnehar att

beredskapsåtgärderersättningsberättigade den tillsynsverk-samt

elberedskapsmyndigheten skall bedriva.samhet som

föreslår beredskapslagringövrigt vi lagen 1984:1049I att om
i syfte det möjligt inne-olja och kol ändras göra ersättaattattav

elproduktionsanläggningar för de kostnaderhavare vissaav som
uppstår för elproduktion vidvid beredskapslagring bränslenav

vårt förslaghöjd beredskap. anläggningar berörs iDe ärsom av
oljekondensverk och kraftvärmeverk.första hand gasturbiner,

vi redovisat rad författ-övrigt innebär de förslag harI attsom en
måste myndighetersningar gäller bl.a. vissaändras. Detta

förordningen 1995:1296 elsäkerhets-instruktioner samt om
för-nätövervakningsavgift. kapitel 6 förtecknas deavgift och I

våra förslag.fattningar berörssom av
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Författningsförslag

Förslag till elberedskapslag1

föreskrivs följHärigenom ande.

Inledande bestämmelser

innehåller vid1 § lag bestämmelser elberedskapDenna om pro-
duktion överföring vid handel med el.och samtav

elförsörjningenSyftet med bestämmelserna tillgodose iär att
då elförsörjningenlandet vid höjd beredskap eller all-ärannars

varligt hotad.

§ tillträdesskydd finns i lagen 1990:2172 Bestämmelser om om
skydd för vissa samhällsviktiga anläggningar och i säker-m.m.
hetsskyddslagen 1996:627. i

finns i lagen 1994:1720 civiltBestämmelser verkskydd omom
försvar.

Definitioner

beredskapsåtgärder åtgärder3 §Med avsesi denna lag be-som
produktion och överföringhövs för verksamheten avseendeatt av
upprätthållas vid höjd bered-handel med skall kunnasamt

dåskap eller elförsörjningen allvarligt hotad.ärannars
Med höjd beredskap detsamma i lagen 1992:1403avses som

elektriska anläggningar och handelhöjd beredskap medsamtom
med el detsamma i ellagen 1997:000.som

Beslutande myndighet

beredskapsåtgärder meddelas den myndighet4 § Beslut avom
elberedskapsmyndigheten.regeringen bestämmersom
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Beredskapsåtgärder

beredskapsåtgärderSkyldighet vidtaatt

sådan i§ driver verksamhet l § skall vidta5 Den som som anges
beredskapsåtgärder behövs för tillgodose elförsörj-de attsom

ningen i landet vid höjd beredskap.
för beredskapsåtgär-Bestämmelser ersättning kostnader förom

i syfte tillgodose elförsörjningen vid höjd be-vidtasder attsom
finns i llredskap

första vidta§ Skyldigheten enligt 5 § stycket beredskaps-6 att
åtgärderåtgärder har till syfte tillgodosegäller el-även attsom

rå-försörjningen vid andra allvarliga hot höjd beredskapän när
Sådana beredskapsåtgärder får intedock ingri-der. göras mer

vad skäligt med hänsyn till verksamhets eko-pande än ärsom en
förutsättningar och dess betydelse för elförsörjningen.nomiska

bemyndigande§ Regeringen eller efter regeringens elbered-7
får föreskrifter beredskapsåtgär-skapsmyndigheten meddela om

der.

Anmälningsskyldighet

får påinte uppföras, byggas eller8 § elektrisk anläggningEn om
innan anmälan härom gjorts till elberedskaps-ändrassättannat

beredskapsåtgärder.och denna beslutatmyndigheten om
får vissa elektriskaElberedskapsmyndigheten för slag an-av

sådanavisst anläggningarläggningar eller ändringar slag avav
från anmälningsskyldigheten.medge undantag

undantagitselektrisk anläggning inte9 § driverDen somsom en
elberedskaps-från anmälningsskyldigheten enligt 8 § skall till

överlåts, elleranmäla verksamheten läggs nedmyndigheten om
väsentligverksamhetsförändringenändras ärsätt,annat avom

skall innan verk-elförsörjningen. Anmälanbetydelse för göras
samhetsförändringen vidtas.

också sådan verk-första stycket gälleriDet närsägs annansom
i § eller ändras.samhet 1 startassom anges
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eller 9 §enligt 8åtgärd anmältsändring eller10 § En somannan
elberedskapsmyndighetenfråntvå år detpåbörjas inomskall att

sitt beslut.meddelade

beredskapsåtgärderförkostnaderErsättning för

skäligutbetalasstycketandraföljer§ Om inte11 annat er-av
med stödberedskapsåtgärder vidtasförkostnaderförsättning som

höjd bered-videlförsörjningentillgodosesyftelag idenna attav
skap.

kostnaderförbetalas inteErsättning ut
bekostnad,vidtas§ skallenligt 12åtgärderför egensom

planeringenvidmedverkanuppgiftslämnande ochför av eg-
ellertotalförsvaret,inomuppgifterna

ringa.kan somansessom
el-beredskapsåtgärder beslutasförkostnaderErsättning för av

beredskapsmyndigheten.

fåriakttagits,§ inteenligt 8anmälningsskyldigheten12 § Om
anläggningendriverförelägga denelberedskapsmyndigheten som

bered-nödvändigavidtabekostnadpåeller verksamheten att egen
skapsåtgärder.

åt-fårföljs,beredskapsåtgärder intevidtaföreläggandetOm att
för-denelberedskapsmyndighetengenomförasgärderna av

bekostnad.sumliges

Tillsyn

lagdennatillsynenharElberedskapsmyndigheten över13 § att
följs.stöd lagenmedmeddelatsföreskrifteroch de avsom

för tillsynenharElberedskapsmyndigheten rätt14 § att
behövs,handlingarochupplysningarfåpå debegäran som

och
dockoch andraområden, lokalertillfå tillträde utrymmen,

bedrivs.denna lagomfattasverksamhetbostäder, därinte avsom
kro-verkställighet hosfåharElberedskapsmyndigheten rätt att

tillsynenåtgärder förbeslutnofogdemyndigheten avsersomav
beslutatsåtgärdervidtasdå det skallstycket ochförstaenligt som

andra stycket.15 §ellerstycketandraenligt 12 §
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§15 Elberedskapsmyndigheten får meddela de förelägganden
och förbud behövs i enskilda fall för denna lag eller före-attsom
skrifter har meddelats med stöd lagen skall följas.som av

föreläggandeOm vidta beredskapsåtgärder inte fårföljs,ett att
åtgärderna genomföras elberedskapsmyndigheten.av

16 § föreläggandeEtt eller förbud enligt denna lag eller före-
skrifter har meddelats med stöd lagen får förenas med vite.som av

förhållanden17 § Vid fårändrade elberedskapsmyndigheten, utan
hinder vad tidigare bestämts, besluta eller ändradeattav som nya
beredskapsåtgärder skall vidtas.

Avgift

18 § Den innehar nätkoncession enligt ellagen 1997:000som
skall betala avgift elberedskapsavgzft för

finansiering beredskapsåtgärderde enligt 11ersättsav som
och

elberedskapsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.
Avgiften skall grundas det antal elabonnenter ärsom an-

slutna till den avgiftsskyldiges högre fårEn avgift förnät. tas ut
högspänningsabonnemang lågspänningsabonnemang.förän

påförsElberedskapsavgift elberedskapsmyndigheten.av
Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom

meddela föreskrifter elberedskapsavgift.om

Tystnadsplikt

19 § Den grund bestämmelser i denna lag eller före-som av
skrifter meddelats med fårstöd lagen kännedomsom av om

driftförhållandenenskilds affärs- eller förhållandeeller ärsom av
betydelse för totalförsvaret eller för rikets fårsäkerhet inteannars
obehörigen röja eller utnyttja uppgifterna.

det allmännasI verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen 1980:100.
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Överklagande

lag ellerenligt dennaElberedskapsmyndighetens beslut20 §
lagenmeddelat med stödregeringen harföreskrifterenligt avsom

Prövningstillståndförvaltningsdomstol.allmänfår överklagas hos
överklagande till kammarrätten.vidkrävs

omedelbartpåförande avgift, gällerintebeslutEtt avavsersom
beslutet.ibestämsinte annatom

Övriga bestämmelser

till anlägg-1983:291tillstånd vattenlagenMål enligt21 § om
eller till vä-lagbestämmelserna i dennaomfattasning avsom

sådan anlägg-utvidgningändring ellerombyggnad,sentlig av en
skett.lag harprövning enligt dennafår innanning inte avgöras

för ärendetillämpningmotsvarande nät-Första stycket äger om
omfattasanläggningen1997:000ellagenkoncession enligt om

lag.bestämmelserna i dennaav

åtgär-föranledsbyggnadskostnadema22 § ökning iDen avsom
prövningmed vid deninte räknasenligt skallder denna lag som

1983:291.vattenlageni 4§3 kap.avses
skallförsta styckettillstånd i 21 §Vid meddelande som angesav

utförandevattenanläggningarsföreskrifterdebeaktas somom
lag.stöd dennameddelats med av

juli 1997.i kraft den llag träderDenna
särskilda1942:335lagenupphävslagenGenom om

kraftanläggningarskyddsåtgärder för vissa m.m.
ikraft-anhängiggjorts föremål harochärendenI som

tillämpas.fortfarandebestämmelserskall äldreträdandet
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1984:1049om
beredskapslagring olja och kolom av

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1984:1049 bered-om om
kolskapslagring olja ochav

dels 19 och 20 §§ skall upphöra gälla,att att
dels 16, 18, 18 och 25 §§ skall ha följande lydelse.att a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§2

Denna lag tillämpas inte
kol såvitt kol såvittänannat änannatavser avser

lagringsskyldighet för lagringsskyldighet förvärme- värme-
verk och kraftvärmeverk produktion i värmeverk ochen-
ligt 18 kraftvärmeverk enligt 18a a

bränsle utvinns inom landet eller framställs råvarasom som ur
har utvunnits inom landet,som
bränsle säljs för utförsel,som
bränsle förbrukas för drift fartyg i utrikes trafik ellersom av
införs i landet transportmedel för dettaannat transport-som

medels drift,
råvaragasol används i petrokemisk industri,som som

bränsle används försom
elproduktion.

lagringsskyldighetenAtt i Att lagringsskyldigheten i
vissa fall kan vissa fall kanänannat änannatavse avse
lagringsbränsle framgår 14 lagringsbränsle framgår 14av av
och 19 21 §§. och 21 §§.-

Senaste lydelse av
19 § 1995:921
20§ 1995:921.
2 Senaste lydelse 1995:921.
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8§3

lagringsskyldig skallberedskapslagerdetStorleken som enav
sålda för förbrukareeller,mängdenpå grundvalhålla beräknas av

förbrukade bränslen bas-till landet,lagringsbränsleinförtsom
mängden.

försålda med-bränslenmängddenBasmängden motsvarar som
för bränslenavdragenligt § medlagringsskyldighet 7för som

tilleller för leveranssålts direkt till
såltförsäljningenkalenderåret förenågon under närmastsom

lagrings-sådan omfattningivaruslagbränsle inom attsamma
enligt 7uppkommitskyldighet

förtidennågon vidförnågon vid tiden somsom
lagrings-försäljningenlagrings-försäljningen varvar

ellerenligt 18, 18skyldig19, 20enligt 18, 18skyldig aa,
21eller 21

försäljningenförvid tidenmyndighetnågon statlig som
inombränsleskyldig lagraregeringenenligt beslut attvarav

får drasenligt beslutetbränsletvaruslag, av.omsamma
till landetlagringsbränsleinförtförbrukare motsvararFör som

medförbränslenförbrukademängddenbasmängden som
enligt 7lagringsskyldighet

16

§ skallenligt 15besluttillsynsmyndighetensledning förTill
stycket före§ tredjeeller 18lagringsskyldig enligt 7 §den ärsom

rörandedeklarationbasåretefterfebruariden l närmast enavge
basåret lagringsbräns-förbrukning underellerförsäljningsin av

len.
beslutledning förTillbeslutledning förTill omom
skall denlagringsmängderdenskalllagringsmängder

enligtlagringsskyldiglagringsskyldig enligt ärär somsom
tid lämna§ inomtid 18inom20 §§18 sammaasammaa -

delsavseendedeklarationdeklarationlämna enavseen-en
basåretunderförbrukningenunderförbrukningende dels

lagringsbränslen ochlagringsbränslenbasåret natur-avav
bränslebehovetdelsbehovetdelsoch avnaturgas, gas,av

drivaförenergiochförenergi attochbränsle annanannan
anläggningen.anläggningen.drivaatt

1995:921.lydelseSenaste
4 1995:921.lydelseSenaste
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Deklarationen skall heder och samvete.avges

För värmeverk och kraft- För värmeverk och kraft-
värmeverk, gasturbinanlägg- värmeverk anläggningarsamt
ningar för framställning för framställning stadsgasav av
elektrisk oljekondens-kraft, gäller 18 och 21 §§ i ställeta
verk och anläggningar för för vad i 7 11 ochsom -
framställning stadsgas 15 §§ §17 första stycketsamtav
gäller 18 21 §§ i stället föreskrivet lagrings-ära om-
för vad i 7 11 och skyldighetens omfattning,som -

§§15 17 § första stycket fullgörande och fastställande.samt
föreskrivet lagrings-är För anläggningar för fram-om

skyldighetens omfattning, ställning stadsgas fullgörsav
fullgörande och fastställande. och fastställs lagringsskyldig-
För anläggningar för fram- het enligt 21
ställning stadsgas fullgörsav
och fastställs lagringsskyldig-
het enligt 21

Regeringen beslutar med Regeringen beslutar med
utgångspunkt i beredskapsbe- utgångspunkt i beredskapsbe-
hovet för anläggningar hovet för anläggningarsom som

i 18 20 §§ rikt- i 18 20 §§ rikt-anges a om anges a om- -
linjer för fastställande linjer för fastställandeav av
lagringsskyldigheten för dem. lagringsskyldigheten för dem.

Den lagringsskyldig Den lagringsskyldigär ärsom som
ålagtseller har lagringsskyl- eller ålagtshar lagringsskyl-

dighet enligt 18 19, 20 eller dighet enligt 18 eller 21 §a
21§ och basåretunder och basåretunder har såltsom som

sålthar lagringsbränsle lagringsbränsle kolannat änannat
ocksåkol skyldig ocksåän är skyldig underäratt att

under lagringsåret hålla be- lagringsåret hålla beredskaps-
redskapslager för lager för motsvarande mängdmotsvaran-
de mängd bränsle inom bränsle inom varuslagsamma

varuslag med avdrag med avdrag för bränslesamma som
såltsför bränsle såltstill någontill isom som anges

någon i 8 § andra 8 § andra stycket lsom anges -
stycket 1 -

5 lydelseSenaste 1995:921.
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a§°18

fårutgång värmeverkbasårets inneharvidDen ett avsom
regeringen bestämmermyndighetdenregeringen eller som

hålla sådant bränslelagringsåret i lageråläggas underatt som
basåretvid anläggningen underdriva verket,behövs för att om

förbrukats
dieselbrännolja,eldningsolja ellerkubikmeterminst 5 000

gasol,minst 4 000 ton
kol,minst 8 000 ton

ellerkubikmetermiljonerminst 5 naturgas
kubik-motsvarande minst 5 000i 4lbränsle angessom -

olja.meter
enligt förstabränslenförbrukningenVid beräkning avav

gasol, 1,60,8oljakubikmeterskallstycket 5 1 tonmotsvaraanses
kubikmeter000kol eller l naturgas.ton

basåretsvidbasårets DenvidDen ut-ut- somsom
gång kraftvärme-inneharkraftvärme-gång innehar ettett

installerad elekt-verk medelekt-installeradverk med enen
effekt minst 5riskminst 5risk effekt mega-avmega-av

ellerfår regeringenfår ellerregeringen wattwatt avav
regering-den myndighetmyndighet regering-den som som

åläggasbestämmeråläggasbestämmer attatt enen
hållalagringsåret ilagringsåret hålla i underunder

sådant bränslesådant bränsle lagerlager somsom
för driva verketdriva behövsför verket.behövs attatt

värmeproduktion.avseende
LagringsskyldighetenLagringsskyldigheten en-en-

stycketoch tredjeförstastycket ligtförsta tredjeligt och
kol-olja, gasol ellerskallskall gasol eller kol-olja, avseavse

Lagringsmängdenbränslen.Lagringsmängdenbränslen.
ellerregeringeneller bestämsregeringenbestäms avav

regering-myndighetdenregering-den myndighet somsom
utgångs-medutgångs- bestämmerbestämmer med enen

elleri värmeverketspunktelleri värmeverketspunkt
bered-kraftvänneverketskraftvänneverkets bered- egeteget

avseendeskapsbehov värme-skapsbehov.
produktion.

6 lydelse 1995:921.Senaste
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25

Om till följd allvarlig försörjningskris tillförseln lagrings-av av
bränsle till landet eller viss del landet avbryts eller försvåras, fårav
regeringen medge beredskapslager i anspråk denatt tas av
lagringsskyldige iden utsträckning påkallad medär hänsynsom

rådandetill förhållanden. Vid höjd beredskap får sådant med-
givande lämnas den myndighetäven regeringen bestäm-av som
mer.

Om andrai fall än som
i första stycket särskildaanges

skäl föreligger, får regeringen
eller den myndighet som

bestämmerregeringen medge
beredskapslager för olje-att

kondensverk tillfälligt itas
anspråk för anläggningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
Ett beslut hålla beredskapslager bränsleattom av som

används för elproduktion har meddelats enligt äldre be-som
stämmelser skall fortsätta gälla enligt dessa till frågandessatt att

lagringsskyldighet påprövats nytt.om

7 Senaste lydelse 1995:921.
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1971:309ändring i lagentill lagFörslag3 om
förvaltningsdomstolallmänförbehörighetom

målvissaprövaatt

förbehörighet1971:309lagenl §föreskrivsHärigenom att om
följandemål skall havissaförvaltningsdomstol prövaallmän att

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

l

lag ellerstödmedmeddelatsvilketbeslut,besvärOm avmot
enligtjanuari 1972,den lföreutfärdatsförfattning somannan
i denskall besvären,hos Konungen,anförasskallgällthittillsvad

ikammarrätthosanförasställeti 2 iföreskrivesmån annat
mål:följande

mål val föruppdrag,ellerbefattningtillmål val upp-omom
uppdrag,ellerbefattningtillförslagrättande av

utgårförfattningenligtersättning stats-mål avsomannanom
anspråk påhänvisar den görförfattningensåvidamedel, som

domstol ellerallmänhostalananhängiggöratvistvidersättning att
utgårförfattningenenligtersättningexpropriationsdomstol eller
frågaellerförvaltningsenhetkommunalellertill kommun annan
forn-1942:350lagenenligthittelönersättning eller omär om

1964:822,naturvårdslagenenligtersättningminnen eller om
ellerin-samband meditullmyndighetmål beslut avom

befrielsesådant beslutfördockundantagmedutförsel omvaraav
ellertull, skattåterbetalningellernedsättningfrån eller annanav

bemyndigande,regeringensstödmedmeddelatsavgift avsom
provianteringsfrilager,hållatillståndmål attom

ellerkommunensrörandemål beslut statens, annanom
föreskriftgällandeenligtuttagandeförvaltningsenhetskommunal

nedsättning ellerbeslutetsåvidaavgift,ellerskatt avserannanav
bemyndiganderegeringensstödmedmeddelatsbefrielse och av

uttagandeavgift,elleroljeavgiftfrågaeller genomär varsom
domstol,allmänbeslutförutsätterutmätning av

ellerböterutskylder,återbetalningrörandemål beslut avom
stödmedmeddelatsbeslutetsåvidamedel,allmänna avandra

1994:1728.lydelseSenaste
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regeringens bemyndigande eller avgift uttagandeavser vars
utmätning förutsätter beslut allmän domstol,genom av

anmärknings- och avkortningsmål, mål tillsyn stif-överom
telser,

mål beslut enligt författning eller föreskrift rörandeom som
den allmänna hälsovården, rörande förebyggande eller bekäm-
pande djur- eller växtsjukdomar eller rörande djurs vård ellerav
behandling i särskilt fall meddelats angående förbud, före-
läggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande eller angående
omhändertagande, smittrening, oskadliggörande eller liknande
åtgärd, såvida fråga skyldighet,är enligt författningom som
åvilar kommun eller kommunal förvaltningsenhet, ellerannan om
beslut enligt arbetarskyddslagen 1949:l eller med stöd därav
meddelade föreskrifter, allmänna ordningsstadgan 1956:617,
lagen 1956:618 allmänna sammankomster eller strålskydds-om
lagen 1958:110 eller i ärende i skogsförlägg-som avses
ningslagen 1963:246,

mål11. föreläggande mål11. föreläggandeom om
vid såvidavite, fråga vid vite, såvida frågaär ärom om
skyldighet, enligt författ- skyldighet, enligt författ-som som

åvilarning kommun eller ning åvilar kommun elleran- an-
kommunal förvaltnings- kommunal förvaltnings-nan nan

enhet, eller föreläggande enhet, eller föreläggandeom om
enligt lagen 1919:240 enligt lagen 1919:240om om
fondkommissionsrörelse och fondkommissionsrörelse och
fondbörsversamhet, lagen fondbörsversamhet, lagen
1942:335 särskilda 1948:433 försäkrings-om om
skyddsåtgärder för vissa rörelse, lagen 1950:272 om
kraftanläggningar, lagen för utländsk försäkrings-rätt
1948:433 försäkrings- anstalt driva försäkrings-attom
rörelse, lagen 1950:272 rörelse här i riket, lagenom

för utländsk försäkrings-rätt 1950:596 till fiske,rättom
anstalt driva försäkrings- lagen 1955:183att bank-om
rörelse här i riket, lagen rörelse, lagen 1955:416 om
1950:596 till fiske, sparbanker,rätt lagen 1956:216om
lagen 1955:183 bank- jordbrukskasserörelsen,om om
rörelse, lagen 1955:416 lagen 1959:73 med vissaom
sparbanker, lagen 1956:216 bestämmelser inländskom

jordbrukskasserörelsen, försäkringsrörelse vid krigom
lagen 1959:73 med vissa lagen 1959:118m.m., om
bestämmelser inländsk krigsansvarighet för liv- ochom
försäkringsrörelse vid krig invaliditetsförsäkring, lagen
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kreditaktie-1963:761959:118lagen omomm.m.,
jordförvärvslagenbolag,liv- ochförkrigsansvarighet

förordningen1965:290,lageninvaliditetsförsäkring,
Konungariket1968:576kreditaktie-1963:76 omom

stadshypotekskassaSverigesjordförvärvslagenbolag,
stadshypoteksföre-ochförordningen1965:290, om

miljöskyddslagenningar,Konungariket1968:576 om
jordhävdslagen1969:387,stadshypotekskassaSveriges

1970:651969:698, lagenstadshypoteksföre-och om
hypo-Sveriges allmännamiljöskyddslagenningar, om

landshypo-teksbank ochjordhävdslagen1969:387, om
lagenteksföreningar,1970:65lagen1969:698,

förenklad1970:596hypo-Sveriges allmänna omom
lagenelleraktiehanteringlandshypo-ochteksbank om

registrering1971:827lagenteksföreningar, avom
aktieinnehav,förenklad1970:596 om

lagenelleraktiehantering
registrering1971:827 avom

aktieinnehav,
vite,utdömandemål12. avom

angående be-meddelatssärskilt fallimål beslut13. somom
för brottanhållits gripitsellerdenhäktad ellerhandlingen somav

angående verk-tillfälligt ellerhålles i förvareljesteller som
intagning ibrottspåföljd ellerellerstraffställighet avannanav

arbetsanstalt,
handräckning.mål14. om

juli 1997.i kraft den 1träderlagDenna
skall äldreikraftträdandetföreanhängiggjortsmål harI som

tillämpas.fortfarandebestämmelser
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Förslag4 till lag ändring i lagen 1994:1720om
civilt försvarom

Härigenom föreskrivs kap.1 4 § lagen 1994:1720 civiltatt om
försvar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
4 §

Vad föreskrivs i denna Vad föreskrivs isom som
lag gäller inte i denna lag gäller intesägsannat annatom om
lagen 1942:335 särskil- följer elberedskapslagenom av
da skyddsåtgärder för vissa 1997:000.
kraftanläggningar m.m.

Denna lag träder i kraft den juli1 1997.
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Bakgrund1

Utredningsuppdraget1.1

utredarensärskildeskall den1996:23Dir.direktivenEnligt
lagstiftningansvarsfördelning,organisation,tillförslaglämna

Frågorelberedskapen.finansieringföravgiftssystemsamt av
finansieringansvarsfördelning ochorganisationsstruktur, avom

betänkandeutredningens förstaibehandladeselberedskapen
och finan-ansvarsfördelningOrganisation,Elberedskapen -

förslagsammanfattning de1996:78. EnSOUsiering somav
avsnitt 1.3.finns ibetänkandeilämnades detta

framhålles direktivenilagstiftningsfrågorna attVad gäller
befogenheteroch dedetskallutredaren överväga ansvarom

elberedskapenförledningsansvaretcentralaföljer med detsom
Motsvarandelagfästas. över-behöverberedskaphöjdvid

ledning icentralbehovetbeträffandeskallväganden göras av en
fredstid.på elförsörjningen ipåfrestningarsvårasamband med

också behovetbedömaskall utredarendirektivenEnligt av
för närings-skyldighet1982:1004förändringar i lagen om

i total-fl. deltaarbetsmarknadsorganisationeridkare, attm.
el-säkerställai syfteskeskallDettaförsvarsplaneringen. att

sammanhangetIberedskapsarbetet.imedverkanföretagens
hur dessaerfarenheternabeaktaframhålles utredaren böratt av

ellagstiftningen.norskafrågor i denhanterats

författningargällandeockså uppmärksammaUtredaren skall om
följd de förslagtillberedskapsornrådet ändrasbehöverinom av

framhålles iVidareutredningsarbetet.underredovisassom
1942:335utgå från lagenskallutredarendirektiven attatt om

kraftanläggningarvissaskyddsåtgärder försärskilda m.m. er-
Ellagstiftningsutred-medenlighetlagstiftning imedsätts ny
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ningens förslag i betänkandet Elförsörjning ofredi SOU
1995:51.

Regeringen förlängde beslut den 13 juni 1996 tiden förgenom
slutredovisning utredningens uppdrag till den 30 septemberav
1996.

Utredningens direktiv redovisas i bilaga

1.2 Arbetets uppläggning

Utredningsarbetet har koncentrerats utarbeta förslag tillatt ett
elberedskapslag. I det lagförslag redovisas har vien ny som

samlat de grundläggande bestämmelserna elberedskapen. Viom
föreslår dock ändringar i vissaäven andra författningar.

Detta gäller bl.a. lagen 1984:1049 beredskapslagringom av
olja och kol vissa myndigheters instruktioner. Ocksåsamt den
förordning reglerar avgifter för myndighets-uttagetsom av
tillsynen inom elområdet behöver ändras.

gångUnder arbetets har vi haft anledning in i detsättaatt oss
övriga lagstiftningsarbete pågår elområdet.inom Vi harsom

såförsökt långt möjligt våra förslagatt till detsom anpassa
övriga pågår.arbete som

ocksåVi har haft underhandskontakter för diskussion vissaav
Överstyrelsenfrågor med företrädare för för civil beredskap

ÖCB, Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK samt
Svenska kraftnät.

Vidare har vi Elbörsutredningens betänkandeöveryttrat oss
Regler för handel med SOU 1996:49.
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utredningsarbetetEtapp I1.3 av

avsåg organisation,utredningsarbetetEtapp I nämntssomav
dettafinansiering elberedskapen. Iansvarsfördelning och av

redo-sammanfattning de förslagavsnitt lämnas somaven
visades i betänkandet.

elberedskapen föreslog virollfördelningen inomBeträffande att
hållasfortsättningen skallienergiförsörjningfunktionen även

funktionsansvarig myndighet.NUTEKmed somsamman
myndighetfunktionsansvarigegenskapuppgifter iNUTEK:s av

till uppgifterförslaget koncentreras ärborde enligt som
energiförsörjning.funktionenförgemensamma

ställningförslagetborde enligtElförsörjningsuppgiften somges
elförsörj-energiförsörjning. Medfunktioneninomdelfunktion

vid höjd beredskapavsåg uppgiftenviningsuppgiften styraatt
sådant blir möjligtdeti landetelsystemet sätt attattett

ledningsorgan ioch övrigaregeringentillgodose de elbehov som
ocksåviuppgift räknadedennaprioriterar. Tillsamhället

beredskapsåtgärder vidtaserforderligatillför attansvaret att se
elförsörjnings-Vi föreslogberörda.företag och andra attav

kraftnät.Svenskauppgiften skulle läggas

behovprioritera samhälletsberedskapvid höjdUppgiften att av
frånhållas övriga uppgifterisärförslagetelkraft borde enligt
prioriteringsuppgiftenVi konstateradeelberedskapen.inom att

åvilartotalförsvaretinomansvarsfördelningenligt gällande
harledningsorgande civilaunder dennaregeringen och som--

länsstyrelserna ochområdesansvar civilbefälhavama,ett
myndighetsnivå omfattarPå centralkommunstyrelsema.

ÖCB:s också frågor resursprioritering.samordningsansvar om

vifrån rollfördelning föreslogutgångspunkt dennaMed en
på nivå börcentralelberedskapeninommyndighetsstruktur som

kärnkrafts-kraftnät och Statensbestå SvenskaNUTEK,av
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inspektion. sistnämndaDen myndigheten föreslogs få samma
uppgifter vid höjd beredskap i fred. NUTEK:s och Sven-som
ska kraftnäts uppgifter har redan defmierats.

Beträffande Svenska kraftnäts inre organisation föreslog vi att ett
beredskapsråd Rådetskall inrättas. beståföreslogs företrädareav
för elkraftsindustrin och vissa beredskapsmyndigheter. Rådets

iledamöter bör enligt förslaget regeringen.utses av

Vad gäller den regionala organisationen föreslog vi antaletatt
elområden sikt skall minskas till eller fyra medtre gränser

så långt möjligt sammanfaller med civilområdenassom som
Elbefälhavarorganisationen behållas. Någrabörgränser. föränd-

ringar i elbefálhavamas ställning i fred föreslogs inte.

Våra förslag till myndighetsstruktur för elberedskapen innebär

Elförsörjningsnämnden och Krigsskyddsnämnden för kraft-att

anläggningar kan ocksåavvecklas. Förslaget innebär Statensatt
strålskyddsinstitut inte längre skall ha uppgifter inom funktionen

energiförsörjning.

Elföretagen åläggasföreslogs för vidta de bered-ett attansvar
skapsåtgärder erfordras för verksamheten skall kunnaattsom
upprätthållas vid höjd ocksåberedskap. Vi föreslog dettaatt

skall regleras i särskild lag elberedskap. Vidareansvar en om
utgåbör enligt förslaget ersättning för alla kostnaderstörre som

åsamkaselföretagen sin medverkan i beredskapsarbetet.genom

Vad gäller finansieringen elberedskapen föreslog vi attav en
elberedskapsavgift införs i syfte täcka myndigheternas ochatt

kostnaderföretagens för tillsyn beredskapsåtgärderoch inom

elberedskapen. Elberedskapsavgiften föreslogs uttas som en
nätägaravgift bör administreras densättsom samma som
befintliga nätövervakningsavgiften. utgåOlika avgifter föreslogs

lågspänningsabonnemangför hög- och i proportionen 600: 1 l.
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förslagetAvgiftsmedlen bör enligt samlas räntebärandeett

Riksgäldskontoret.konto med kreditmöjligheter i

vår föreslå kostnadsnivåinte uppgift ambitions- ochDet är att en
för elberedskapen. gjorde vi vissa beräkningar i syfteDäremot

kostnadsnivå ambitionsnivåvilken nuvaranderedaatt ta som
Viinom elberedskapen kom fram till elbered-emot. attsvarar

ambitionsnivå kostar miljonerskapen med dagens 237 kronor

år. ingår i detta belopp specificeras iDe kostnaderper som
betänkande. beslutbilaga 4i utredningens första Ett ekono-om

elberedskapen kommer i höstens för-miska för att tasramar
svarsbeslut.

organisationen bör ikraft denVi föreslog den träda latt nya
januari 1997. Svensk Elberedskap AB kommer avvecklasatt

kraftnätvid tidpunkt. Svenska föreslogs regeringensdenna

förbereda genomförandet den organisationen.uppdrag att av nya

betän-Remissmöte utredningens första1.4 om
kande

få synpunkter utredningens betänkande anordnadesFör att ett
remissmöte 26 juni 1996 med deltagande företrädare förden av

organisationer och andra intressenter. detberörda myndigheter, I

sammanfattning synpunkterföljande lämnas kort deav somen
frånredovisades Minnesanteckningama redo-mötetmötet.

i bilagavisas

myndigheter och organisationer ställde sigSamtliga deltagande
påpe-överväganden och förslag ibakom utredningens Destort.

gjordes gällde enskildheter i betänkandet.kanden som

organisationsfrågoma särskilt detkommenteradesVad gäller
föreslårberedskapsråd skall inrättas vidutredningensom

Från underströksbranschföreningamas sidaSvenska kraftnät.
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beredskapsrådet måste ha reellt inflytande myndig-att ett
hetens beslut vad gäller beredskapen. Svenska kraftnät ställde

sig bakom utredningens förslag betonade myndighetenattmen
måste också dåkunna fatta beslut i situationer rådet inte kan

samlas.

Beträffande finansieringen anförde NUTEK lagregleringenatt
måsteelföretagens till de finansierings-av ansvar anpassas

principer finns i näringsidkarlagen. Sydkraft ochAB El-som
påpekade framgåverksföreningen det bör lagstiftningenatt attav

fårelberedskapsavgiften Någraföras vidare till elabonnentema.

ansågdeltagare bl.a. Svenska kommunförbundet elbered-att- -
skapen i kollektivegenskap nyttighet borde skatteñnansieras.av

fråganBeträffande lagstiftningen diskuterades i övrigt denom
föreslagna elberedskapslagen bör tillämplig samtligavara
elföretag eller endast företag viss storlek. Kravetöver en

ansågskonkurrensneutralitet tala för den förstnämnda lösningen.

genomförandetVad gäller utredningens förslag betonade deav
berörda Svenska kraftnät, Kraftverksföreningen ochnärmast -

Svensk Elberedskap det förberedelse-AB angelägetäratt att-
sådanarbetet kan inledas i tid organisationsförändringamaatt

kan träda ikraft den januari1 1997.
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Nuvarande2 reglering

Allmänt2. 1

beredskapslagstiftningDen tillämplig elförsörjningenärsom
dels generell beredskapslagstiftning delsutgörs lagstift-av av

ning endast eller huvudsakligen tillämplig elförsörj-ärsom
ningen. Den generella beredskapslagstiftningen omfattandeär
och gäller verksamheten inom flera totalförsvarsfunktioner i-
vissa fall inomverksamheten hela totalförsvaret.

I det följande beskrivs kortfattat den med hänsyn till elförsörj-
ningen viktigaste lagstiftningen båda områden.inom dessa

Framställningen bygger i utsträckning den beskrivningstor
finns i Ellagstiftningsutredningens betänkande Elförsörj-som
ofred SOU 1995:51.ning i

2.2 Den generella beredskapslagstiftningen

Lagen 1992:1403 höja beredskapom

Denna lag reglerar förutsättningarna för beredskapshöjningar
dåinom totalförsvaret. tillämpligLagen Sverige i krig ellerär är

då förhållanden råder.krigsfara eller utomordentligaandra Med

råderdet sistnämnda uttrycket krig i Sveriges närhetattavses
eller landet varit i krighar eller krigsfara. gäller inte vidLagenatt
fredskriser.

två beredskapsnivåer:Lagen omfattar skärpt beredskap och

högsta råder dåberedskap. beredskap SverigeHögsta i krigär
detta har meddelats regeringen eller Myndig-oavsett om av

heter och andra kan konstatera landet i krigärattorgan som
skall regeringsbeslut föreligger högstaett attagera som om om
beredskap skall Skärpt anbefallasgälla. beredskap kan i mindre
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allvarliga lägen krig och krigsfara. Ett beslut höjd bered-än om
eller endast delskap kan gälla hela landet detta elleren av

alternativt viss verksamhet.en

skyldighet för näringsidkare, arbets-1982:1004Lagen om
delta totalförsvarsplane-marknadsorganisationer iattm.

ringen

fl.Näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer skyl-ärm.
i totalför-totalförsvarsmyndighet deltadiga begäranatt av

detta finns i lagensvarsplaneringen. Bestämmelser om
skyldighet för näringsidkare, arbetsmark-1982:1004 om

i totalförsvarsplaneringennadsorganisationer fl. deltaattm.
tillämpningsförordningen till denna lag.isamt

de upplysningarnäringsidkare fl. lämnaEnligt lagen skall m.
produktionsförhållandena i den verksamheten somegnaom

för sitt arbete. Skyldighettotalförsvarsmyndighetema behöver

också vid planeringen demedverkaföreligger att egnaav
totalförsvaret.uppgifterna inom

får föreläggandenT0talförsvarsmyndighetema utfärda de som
möjlighetskall följas harbehövs för lagen sättaatt utsamtatt

fåttbestämmelserna i lagen hargrundvite. Den avsom
medfört betydande kostnader harharutföra arbeteett som

få allmänna medel.ersättning för dettamöjlighet att av

sekretessinnehåller bestämmelserLagen även samtom
straffbestämmelser.

1978:268Ransoneringslagen

1978:268får ransoneringslagenmed stödRegeringen av
försäljning, användningföreskriftermeddela m.m. avom
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förnödenheter förhar betydelse totalförsvaret folk-ellersom
försörjningen. Regeringen kan exempelvis förbjuda försäljning

vissa eller de villkor skall gälla för för-av varor ange som
sådanasäljning i fall 6§.

Ransoneringslagen kan till skillnad förfogandelagenmot
såvältillämpas vid säkerhetspolitiska kriser och krig vidsom

fredskriser. De fredstida händelser kan föranledasom ranso-
neringslagens tillämpning skall dock undantags-vara av
karaktär. lagen används begreppetI utomordentlig händelse.

innehållerRansoneringslagen vissa bestämmelseräven om
förfogande, 13 17 §§. Dessa bestämmelser bör motses-
bakgrund förfogandelagen har tillämpnings-snävareatt ettav
område ransoneringslagen. Ransoneringslagens bestäm-än
melser förfogande särskilt intresse för elförsörj-ärom av
ningen.

Förfogande fårenligt ransoneringslagen ske enbart detnär är

oundgängligen nödvändigt för ransonering skall kunnaatt
fårgenomföras. Därigenom markeras förfogande ske förstatt

stårrimligaandra inte till buds. börDet observerasnär utvägar
förfogande enligt ransoneringslagen enbart kan rikta sigatt
näringsidkare. Näringsidkarbegreppet skall emellertid fat-mot

i vidsträckt bemärkelse, dvs. varje fysisk eller juridisktas per-
yrkesmässigt driver verksamhet ekonomisk artsomson av

tillämpningsområdet.faller under

frånDen elberedskapssynpunkt intressanta möjlighetenmest
till förfogande regleras i punkt Enligt13 denna punkt är

åläggadet möjligt näringsidkare i sin rörelse inneharatt som
bl.a. industrianläggning verksamhet ellerutöva sättatt annat
medverka till framställning förnödenhet omfattasav som av
regleringen.

2 16-1272
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särskilda avgif-ransonering elektricitet kansamband medI av
tillåten energi för-mängdför hindra änatt attter uttas mer

överförbruk-syfte har bestämmelsedettabrukas. I omen
in i 38 § ransoneringslagen.ningsavgift tagits

överförbrukningsanktionsformeneffektivaDen motmest av
Avstängninggivetvis avstängning.energiledningsbunden ärär

åtgärd det nödvän-långtgående lagstiftaren har ansettmenen
tillgänglig, bl.a. vid upprepadmöjlighet finnsdennadigt att

regeringen bestämmeröverförbrukning. Myndighet gessom
från ytterligareförbrukaremöjlighetdärför i 39 § stängaatt av

skullemindre hantilldela honomtilldelning eller änatt annars
fått.ha

1978:262örfogandelagenF

tillämplig vid höjd beredskap.endastFörfogandelagen är
då i krig.automatiskt i kraft landet I6 träder4 §§ ärLagens -

bestämmelsernagrundläggandefinns dedel lagendenna av
beslutegendomFörfogande innebärförfogande. att genomom

anspråk totalförsvaretsför tillgodoseimyndighet atttasav en
ofrånkomliga behov.folkförsörjningenseller

får försörjnings-endastförfogandelagenförInom ramen
förfogandeinnebärtillgodoses. Dettapolitiska intressen att

betydelse för total-får haromfatta egendomendast som
fårFörfogande inte skefolkförsörjningen.försvaret eller om

ofrånkomliga behovfolkförsörjningensellertotalförsvarets av
påtillgodosesolägenhet kantjänsteregendom eller annatutan

sätt.

Egendomfår riktas ägsFörfogande inte staten.mot som av
således omfattasintekanjuridiskstaten avpersonsom

5regleras i Härskall skeförfogandetförfogande. Hur

anspråkskall ifastighetbl.a.stadgas nytt-tasatt genom
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janderätt. anspråkAnnan egendom skall i ägande-tas genom
eller nyttjanderätt.rätt

Enligt förfogandelagen7 § det regeringen eller myndighetär

regeringen bestämmer beslutar förfogande.som som om
Förfogande skall riktas bestämd eller innehavareägaremot en

egendomen. fårVid högsta beredskap krig eller krigsfaraav - -
regeringen meddela generella förfogandebeslut, dvs. beslut

alla eller viss krets eller innehavare denägaresom avser av av
aktuella egendom.typen av

elområdetBeredskapslagstiftning inom2.3

Frågor beredskapslagring olja och kol regleras i lagenom av
1984:1049 beredskapslagring olja och kol. lagDennaom av

elproduktionsändamål.berör lagring bränslen för Dettaäven av
betydelse förhar innehavare gasturbiner, oljekondensverkav

återkommerfl. anläggningar. Vi till lagen beredskaps-m. om
lagring olja och kol i kapitlen 5 ochav

1942:335 särskilda skyddsåtgärderLagen för kraft-vissaom
anläggningar m.m.

skyddsåtgärderEndast lagen särskilda för vissa kraft-om
anläggningar krigsskyddslagen exklusivt inriktadärm.m.
skyddet elektriska anläggningar. Genom kompletteringav en

årgjordes 1978 lagen dock tillämplig rörled-är ävensom
ningar för olja och gas.

tillämpningsområde framgårLagens l Där attav anges
lagens bestämmelser skall gälla beträffande anläggning av

fråga åtgärderväsentlig betydelse för energiförsörjningeni om
till skydd skada luftanfall eller krigs-mot genom annan
handling eller sabotage.
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karakteristika förandra anlägg-storleksgränser och12 § anges
har höjtsomfattas lagen. Storleksgränsernaningar avsom
kraftverkgånger. omfattakanflera Lagen sägas störrenumera

vattenregleringsanläggningar storkraftnätet. Redanoch samt
det inte enbart storlekentillkomst anfördesvid lagens äratt av

Ocksåbetydelse den har.vilkenanläggning avgörsomen
betydelse.harfunktion i elsystemetanläggningens

skydds-skyldigheten vidtaomfattningengällerNär det attav
åtgär-vilka enskildaansågs omöjligt preciseraåtgärder det att

därför endast anlägg-§skall vidtas. I 3der att enangessom
till för-med hänsynskall utförasi lagenning ettavsessom

gällerhållandena fall lämpligt Detsammai varje särskilt sätt.
sådan anläggning.utvidgningombyggnad, ändring eller av en

ianläggningar 4 §befintligaVad gäller ägaren ärattanges
åtgärder minskandet farantillerforderligaskyldig vidtaatt av

åtgärder för begränsasådan i §skada 1för attsamtavsessom
skador.uppkomnaverkningarna av

lämpligt utfor-skallenligt 3 §anläggningEn prövats varasom
tordebedömning kunnafrån skyddssynpunkt. Dennamad

förhållandenagår ändras.och Entidenefterhandändras som
med hänsyn till denlämpligt utformadanläggning som var

gälldeoch de hotbilderteknik fannsmilitära somsom
1990-talets bered-skull lämplig förför den1950-talet inteär

då denenligt 4 §kunnaskall ävenskapskrav. Den prövas om
utvidgas.ellerändrasinte byggs om,

befintligaskyddsåtgärder vidtas vidskallgäller deVad som
ändamålsenligt utforma be-ansågs detanläggningar attmest

lämplighetsbedömningså skälighets- ochstämmelserna att en
exemplifiering därfinnsfall. 4 §varje enskilt Imöjlig iär en

faran föråtgärderna för minskanågra viktigastede attangesav
krigshandlingar.verkningarnaoch av
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åtgärderna5 § krigsskyddslagen fårI inteattanges vara
måsteoskäligt betungande. enligt förarbetenaDetta bedömas

Åtgärdernamed hänsyn till företags avkastning. fick inteett
så kostsamma företags tillkomst eller utvecklingatt ettvara

ansågs frånhindrades. Det bättre totalförsvarets folk-ochvara
försörjningens synpunkt oskyddad anläggning byggdesatt en

någondet överhuvudtaget inte byggdes anläggning. I deän att

skyddsåtgärderfall önskvärda inte helt kunde bäras av en
anläggnings borde därför enligt förarbetena statsbidragägare

utgå.kunna

frågor åtgärderprövning bl.a. vilkaFör bör ut-av om som
föras vid anläggning finns inom NUTEK särskilden en
nämnd, Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar. Nämn-

dens verksamhet i instruktionregleras NUTEK:s 38 44 §§.-

skall byggaDen anläggning i krigs-som en som avses
skyddslagen eller verkställa väsentlig ombyggnad, ändring

sådaneller utvidgning anläggning skall enligt ll § anmälaav
anläggningen för prövning till Krigsskyddsnämnden. Om an-
mälningsskyldigheten försummas kan försumligeden dömas

månader.till böter eller fängelse i högst sex

utlåtandeInhämtande Krigsskyddsnämndens obligato-ärav
tillståndmålriskt i vissa enligt vattenlagen 1983:291 ochom

vid koncessionsprövning för starkströmsledning enligt ellagen.

fårKrigsskyddsnämnden enligt 16 krigsskyddslagen§ före-

åtgärdlägga den utföraskall detta. Vite kangöraattsom en
åtgärden ändåkan dömas Om inte utförs kan denut.annars

enligt paragraf utföras den försumliges bekostnad.samma
dåKrigsskyddsnämnden kan begära handräckning läns-av

styrelsen.
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Tidigare3 Iagstiftningsförslag inom el-

beredskapsomrâdet

Förslag beredskapsâtgärder3. 1 till lag vid vis-om
elektriska anläggningar SOU 1995:51sa

Ellagstiftningsutredningen behandlade elberedskapsfrågoma un-
der utredningsarbetets andra Utredningen redovisade sinaetapp.
förslag i betänkandet Elförsörjning ofredi SOU 1995:51. I
detta sammanhang behandlas endast förslagdet till lag om
beredskapsåtgärder vid elektriska anläggningar redovisadessom

utredningen.av

föreslagnaDen lagen lagen 1942:335ersätta sär-avses om
skyddsåtgärderskilda för vissa kraftanläggningar krigs-m.m.

skyddslagen. ansågUtredningen föråldraddenna lag bl.a.äratt
med hänsyn till hotbildens förändring och den ökade tekniska

integrering skett föreslåselsystemet. Den lagensom av nya
tillämpningsområdevidare vad gäller anläggningstyper ochett

funktionskrav den gamla lagen.än

Syftet med den lag föreslogs utredningen den skallär attsom av
beredskapsåtgärdermöjliggöra beslut vid de elektriskaom an-

läggningar omfattas lagen. Lagen gäller för anläggningarsom av
bedöms väsentlig betydelse för elförsörjningen isom vara av

landet. anläggningarFör viss storlek föreslogs dessutomav an-
mälningsplikt vid uppförande eller ändring anläggningen.av

lagförslagetI finns bestämmelser anläggning skallattom en
sådantutformad dess funktion vid störda för-sättett attvara

hållanden ocksåunderlättas. Anläggningen bör påutformas ett
sådant underhållsåtgärderreparations- och underlättas.sätt att
Samtidigt föreslogs begränsningsregel innebärande att etten

beredskapsåtgärder fårbeslut inte omfattandegörasom mer
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med hänsyn tillvad skäligen kan krävaseller ingripande än som
omfattning och betydelse.anläggningens

Beredskapsåtgärd genomförs i samband med anlägg-att ensom
skulle enligt förslaget inteeller ändrasning uppförs, byggs om

ersättningsberättigad. nämnda begränsnings-Den ovanvara
alltför kost-avsedd fungeraregeln dock spärrär motatt som en

från prövningsmyndighetens sida.föreläggandennadskrävande

bilagaredovisas iförfattningstextenföreslagnaDen

Remissinstanserna3.2

frågan i huvudsakyttrade sig iremissinstanser ärDe som
ansåg dock lagenNUTEKinställda till lagförslaget.positivt att

anmälnings-bestämmelsemedbör kompletteras omen
elektriskavstängningnedläggning ellerskyldighet vid av en

ÖCB ocksåansåg uteslutas detdet inte kananläggning. attatt
hos producenterberedskapsansvarlagstiftningbehövaskan om

elström.och leverantörer av

utredningens betänkandesigde yttradeHuvuddelen omav som
sina yttranden tillbegränsadelagförslagetinte allsberörde utan

förslag.utredningensandra delar av
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inom el-IagstiftningsförslagTidigare4

området

SOU 1995:108Förslag till ellag4.1 ny

till ellag iredovisat förslagEllagstiftningsutredningen har ett ny
föreslåslagenellag SOU 1995:108. Denbetänkandet Ny nya

blivit för-l902:71 hargällande ellagendenersätta somnu
åldrad.

överföring ochföreslås produktion,gälla videllagenDen nya
handel medvidanvändning el samt m.m.av

innehåller bestämmelser nätkon-i lagförslagetKapitel 2 om
nätkoncession skall krä-stadgascession. författningstextenI att

elektrisk starkströms-och användningför byggande av envas
område fåreller ochför linjeNätkoncession kananläggning. ges

från synpunkt ochlämplig allmänbeviljas anläggningen ärom
andra villkor.uppfyller vissa

innehåller nätverksamhet. Bestäm-bestämmelserKapitel 3 om
bedriver nätverk-juridiskmelserna innebär att person somen

handel med el.får produktion ellerbedrivasamhet inte av
nätkoncessions-förskyldighetbestämmelserVidare finns om

elektrisk anläggningskäliga villkor anslutainnehavare att en
tillanslutnaöverföra till detill och nätet.ärnätet att som

nättariffer. Bl. stadgasinnehåller bestämmelserKapitel 4 a.om
sakligautformasskäliga ochnättariffema skallatt grun-vara

nättariffema skallhurdetaljbestämmelserövrigtder. I omges
utformas och beräknas.

och balans-innehåller bestämmelserKapitel 8 systemansvarom
myndighetensystemansvarigadenkapitlet stadgasI attansvar.

minskaersättning öka,elföretagbeordrahar rätt att motettatt
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eller helt produktionen frekvenshållningenstänga av av om
inom elsystemet kräver detta.

innehållerKapitel 9 bestämmelser elsäkerhet. I kapitlet stad-om
elektrisk anläggning och anslutna elektriska anord-attgas en

ningar skall beskaffade och placerade brukassamt ettvara
sådant erhållesbetryggande säkerhet skadeverk-sätt att mot

innehållerningar el. I övrigt kapitlet bestämmelser syftarav som
till precisera i olika situationer har föratt attvem som ansvar

skyddsåtgärder.vidta och bekosta

innehåller skadeståndsansvarKapitel 10 bestämmelser förom
orsakade elektriskskador ström.av

innehållerKapitel 11 bestämmelser tillsyn efterlev-överom
naden befogenhet förlagen och tillsynsmyndigheterna attav om

fårmeddela förelägganden och förbud. Föreläggande och förbud

förenas vite.med

Förslaget till ellag bereds för närvarande inom regerings-ny
kansliet. kan tidigast träda i kraft den juliLagen 1 1997.

Förslag till lag handel SOU4.2 med elny om m.m.
996:491

Elbörsutredningens förslag redovisas i betänkandet Regler för
tvåhandel med el SOU 1996:49. Förslaget omfattar delar. Den

innehållerdessa för elbörsverksamhet.regler Den andraena av
innehåller bestämmelser Utrikeshandel med el. Utredningensom
förslag vad gäller elbörsverksamheten har samlats i förslagett
till lag elhandel. bestämmelser gäller utrikes-Deny om som

föreslås föras in i befintliga 1994:618handel med den lagen
handel medom m.m.
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föreslåslagen elhandel del I i betänkandet gällaDen nya om - -
el, mellanhandsverksamhetför handel med elmarknaden och

tillståndfinnselbörsverksamhet. I lagen bestämmelser tillom
olika villkorelmarknadsrörelse skall uppfylldasamt som vara

sådant tillstånd skall beviljas. Som generellt krav förför ettatt ett
handel med denna verksamhet skall bedrivasatt ettanges
sådant allmänhetens förtroende för elmarknadensätt upprätt-att
hålls i övrigt i enlighetoch elhandeln sker med god sedatt
elmarknaden.

föreslås tillståndElbörsverksamhet endast bedrivas efter av
tillståndregeringen. Som förutsättning för den avseddaattanges

fårverksamheten inte komma rubba allmänhetens för-antas att
för elmarknaden, medföra risker för elförsörjningentroende

för-eller till skada för elmarknaden. Vidare anges somvara
tillstånd sådant får företagutsättning för endast meddelasatt

uppfyller de villkor enligt lagen 1992:543 börs-omsom som
clearingverksamhet gäller för auktorisation börs.och som

Också tillståndspliktig.clearingverksamhet avseende görs
föreslås fåClearingverksamhet endast bedrivas företagav som

fått tillstånd enligt lagför clearingverksamhet nämndaovan om
clearingverksamhet.börs- och

föreslås eltill-Tillsyn efterlevnaden lagen utövasöver av av en
tillståndsynsmyndighet och vad gäller företag har attsom-

Finansinspektionen.bedriva elbörsverksamhet av-

före-Beträffande utrikeshandeln med del i betänkandet- -
slås vissa ändringari lagen 1994:618 handel med m.m.om

föreslås ivissa ändringar ellagen l902:7l.Dessutom

föreslås relativt begränsade. lagenlagändringar IDe är omsom
föreslås bestämmelse regeringen underhandel med atten om

då hotad skall hasvenska försörjningstrygghetenperioder den är

koncession för el.möjlighet införa krav exportatt av
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föreslås utgår frånellagen ändring tillI delenstörstaen som
Ellagstiftningsutredningens förslag till ellag. Elbörsutred-ny
ningen har dock gjort tillägget vid prövning konces-att man av

för utlandsförbindelse särskiltsion skall beakta hur sökanden

upplåtas påsäkerställa ledningen kommer icke-att att attavser
diskriminerande villkor.
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elberedskapenlagstiftning inomNy5

elberedskapslagNy5.1

tgångspunkterU

grundläggande be-föreslog deVårt betänkandeförstaI att
elberedskaps-ibör samlaselberedskapenstämmelserna enom

regleringbestämmelsergrundläggandeMedlag. avavser en
elberedskapsmyndig-beredskapsâtgärder,vidtaskyldigheten att

kostnaderersättning för detillbefogenheter,hetens rätten som
för detgrundernatillupphovberedskapsverksamheten samtger
bered-finansieringenförskapasböravgiftssystem avsom

ocksåelornrådet. föreslogViinomskapskostnadema att
bör liggaelberedskapsmyndighetfungerauppgiften att som

elberedskaps-administrationenkraftnät ochSvenska att av
Elsäkerhetsverket.skötasavgiften bör av

Ellagstiftnings-beaktavi haftharutredningsarbetetI att
beredskapsåtgärder vid vissatill lagförslagutredningens om

våra direktiv1995:51. ISOUanläggningarelektriska m.m.
1942:335utgå från lagenskallviregeringenuttalar attatt om

kraftanläggningarskyddsåtgärder vissaförsärskilda m.m. er-
Ellagstiftningsutred-enlighet medlagstiftning imedsätts ny

norska lag-också dentagit delVi harförslag.ningens av
ielförsörjningenledningsförhållandena inomstiftningen om
ilagstiftningen finnsnorskadenutdragkrigssituationer. Ett ur

bilaga

1081995:ellag SOUförslag tillEllagstiftningsutredningens ny
våraregeringskansliet. Iinom övervägan-närvarandeförbereds

medlagstiftningenbefintligautgått från ersättsdenviden har att
Ellagstiftningsutredningensenligthuvudsakilagstiftningny

beroendedock intevi framläggerförslag ärförslag. De avsom
ledertill ellagförslagetberedningenfortsattadendetta. Om av

införas ielberedskapslagentillhänvisninglagstiftning börtill en
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sådanellagen. En sammanlänkning lagarna angelägen förärav
markera beredskapsfrågoma betydelsefullatt att är del denen av

samlade regleringen inom elområdet. Hänvisningen kan dock
införas vilken lag kommer Dågälla.oavsett vi i detattsom
följ ande använder uttrycket ellagen vi ingenting annatavser om-

Ellagstiftningsutredningenssägs förslag till ellag.ny-

I denna utredningsarbetet har vietapp fråganövervägtnyttav
de grundläggande bestämmelserna elberedskapen börom om

arbetas in i det förslag till ellag har utarbetats Ellag-ny som av
stiftningsutredningen eller bestämmelserna bör samlas iom en
särskild lag elberedskapslag. Allmänt det önskvärtsett vore
med gåendelängre samordning lagstiftningen inomen av
elområdet. Flera olika lagförslag har såredovisats gott som
samtidigt olika utredningar. Detta har resulterat i vissav en
överlappning mellan de bestämmelser föreslås. Det finnssom
därför anledning i anslutning till beredningen förslagetatt tillav

ellag alla bestämmelseröverväga inom elområdet börny om
samlas lag. Det ankommer dock inteen gemensam attoss

fråga.dennapröva

Elbörsutredningen har föreslagit möjligheter till regleringatt av
utrikeshandeln med skapas i dåsituationer landets försörj-
ningstrygghet hotad SOU 1996:49.är Detta förutsätts ske

latent koncessionssystem förett el. Bestäm-genom export av
melser detta föreslås in i lagen 1994:618 handeltasom om
med Den reglering Elbörsutredningen föreslårm.m. som
tillgodoser vårenligt mening de behoväven kan tänkassom
uppstå vid höjd beredskap dåeller elförsörjningen ärannars
allvarligt hotad.

Mot bakgrund vad anförts föregåendei det finns detav som
vårenligt mening inte anledning inordna de grund-att nu

läggande bestämmelserna elberedskapen i ellag.om en ny
Kravet tydlighet överskådlighetoch torde istället bäst till-
godoses bestämmelserna inom elberedskapen i det härom



45SOU 1996:149

vårtstår viddärför fastVisärskild lag.iskedet samlas ur-en
ibör samlasbestämmelserdessaförslagsprungliga att en

elberedskapslag.särskild lag en-

avgränsningsfrågorVissa

har vielberedskapslagtill strävatförslagetutfornmingenVid av
finns iregleringdenbyggaså långt möjligtefter somatt som

förSärbestämmelserberedskapslagstiftningen.generelladen
då nödvändigt.dettaendastelberedskapsområdet införasbör är

1978:268, la-ransoneringslagen1978:262,Förfogandelagen
arbetsmark-näringsidkare,förskyldighet1982:1004 omgen

totalförsvarsplaneringendelta ifl.nadsorganisationer samtattm.
kraftfullaberedskapslagstiftninggenerell ärviss styrme-annan

beredskapsverk-långtgående regleringmedgerdel avensom
därför begränsat.särbestämmelserBehovet ärsamheten. av

olikatillämpningsområde kan avgränsasElberedskapslagens
huvudsakeller ilagenmöjlighetEn ärsätt. att sammasammage

föreslagitsharellagtillämpningsområde den avsomnyasom
la-knytamöjlighetEllagstiftningsutredningen. En är attannan

elektriskinnehavtillämpningsområde ägande ellertill av engens
anläggning.

gällandebrist denframhållas detfråga bör ärdenna attI att nuen
så inriktadelornrådet starktinomberedskapslagstiftningen är

transformatorstationerkraftverk,anläggningaråtgärder i fysiska
tillämpaväsentligtvår mening detEnligt ettm.m.. är att mer

verksamheterolikaradenligt vilketsysterninriktat synsätt en
motståförmåga detillelförsörjningenmåste tillbidra attatt ge

andrakrig elleruppstå medsambandipåfrestningar kan ettsom
elsystemet.påfrestningarallvarliga

avgränsningsaltemativetförstnänmdaföreslår detdärförVi att
undantagdärför medbörElberedskapslagenväljs. ett ges--
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tillämpningsområde den ellagen. Undantagetsamma som nya
gäller användningen el. linjeI med det förslag tillav ansvars-
fördelning mellan berörda myndigheter lämnades vårtisom
första betänkande bör elberedskapsmyndighetens ansvarsom-
råde inte omfatta prioritering behovet vid höjd bered-av av
skap. Denna uppgift bör skötas andra myndigheter med stödav

den generella beredskapslagstiftningen.av

Vissa särbestämmelser kan behövas beträffande elektriska

anläggningar med hänsyn till dessas betydelse för elförsörj-
ningen. Vi har valt in de dessa bestämmelser vårti förslagatt ta
till elberedskapslag. Därvid har vi i utgåtthuvudsak från Ellag-
stiftningsutredningens förslag till lag beredskapsåtgärder vidom
vissa elektriska anläggningar. deI delar finansie-som avser
ringen beredskapsåtgärdema finns emellertid grundläggandeav
skillnader jämfört med vad Ellagstiftningsutredningen har före-

slagit.

frågaEn elberedskapslagenär endast bör omfattaannan om
påfrestningar uppstår vid höjd beredskap eller den ävensom om
bör omfatta andra påfrestningarallvarliga elsystemet. Med
det vi hot och risker inte någonharsenare avser som
säkerhetspolitisk bakgrund. Den breddning totalförsvaretsav
uppgifter har skett I försvarsbeslutet prop.etappsom genom av
1995/96:12, bet. FöU1, bet. UFöUl, rskr. 44-46 talar för att
lagens tillämpningsområde bör omfatta andra situationeräven än
höjd beredskap. beredskapsförberedelserDe vidtas medsom
stöd lagen bör därför kunna också andra allvarliga hotav avse

elförsörjningen krig och krigsfara. kanän Detmot ex. vara
fråga naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor, terrorismom m.m.

Det dock inte rimligt utgårersättning åtgärderär föratt som
ligger inom för elföretagens fredstida verksamhetsansvar.ramen
Sådana åtgärder inte enligt gällande reglerersätts och bör intenu
heller i framtiden. Statsmaktemas avsiktersättas med breddaatt
totalförsvarets uppgifter torde inte fredstida säkerhets-attvara
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bak-medel. dennaallmänna Motmedåtgärder skall bekostas
bered-tillersättningsrätten begränsasföreslår vigrund att

påfrestningar höjd beredskap.vidskapsåtgärder avsersom
risker börfredstida hot ochBeredskapsåtgärder som avser

Samtidigt innebär dettaersättning.tillsåledes inte berättiga att
elföretagenbefogenheter tvingaelberedskapsmyndighetens att

och risker böråtgärder fredstida hotgenomföra motatt
föreslår elberedskapsmyndighetenviskäldettabegränsas. Av att

beredskapsåtgärdergenomförafå tvinga företagenbörinte att
framståråtgärderdessariskerfredstida hot ochmot somom

oskäligt betungande.

elberedskapslagenhuvudfrågorNågra i

innehållabörelberedskapslagenInledningsvis nämndes att
vidta bered-skyldighetenbestämmelsergrundläggande attom

befogenheter,elberedskapsmyndighetensskapsåtgärder, rätten

beredskapsverksamhetenkostnaderersättning för detill gersom
skapasför det avgiftssystemgrundernatillupphov samt som

beredskapsåtgärdema. följande kommen-detIfinansieraför att
frågor.vissa dessateras av

beredskaps-vilkai detaljinteElberedskapslagen bör ange
möjligtintevidta. Detåtgärder börelföretagen är att genomsom

beredskaps-definiera depå exaktuppräkning eller sättannat
istället ankommabörvidtas. Detåtgärder behöversom

för de beslutinomelberedskapsmyndigheten att somramen-
beredskapsåtgärdervilkapreciserafattatstatsmakterna har som-

upprätthållaselförsörjningen skall kunnaförbehöver vidtas att
åsyftas isituationerövrigaoch i dehöjd beredskapvid som

elberedskapsmyn-understrykasbörsammanhangetlagen. I att
beredskapsåtgär-långtgåendebeslutainte kandigheten om mer

från särskildamedel detfinansieras medkanvadder än som
förfogande.står myndighetenstillberedskapskonto som
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Elberedskapsmyndigheten bör ha vissa befogenheter gentemot
elföretagen och de övriga omfattas lagen. Myn-organ som av
dighetens beslutanderätt bör de beredskapsförberedelseravse

dessa skall genomföra för erforderlig förmågaattsom organ
uppnåsskall kunna vid höjd beredskap dåeller elförsörj-annars

ningen allvarligt hotad. Regeringen bör elberedskapsmyn-är ge
digheten meddela verkställighetsföreskrifterrätt inom dettaatt
område. innebär åliggandenDetta företagens i enskilda fallatt
bestäms beslut fattas elberedskapsmyndighetengenom som av -
inte avtal sluts med företagen.genom som

Vi har valt inte in bestämmelser verksamheten vid höjdatt ta om
beredskap i vårlagen. Enligt bedömning de bestämmelserär

finns i ransoneringslagen och förfogandelagen tillräckligasom
för den reglering behöver ske vid höjd beredskap. Ran-som
soneringslagen ocksåtillämplig i andra situationer vidär höjdän

beredskap. dåRegeringen kan med lagenstöd besluta attav- -
den myndighet regeringen finner lämplig befogenhet attge som

vidta ransoneringsåtgärder. vårtVi har dock i första betänkande

föreslagit det regelverk genomförandetatt styrsom av en
energiransonering bör förslag kvarstår.Dettaöver.ses

Då förändringar planeras i elektrisk anläggning haren som
frånbetydelse beredskapssynpunkt det angeläget elbered-är att

fårskapsmyndigheten såreda detta i god tid bered-att
skapsåtgärder kan vidtas vid genomförandet förändringen.av
Beredskapsåtgärderna i åtgärderregel fysiska fortiñkato-avser
riskt skydd, dubblering vissa funktioner, inteetc. allsav som
eller endast till mycket merkostnad kan genomföras vidstor
andra tillfällen vid eller ombyggnad anläggning.än en ny- av en

syfteI elberedskapsmyndigheten möjlighetatt prövaattge
sådana åtgärder föreslårbehovet vi anmälningsskyldighetattav

skall gälla vid förändringar i elektriska anläggningar. Bestäm-
melser detta har tagits in i förslaget till elberedskapslag.om

ocksåMöjlighet bör finnas undanta förändringar haratt som
frånmindre betydelse anmälningsskyldigheten.



49SOU 1996:149

verksamhet i övrigtOckså elföretagensförändringar iviktigare
anmälningsskyldigheten. bör ankommaDetomfattasbör av

verksamhetsföränd-precisera vilkaelberedskapsmyndigheten att
föreslår bestämmelserViskall anmälas.ringar att om an-som

också fall in i elberedskapslagen.i dessamälningsskyldighet tas

ersättning förelföretagen beviljasGrundprincipen bör attvara
videlförsörjningenberedskapsåtgärder syftar till säkraattsom

vårt vi föreslagitförsta betänkande harhöjd beredskap. I att
från ersättning. gäller bl.a.till Dessavissa undantag rättengörs

för näringsidkare,skyldighetåtgärder omfattas lagen omavsom
i totalförsvars-fl. deltaarbetsmarknadsorganisationer attm.

får ringa.beredskapskostnaderochplaneringen varasom anses
beredskapsåtgärderomfatta deersättning börtillRätten även
vidta i sinförutsättselberedskapsmyndigheten egensom

tillsynsverksamhetOckså för denkostnadernaverksamhet. som
avgifts-täckas medskall bedriva börelberedskapsmyndigheten

medel.

vårtutförligt i förstabehandladesutfomningAvgiftssystemets
dåvad vi53 59. linje med1996:78, Ibetänkande SOU s. -

bestämmelserini elberedskapslagenföreslog bör atttas om
elbered-skyldiga betalanätkoncessionsinnehavare skall attvara

utgåi till antalet anslut-proportionavgiften skallskapsavgift, att
hög-lågspänningsabonnemang ochhögspännings- och att enna
låg-förhögspänningsabonnemangfår för änavgift tas utre
be-meddelaRegeringen bör närmarespänningsabonnemang.

elberedskapsavgifteni förordningdenstämmelser som reg-om
elområdet.övriga avgifter inomlerar

i elbered-inteNågra straffbestämmelser börsärskilda tas
de konsekvensertillräckligt medbordeskapslagen. Det vara

ändrasuppförs elleranläggningblir följden utan attom ensom
Elberedskaps-elberedskapsmyndigheten.tillanmältsdetta har

stöd för deockså utfärda vitemöjlighetmyndigheten har att som
utfärdas.förbudförelägganden och som
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Lagen 1942:335 särskilda skyddsåtgärder för vissa kraft-om
anläggningar tillämplig rörledningarär även för tran-m.m.

råolja, och råoljaprodukter ellersport naturgas naturgas.av av
Behovet skyddsåtgärder sådanaför anläggningar bör enligtav
vår mening kunna tillgodoses i samband med utformningen av
villkor för koncession för rörledningar detta slag. Koncessionav
krävs enligt lagen 1601978: vissa rörledningar.om

Elberedskapslagens innehåll och disposition

Bestämmelserna i elberedskapslagen bör sammanföras någrai
huvudområden. Dessa bör vara:

Tillämpningsområde och definitioner

Här preciseras lagens tillämpningsområde. Vidare anges
innebörden vissa begrepp centrala för lagens tillärnp-ärav som
ning beredskapsåtgärder, höjd beredskap, elektrisk anläggning

Tillämpningsornrådetfl. bör med undantag överens-ettm. - -
med det tillämpningsområde har föreslagitsstämma försom

den ellagen. Detta innebär alla verksamma inomärattnya som
åläggaselförsörjningen kommer genomföra beredskaps-att att

åtgärder detta behövs. innehålletDet i dessanärmareom-
åtgärder bör regleras i förordning eller efter bemyndigandeen -

regeringen i föreskrifter meddelas elberedskaps-av som av-
myndigheten.

beredskapsåtgärderSkyldighet vidtaatt

Här preciseras elföretagens skyldighet vidta beredskaps-att
åtgärder och underkasta sig de föreskrifter elberedskaps-att som
myndigheten beredskapsåtgärdema.meddelar för Däremot finns

inga bestämmelser elföretagens och övriga berördas skyl-attom
upprätthålladighet verksamheten vid höjd beredskap. Somatt
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finns i denregleringdenmedtillräckligtdetärnämnts som
beredskaps-viktigaberedskapslagstiftningen. Det är attgenerella

förfo-gjorts kanhardettaOmgenomförts.förberedelser har
väljaskulleföretagtillämpas att1978:262gandelagen ettom

krigsutbrott.vidverksamhetennedlägga ett

elektriskaförändringarplaneradeanmälaSkyldighet att av
elföretagenverksamhet vidvissochanläggningar av

vidanmälningsskyldighetbestämmelserinbörHär tas om
verksamhetvissförochanläggningarelektriskaiförändringar

bestämmelsenmedSyftet är attelföretagen.bedrivs avsom
föränd-planeraderedaskallelberedskapsmyndigheten

beredskapsåtgärder kan prövassådan behovettidiringar att av
anläggnings-kompletteringarvilkabeslut fattasoch somett om

genomföra. El-skallverksamhetendrivereller denägaren som
anmäl-begränsamöjlighethabörberedskapsmyndigheten att

produktions-anläggningar,viktigaretillningsskyldigheten ex.
andraochtransforrnatorstationerstorlek,vissanläggningar av
bety-hardelar störstdei nätetöverföringsanläggningar somav

driftcentralerbehov,prioriterade störretillgodosefördelse att
verksam-Beträffandekommunikationsanläggningar, etc.och

i lagenredananmälningsskyldighetenföreslåshetsförändringar
betydelseväsentligharförändringartillbegränsas att somavse

elförsörjningen.för

beredskapsverksamhetenTillsyn över

efterlevnadentillsyndenbestämmelserolikafinnsHär avavom
Avsnittetförutsättselberedskapsmyndigheten utöva.lagen som

elberedskaps-förockså bestämmelser rättinnehåller om
Myndig-förbud.ochföreläggandenmeddelamyndigheten att

med vite.förenaskunnaförbud börochföreläggandenhetens
elberedskapsmyndighetenbestämmelserfinns attDessutom om

få upplysningardehartillsynsmyndighet rätt atti egenskap av
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från företag och andra krävs för tillsynsuppgiften skallattsom
kunna fullgöras.

Ersättning for beredskapsåtgärder avgiftersamt för
finansiering beredskaps- tillsynsåtgärderochav

Här frågorregleras ersättning och avgifter. Bl.a.om attanges
till ersättning föreliggerrätt för beslutade och genomförda bered-

skapsåtgärder. Vidare preciseras vilka beredskapsåtgärder som
inte berättigar till ersättning enligt lagen grunderna församt
beräkning elberedskapsavgiften. Ersättningens storlek i detav
enskilda fallet fastställs elberedskapsmyndigheten.av

5.2 Beredskapslagring olja och kol för elproduk-av
tionsändamål

Ivårt första betänkande föreslog vi SOU 1996:78, sid 54 55-
elberedskapsavgiften också skallatt kunna användas för att

finansiera kostnaderna för den beredskapslagring oljaav m.m.
sker för möjliggöra elproduktion vidatt höjd beredskap.som

Det sig bl.a. beredskapslagringrör syftar till möjlig-om attsom
driftgöra gasturbiner och oljekondensverk under dessa för-av

hållanden.

Motivet vårtför förslag snedvridningseffekterär mellanatt olika

elproduktionsanläggningartyper uppståkan ersättningav om
inte erhållaskan för beredskapslagring elproduktions-som avser
ändamål. Kostnaden för denna beredskapslagring betydande.är
Det finns därför risk för viss reservkapacitet avvecklasatt om
inte utgår.ersättning Detta vårenligt uppfattning olyckligtvore
från beredskapssynpunkt.

Mot denna bakgrund föreslår vi lagen 1984:1049 bered-att om
skapslagring olja och kol med tillhörande förordning ändrasav

sådant beredskapslagringsättett bränslen föratt elproduk-av
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elbered-ankommafrån börlagen. Dettionsändamål undantas
be-bränslenmyckethurbedömaskapsmyndigheten att som

elproduktionsändamål be-ochförberedskapslagras atthöver
elberedskaps-täcksmedelmedlagringdennakosta avsom

avgiften.

vidbränslenlagringenhandförstaiVårt berörförslag av
sist-kraftvärmeverk. Denocholjekondensverkgasturbiner,

såväl värme.produceraranläggningarnämnda somtypen av
bränslelagringendeldeninnebärFörslaget avseratt somav

måstesamtliga fallfrån Ilagen.elproduktionsändamål undantas
myndig-och denelberedskapsmyndighetensamråd mellanske

beredskapslagringlagenenligttillsynsmyndighethet är omsom
NUTEK.närvarandeföroch kololjaav

Förslag5.3

föreslagits:kapitel harI detta

produktion,videlberedskapen över-bestämmelseratt om
elberedskapslagsamlas imedhandelföring och en

skallelberedskapslagenibestämmelsernamedsyftet varaatt
bereskaphöjdvidlandetielförsörjningentillgodoseatt

hotadallvarligtdå elförsörjningen äneller annars

elproduktionsändamålbränslen förberedskapslagringatt av
kol.ocholjaberedskapslagringfrån lagenundantas avom
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Övriga författningsfrågor6

Allmänt6.1

motiverarvårt betänkandeförstaiförslagDe presenteratssom
föreslagitsInledningsvis harförfattningar.antaländringar i ett en

elberedskapslag. Genomelberedskapsåtgärderlag enomny -
skyddsåtgär-särskilda1942:335lagenupphävsden lagen om

för-lagts framVidare harkraftanläggningarför vissader m.m.
beredskapslagring1984: 1049ändringar i lagenslag avomom

förvalt-allmänbehörighet för1971:309och kol, lagenolja om
mål 1994:1720lagenochvissaningsdomstol prövaatt om

civilt försvar.

berörsförfattningarytterligareförtecknasföljandedetI avsom
antal för-iändringarbehövervåra görasförslag. Härutöver ett

harförvaltningsmyndigheterdeutfärdatsfattningar somavsom
författningar behand-elberedskapsområdet. Dessauppgifter

inte här.emellertidlas

regelverkvi detföreslogbetänkandevårt första styrI att som
då bestäm-energiransonering bör övergenomförandet sesav en

63.föråldrade 1996:78område SOUdettainom ärmelserna s.
behovetunderstrykasammanhangvill i dettaVi nytt av en

sådan översyn.

till ellagförslagEllagstiftningsutredningens6.2

vielberedskapslag hartillförslagmedvåra överväganden ut-I
Ellagstift-itill ellaggått från förslagdet presenteratsatt som
1995:108SOUellagslutbetänkande Nyningsutredningens

föreslås i lagendärför inteNågon ändringlagstiftning.tillleder
elektriskabestämmelservissainnefattandel902:71 s.1 om

framhållits ellag inte ärharSamtidigtanläggningar. att enen ny
skall kunnaelberedskapslagtillvårt förslagförutsättning för att
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i kraft. Vad däremotsättas bör vilkengöras grund-oavsettsom
läggande elornrådetlagstiftning gäller det i denär attsom
aktuella lagen bör in hänvisning till elberedskapslagen. Påtas en
så tydliggörs sambandet mellan lagarnasätt och det klartgörs att

idet lagstiftning finns särskilda bestämmelser skyl-annan om
beredskapsåtgärderdighet vidta för den driver verksam-att som

het avseende produktion el, överföring eller handel medav av
el.

också påpekatsSom i det tidigare alternativ inär ett annat att ta
bestämmelserna elberedskap i ellagen. Möjligheterna attom
det samordna del elområdetregleringensättet bör lämp-en av
ligen i samband med beredningenprövas Ellagstiftnings-av
utredningens förslag vårttill ellag och förslag till elberedskaps-
lag.

6.3 Instruktioner för vissa myndigheter

Förordningen 1988:520 med instruktion för Elförsörjnings-
nämnden

vårtI tidigare betänkande SOU 1996:78 39 har föreslagitss.
Elförsörjningsnämnden avvecklas. Med hänsyn härtill böratt

förordningen 1988:520 instruktionmed för Elförsörjnings-
nämnden upphävas.

Elförsörjningsnämndens uppgifter enligt förordningen bör tas
Svenska kraftnät. Denna myndighets uppgifteröver iav egen-

skap delfunktionsansvarig myndighet för elförsörjningen börav
i förordningenregleras 1991:2013 med instruktion för Affärs-

verket svenska kraftnät.
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1988:1041 med instruktion för TotalförsvaretsFörordningen
chefsnämnd

med instruktion för Total-förordningen 1988:1041Enligt 3 §

Elförsörjningsnämndenchefsnämnd ordföranden iförsvarets är
till förslaget avvecklachefsnämnden. Med hänsynledamot i att

föreslagna ändradeElförsörjningsnämnden och den ansvars-
ingåkraftnät igeneraldirektören i Svenskafördelningen bör

chefsnämnden.

civilbefälhavare12 med instruktion förFörordningen 1988: 1 1

instruktion för civilbefalhavare1988:1121 medförordningenI

uppgifter Förord-civilbefalhavarnas ochregleras ansvar m.m.
förslag fram ianledning de lagtsningen ändras medbör somav

förord-vårt 1996:78 47 48. I7 §tidigare betänkande SOU s. -
elförsörjningencivilbefälhavaren inomtilläggasningen bör att

områden ochuppmärksamhetskall särskildägna att ange
såvitt leverans el-skall prioriterasverksamheter avavsersom

kraft.

länsstyrelseinstruktion151 0 medFörordningen 1990:

vårt länsstyrelsernasföreslagits i första betänkande börSom

elförsörjningen vid höjd beredskapuppgift inom attvara
prioriteringar behovetför civilbefälhavarnasutarbeta underlag av

in i 56 §bör lämpligenelkraft. Bestämmelser härom tasav
jfr. för-länsstyrelseinstruktion,1990:1510 medförordningen

civilbefälhavare.instruktion förordningen 1988:1121 med



58 SOU 1996. 149

Förordningen 1991:810 med instruktion för Närings- och

teknikutvecklingsverket

NUTEK:s roll ansvarig myndighet för funktionen Energi-som
försörjning framgår 10 12 förordningen§§ 1991:810 medav -
instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket.

Förordningen bör ändras med anledning de förslag viav som
tidigare redovisat delfunktionsansvaret för elförsörj-attom
ningen bör läggas Svenska kraftnät SOU 1996:78 37s. -
38.

I 10 § första stycket förordningen bör uttryckligt föreskrivas att
samrådaNUTEK skall med Svenska kraftnät för säkerställaatt

totalförsvarets krav avseende energiförsörjning.

Vidare kan det idet denna förordningövervägas börom anges
för beredskapsplanering inom delfunktionen Elkraftatt ansvaret

skall ligga såSvenska kraftnät. fallI bör i förordningen sägas
det Svenska kraftnätäven har förär vid höjdatt ansvaret attsom

beredskap leda och elförsörjningenssamordna resurser.

Ändringar i förordningen såvittbör vidtas nuvarandeäven avser
reglering rörande Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar.
Således bör 28 § ändras och 38 45 §§ upphävas.-

Förordningen 1991:2013 med instruktion för Ajjfärsverket
svenska kraftnät

Förordningen 1991:2013 med instruktion för Affársverket

svenska kraftnät bör ändras i enlighet med de förslag till ändrade

uppgifter för Svenska kraftnät vårtvi har redovisat im.m. som
tidigare betänkande. förordningen framgåAv bör vidare att
Svenska kraftnät elberedskapsmyndighet enligt elberedskaps-är

lagen.
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delfunktionsansvarig myndighetkraftnätsSvenska ansvar som
Således börförordningen.energiområdet regleras ibör anges

Elkraftdelfunktionenberedskapsplanering inomföransvaretatt
börförordningen. Detkraftnät, jfr. 2 §Svenskaliggaskall

kraftnät harSvenskaframgå förordningenockså ansvaretattav
elförsörjningenssamordnaleda ochhöjd beredskapvidför att

resurser.

beredskapsrådbörvårt betänkandetidigareföreslagits iSom ett
råd-Beredskapsrådet skall hakraftnät.till Svenskaknytas en

frågorbeslut iRådet höras innanbörfunktion.givande tas om
med den-Syftetbetydelse.beredskapsåtgärder störreärsom av

möjligheterinsyn i ochintressenterberördaordning är att gena
utformningen deberedskapsplaneringen ochpåverkaatt av

Elkraft. Idelfunktioneninomberedskapsåtgärder vidtassom
beredskapsfrågor och el-ingåberedskapsrådet bör experter

ÖCB, NUTEKFörsvarsmakten,förFöreträdareförsörjning.
ingå rådet.ielindustrin böroch

börsammansättningBeredskapsrådets ochfunktion m.m. reg-
svenskaför Affärsverketinstruktionmedi förordningenleras

i delega-andra ledamöterbörkraftnät. Bland attannat anges
bestämdregeringen förgeneraldirektörentionen än utses enav

beredskapsåtgärderframgåockså ärendenvilkatid. Det bör om
beredskapsåtgärderfrågorrådet, dvs.iskall tas omuppsom

Beredskapsrådet emellertid hörasbörbetydelse.är störreavsom
sådanaberedskapsåtgärder ersättning förochfrågavarjei om

brådskandedet undantagetkraftnät medSvenska attrörsom
rådet ärendehörs. Omfåärenden bör avgöras ettattutan av-

rådetsberedskapsrådet anmälashörts, bör detgjorts attutan
sammanträde.nästkommande
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6.4 Bestämmelser vissa avgifter inom el-om
området

Förordningen 1995:1296 elsäkerhetsavgift och nätöver-om
vakningsavgift innehåller bestämmelser avgifter avsedda attom
finansiera statlig elsäkerhetsverksamhet elsäkerhetsavgift och
verksamheten vid nätmyndigheten nätövervakningsavgift.

vårtSom anförts i första betänkande SOU 1996:78 63 börs.
förordningen kompletteras med bestämmelser den elbered-om
skapsavgift skall betalas enligt förslaget till elberedskaps-som
lag.

Avgiftens konstruktion nätägaravgift och utform-närmaresom
ning i övrigt vårthar behandlats i första betänkande SOU
1996:78 56 59. Vissa i sammanhanget centrala begrepp hars. -
definieras i betänkandet ellagNy SOU 1995: 108 205s. 207.-

I samband med ändringarna i förordningen bör övervägas om
den i stället bör rubriceras förordning vissa avgifter el-om
området.

Ändringar6.5 vissa övriga författningarav

Förordningen 1982:551 särskilda skyddsåtgärder förom
kraftanläggningarvissa m.m.

Förordningen 1982:551 skyddsåtgärdersärskilda för vissaom
kraftanläggningar ansluter till lagen 1942:335 sär-m.m. om

skyddsåtgärderskilda för vissa kraftanläggningar Liksomm.m.
lagen bör förordningen, innehåller bestämmelsersom om
Krigsskyddsnärrmden för kraftanläggningar, upphävas el-när

beredskapslagen i kraft.sätts
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vårt första betänkande bör Krigsskydds-föreslagits iSom

avvecklas 1996:78 39.kraftanläggningar SOUnämnden för s.

elberedskapsförordning bör införordningI tasenen ny --
elberedskapsområdetmyndighetansvarigbestämmelser om

behövs förnormgivningsbemyndigandendeoch m.m. somges
tidigare hartillämpning. Somelberedskapslagens nämnts

elberedskapsmyndighet.kraftnät skallföreslagit Svenskaatt vara

990:folkrättsförordnin 1 12Totalförsvarets g

folkrättsförordning 1990: 12 föreskrivs§ totalförsvaretsI 24 att

reaktorbyggnaderkärnkraftverkenstillNUTEK skall attse
för anläggningarinternationella kännetecknetmärks med detut

innehållande uppgiften bör Sven-farliga krafter. Den övertas av
enlighet härmed.förordningen ändras ikraftnät ochska

skydd samhällsviktigaförFörordningen 1990:1334 an-om
läggningar m.m.

skydd för samhällsviktiga1990:1334Förordningen an-om
innehåller verkställighetenbestämmelserläggningar omm.m.

samhällsviktiga anläggningarskydd förlagen 1990:217 omav

m.m.

fattaslänsstyrelsen innan beslutförordningenI 3 § sägs ettatt
eller nyttjande-vilken har äganderättegendom, till statenattom

myndighet dis-skyddsobjekt skall denskallrätt, somgevara
skesig, det kanegendomen tillfälle attutanatt yttra omponerar

egendom dis-fördröjs. ärenden rörandebeslutet onödigt I som
verksamhetbåde bedriver militärmyndigheter somponeras av

verksamhet föreskrivsbedriver civilmyndigheteroch attsom
Försvarsmakten skall höras.
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paragrafen bör tillägg innebärande samrådI medgöras ett att
Svenska kraftnät skall iske ärenden rörande elektriska anlägg-
ningar.

Beredskapsförordnin 1993:242gen

innehållerBeredskapsförordningen 1993:242 bestämmelser

bl.a. indelning myndigheters funktionsansvar inom olikaom av
samhällssektorer, 1614 §§. I bilagan till förordningen för-se -

funktion,tecknas berörd ansvarig myndighet och i förekom-

mande fall övriga myndigheter uppgifter funktionen.med inom

såBilagan till förordningen bör ändras till vida Elförsörj-att

strålskyddsinstitut kvarståningsnämnden och Statens inte skall

övriga uppgiftermyndigheter med inom funktionen SOUsom
1996:78 39.s.

Förordningen I 995 .23 8 totalförsvarspliktom

5 förordningenI4 kap. § 1995:238 totalförsvarsplikt finnsom
bestämmelser skyldigheten lämna uppgifter begäranattom

sådanvissa angivna myndigheter. skyldighet bör finnasEnav
begäran Svenska kraftnät.även av e

Förordningen 1995:971 beredskapslagring olja ochom av
kol

tidigare föreslagits ändringarIdet har vissa i lagen 1984:1049

beredskapslagring olja och kol avsnitt 5.2. I konsekvensom av
förordningen 1995:971 beredskaps-härmed bör även om

Tillsynsmyndighetens,lagring olja och kol ändras. dvs.av
befogenhet i 3 § besluta lagringsskyldighetNUTEK:s, att om

såledesbör inte längre kraftvärmeverk avseende dessasavse
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elproduktion och inte heller gasturbinanläggningar eller oljekon-
densverk.

Förslag6.6

detta kapitel föreslagits:I har

hänvisning till den föreslagna elberedskaps-att en av oss
lagen införs i ellagen

Elförsörjningsnärnndens instruktionatt upphävs

instruktionerna för Totalförsvarets chefsnämnd,att civil-

befalhavarna, länsstyrelserna, Närings- och teknikutveck-

lingsverket Affärsverket svenska kraftnät ändrassamt

förordningen elsäkerhetsavgift ochatt nätövervaknings-om
avgift kompletteras med bestämmelser den elbered-om
skapsavgift vi har föreslagitsom

vissa övriga förordningar beredskapsområdetinomatt änd-

ras.

3 16-1272
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Författn ingskommentarer7

7.1 Elberedskapslagen

föreslagna innehållerDen regleringen bestämmelser bered-om
på elornrådetskapen och syftar till tillgodose elförsörjningen iatt

riket vid dåhöjd beredskap eller elförsörjningen all-ärannars
varligt hotad. De bestämmelser elberedskapen behövsom som
har tagits in i lag elberedskapslag.en ny en-

Ett alternativ och bör vidareövervägts iprövassom som sam-
band med beredningen detta förslag arbeta bestäm-är attav
melserna elberedskap i det förslag till ellag Ellagstift-om som
ningsutredningen i betänkandet ellagNy SOUpresenterat
1995:108. Beredningen förslag pågårdetta för närvarandeav
inom regeringskansliet. I detta skede har vi emellertid valt att
samla bestämmelserna elberedskap i särskild lag. Häri-om en

det tydligt vilka föreskrifter det finnsgörs behovgenom som av
för elförsörjningen. Ett motiv för tydlighet i nämndaatt trygga
hänseende bl.a. den förändrade situationenär elmarknaden
med aktörer, ökad konkurrens och ökat inslagett ut-nya av
ländskt ägande.

Den marknadssituationen har vidare motiveraansetts attnya
regleringen i sig frågatydlig främst iäven görs vilkaom upp-

gifter och befogenheter den elberedskapsområdet ansvariga
myndigheten har.

Den lagen lagen 1942:335 särskildaersätter skydds-nya om
åtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
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Inledande bestämmelser

1§

innehållparagrafen lagens och syfte.I Bestämningen ianges
fråga innehållet utgår frånförsta stycket i i lagen denom som

i Ellagstiftningsutredningens förslaganvänds till ellag SOU

1995:108. Att i nämnda lagförslag med tillägget "m.m."som
särskilt vid elföretagpeka verksamheten kommunala har inteut

Någonnödvändigt i förevarande lag. skillnad i sak i dettaansetts
hänseende emellertid inte avsedd.är

Som bestämmelser elberedskap föreskrifter deom anses om
förberedelser olika i fred i syfteslag görs att tryggaav som
elförsörjningen vid bl.a. höjd beredskap. Särskild betydelse har

då de elektriska anläggningarna och funktionen hos dessa. Men

elområdet såvittverksamheten i övrigt produktionäven avser
överföring handel har inte sällan väsentligoch medsamtav

betydelse för elförsörjningen.

den faktiska verksamheten vid produktion och överföringHur

vid handel med användningen vid bl.a.och samtav av
frågorhöjd skall inte bestämmelserna iberedskap ärstyras som

reglerar. användning finns därför inteförevarande lag Termen

innehåller.det vad lagen sakmed Ennär är attanges annan
beredskapsåtgärder fåolika förslag indirekt kan betydelseav

elområdet frågaverksamheten och användningen el. Iav
direkta styrningen verksamheterna och användningendenom av

dåvid höjd beredskap och andra situationer elförsörjningen är
finns i bl.a. ransoneringslagenallvarligt hotad bestämmelser

förslaget till1978:268, jfr. 8 kap. 2 § ellag SOUäven

1995:108 § förslaget till lag ändring i lagen2samt a om
1994:618 handel med el, SOU 1996:49 201, 214s.om m.m.
215 och 245.
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Andra stycket regleringens syfte och för dessgränsernaanger
tillämpningsområde. Bestämmelserna i lagen syftar till att
elförsörjningen i Sverige skall kunna tillgodoses i situationer när
denna allvarligt hotad. De beslut fattasär med stöd lagensom av
måste återförasalltid kunna till syftesbestämmelsen.

Med elförsörjningen i landet inte enbart landet helhetavses som
elförsörjningen inom viss område.eller visstävenutan ort etten

Som uttryckligt i paragrafen elförsörjningen allvarligtäranges
hotad vid höjd beredskap, dvs. höjd beredskap beslutatsnär

enligt lagen 1992: 1403 höjd beredskap, kommentarernaom se
till 3 § andra stycket.

Som andra allvarliga hot elförsörjningen kan bl.a.mot anses
terrorism, dvs. brott innebär våld,användning hot ellersom av
tvång för politiska syften brotten inte hotar riketsäven om
säkerhet, omfattande sabotage eller skadegörelse, bojkotter och
ekonomiska sanktioner, naturkatastrofer, omfattandestörre
bränder, torka och väderförhållandenandraextrem extrema samt

tekniska störningar i delar elförsörjningssystemetstora av oav-
anledningen till störningarna, jfr ransoneringslagensett

1978:268.

Till beredskapsåtgärderidel de form fysisktär skydd ochen av
planering förhållandenainriktas vid höjd bered-m.m. som
skap tillräckliga för elförsörjningen under freds-ävenatt trygga

alltså dåtida kriser, elförsörjningen allvarligt hotad. Avärannars
naturliga skäl skiljer sig emellertid i väsentliga hänseenden det

krigstida scenariot med luftanfall fråncentrala anläggningarmot
det skyddsbehov motiveras exempelvis bojkotter,som av
ekonomiska sanktioner, väderförhållanden eller störreextrema
tekniska rnissöden. Effekter krigshandlingar bedömsav upp-
komma i de högre spänningssystemen medan störningarna i

fred, väderförhållanden,grund regelmässigtt.ex. extremaav
drabbar lägre spänningssystem. Ytterligare skillnader i skydds-
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föranläggningsskydd vidtasi detsin grundbehovet har att som
i fredskadegörelseochtill sabotagekrigssituationer leder att

elförsörj ningssystemen.ienheterandrariktas mot

förhållandenainriktasOckså beredskapsplaneringden som
från planläggning och desig den öv-skiljerhöjd beredskapvid

krigstidafredskriser. Densikteförberedelserriga tarsom
effekt-i förstaelförbrukningenregleringen rummetavserav
fördelai syfteabonnenterbortkopplingdvs.ransonering, attav
priori-enligt civilbefälhavarnaselkraftdisponibelmomentant

främstdäremotregleringenfredstidateringar. Den ranso-avser
regleringsåtgärder i syftelångsiktigaelkraft, dvs.nering attav

användningenmöjligt minskaså likabehandlande sättett avsom
sistnämndaförBeredskapsplaneringenviss period.under en

planläggning skerinom denintestörningarfredstida somryms
beredskap.förhållandena vid höjdinriktad

2§

åtgärderfysiskasikte bl.a.förevarande lagRegleringen i tar
utrustningochbyggnadskonstruktionersig tillhänför somsom

åtgärderinteemellertidanläggningar. Denelektriskatillhör avser
verkskydd. dessaIellerbevakninganordnandegäller avavsom

finnslagstiftningsärskildadärför till denfrågor hänvisas som
särskildadeanläggningarsamhällsviktigaskydd för samtom

verkskydd.bestämmelserna om

Definitioner

3§

beredskapsåtgärder. ImedvadstycketförstaI menassomanges
syftemed lagensi enlighetbeslutasåtgärdvarjeprincip är som



SOU 1996:149 69

tillgodose elförsörjningen i riket vidatt höjd beredskap dåeller
elförsörj ningen allvarligt hotadär beredskapsåtgärd.annars en

åtgärderBland olika kan fysiska skyddsåtgärdernämnas vid
elektriska anläggningar, anläggnings placering, valt.ex. en av
byggnadsmaterial, dimensionering grund, och tak,väggarav
inhägnad och larm, anskaffande och lagring reservdelar,av
komplettering med systemtekniska delar, utbildning av repara-
tionspersonal, utbildning och övning och krigsplaceradav egen
personal, krigsplanläggning driften vid elektrisk anlägg-av en
ning krigsplanläggning verksamhetsamt omfattasav annan som

lagens bestämmelser.av

För mindre elektriska anläggningar torde det inte iänannat un-
dantagsfall befogat åtgärdermed avseende s.k. fortifika-vara
toriskt skydd, medan detta kan frågakomma i vid anlägg-större
ningar i krig kan bli förväntas stridshandlingar.utsattasom
Även mindre anläggningar kan emellertid spela roll förstoren
elsystemet varför tekniska kompletteringar leder till ökad leve-
ranssäkerhet. Framhållas bör det vid elektriska anläggningaratt

så många åtgärderär förstärkaatt grundkonstruk-attsom avser
tionen och motståndskraftenöka brand och sprängskadormot
svårligen och endast till kostnader kan vidtas sedan anlägg-stora
ningen väl uppförts. Det därför angeläget fråganär att om
beredskapsåtgärder redan inledandeprövas stadium, 8 §ett se
och kommentarerna till denna paragraf.

Åtgärder för öka produktions- och överföringssystemensatt ut-
hållighet under höjd beredskap eller därmed jämförbara förhål-
landen genomförs i dag inte enbart i form traditionellaav
skyddsåtgärder brand- och sprängverkan. Exempelvismot är
det förbättra möjligheternasträvan och drivaatt atten starta

delsystem i händelse storkraftnätet skulleseparata att sättasav ur
Åtgärderfunktion. här kommer frågai omfattar bl.a.som

tekniska förstärkningsåtgärderi kontroll- och fjärrstymings--
system,
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för dödnätsstart,produktionsanläggningarvidförberedelser-
vilket kräverdelsystemdrifthusturbindrift och separataav

frekvensregleringsutrustning, dieselaggregat,installation av
kompletteringoch lokalaregionala nät,komplettering avav

utbildning ochmanualer,driftövervakningsutrustning samt
förhållandenoch andraberedskaphöjddrift underövning för

störningar,fördå elförsörjningen är utsatt
matning,för säkrareledningsnätåtgärder i-

produktions- ochtill vissareservkomponenteranskaffning av-
distributionsanläggningar samt

målinriktade leveran-förreglerteknikochinstallation styr-av-
ser.

beredskapsåtgärder kan ärnämnasexempelAndra som
jfr lagenelproduktion,föroch kololjaberedskapslagring av

och kol.oljaberedskapslagring10491984: avom

ochaktualiserasberedskapsåtgärder kan är storMängden som
ellerpreciseraytterligaretiden. Attvarieraförväntas överkan

mind-beredskapsåtgärder därförförekommande ärexemplifiera
paragraf.till dennakommentarerna5 § ochvidarelämpligt, sere

vidgenomförasskallfalletenskildasomi detåtgärderVilka en
elbered-detverksamhet kommerielleranläggning anen

Avgörandeoch 5 §§.4 ärbeslutaskapsmyndigheten att seom,
anlägg-anläggningen,aktuellaförhållandena vid dendå bl.a.

be-anläggningensroll i elsystemetochplaceringningens samt
detskaffa sighärvidskallMyndighetenanvändarna.förtydelse

bedömning.riktigkunnaförbehövs göraunderlag att ensom
skall vidtasberedskapsåtgärderförkostnaderinte allaAtt som

framgår llersätts av

inne-stycketandraitydlighetåstadkomma attsyfteI att anges
betydelselag harförevarandeuttryck ivissabörden sammaav

höjd1992:1403Enligt § lagenlagstiftning. 1i omannansom
ellerberedskapantingen skärptberedskaphöjdberedskap är
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råderhögsta beredskap. Om Sverige i krigsfara högsta bered-är
råder sådanakrigsfaraskap. Om Sverige i eller detär utom-

förhållandenordentliga föranledda det krigär äratt utan-som av
för Sveriges eller Sverige har varit i krig ellergränser attav

rådakrigsfara kan det skärpt eller högsta beredskap. Beslut här-

frågafattas regeringen. I vad med elek-omom av som avses
med hänvisas tilltrisk anläggning och handel SOU 1995:108

167 169 200, jfr. beträffande72 och 199 handelresp. s.s. - -
med förslaget till lag elhandel SOU 1996:49 182om s. -
183.

myndighetBeslutande

4§

elberedskapsornrådetParagrafen enligtden lagen beslu-anger
tande myndigheten i lagen kallad elberedskapsmyndigheten.-

ankommer regeringen ställning till vilken myndig-Det taatt
het skall elberedskapsmyndighet.som vara

Vilka specifika uppgifter myndigheten ihar egenskapsom av
framgårelberedskapsmyndighet lagen i Övrigt. Ytterligareav

preciserade uppgifter kan tillkomma grundval föreskrifterav
meddelas regeringen.som av

återförasElberedskapsmyndighetens beslut skall kunna till

lagens syfte tillgodose elförsörjningen i riket vid höjd bered-att
dåskap eller elförsörjningen allvarligt hotad.ärannars

förhållanden dåfred och i övrigt under elförsörjningen inteI är

allvarligt hotad myndigheten besluta beredskaps-har att om
åtgärder, finansieringen dessa, tillsyn, Det emel-utöva äretc.av
lertid inte elberedskapsmyndighetens uppgift bestämmaatt om
prioriteringen olika behov sig vid höjd bered-mellan av vare

då elförsörjningen allvarligt hotad. Vid höjdskap eller ärannars
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sådana prioriteringarberedskap regeringen eller degörs av av
under regeringen har för ledningmyndigheter ochattsom svara

samordning totalförsvarets verksamhet. Motsvarande gäller iav
då elförsörjningen allvarligt ransonerings-andra fall hotad ochär

1978:268 i kraft.lagen satts

Beredskapsåtgärder

vidta beredskapsåtgärderSkyldighet att

5§

frågagrundläggande skyldigheten iförsta stycket regleras denI

åtgärder omfattas lagens bestäm-fredstida för dem som avom
Beredskapsåtgärder skall vidtas i verksamhet avseendemelser.

el. Skyldig-överföring handel medproduktion och samtav
åtgärder driver den verksamhetvidta vilar denheten att som

förekommande fall nyttjande-aktuell, eller idvs. ägarenärsom
rättshavaren.

beredskapsåtgärder genomförasskall iAtti lag vilka somange
låter Mängden förekommande bered-olika fall sig inte göras.

ocksåskapsåtgärder vidtakan bli aktuella Detär äratt stor.som
beredskapsåtgärder tidenså för varierar medformerna överatt

övergång frånför närvarande kan betecknasvad ettsom ensom
Självfallet harobjektsorienterat till systemorienterat synsätt.ett

Ändradeutvecklingen betydelse. ochtekniskaden synsättstor
förutses vad i fram-det i dag inte kantekniker gör att somnya

pågåendeelberedskap. ständigtför tillräcklig Dentiden krävs en
låsalämpligt i lagtextendet därför mindreutvecklingen gör att

beredskapsåtgärderspecifikaexempliñera vilkafast eller ens
olika fall.bli aktuella ikansom

åter-beredskapsåtgärder givetvis kunnabeslutas skallDe som
beredskapsåtgärderna skallsyfte. innebärföras till lagens Det att
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inriktade tillgodose elförsörjningen dels vid höjdattvara
beredskap, förhållanden dådels under andra elförsörjningen är

allvarligt hotad 6se §.

beredskapsåtgärderBeslut i enskilda fall fattas elbered-om av
såledesskapsmyndigheten. Det elberedskapsmyndighetenär

bådei första instans vad för visst företagavgör ettsom som
beredskapsåtgärdskall betecknas omfattningenochsom en av

beredskapsåtgärderde företaget har vidta. Elberedskaps-attsom
ocksåmyndigheten beslutar kostnadsersättning med anled-om

beredskapsåtgärder,ning vidtagna llav se

Självfallet det vikt alla behövliga beredskaps-är yttersta attav
åtgärder vidtas för elförsörjningen vid höjd beredskap.att trygga

utgårförDet skälen det ersättning för de kostnaderär ett attav
åtgärderna. framhålladet för med sig genomföra Föratt attsom

beredskapsåtgärdersambandet mellan skyldigheten vidta ochatt
till andrakostnadsersättning har i stycket tagits inrätten en upp-

på-lysning ersättningsbestämmelsemai Samtidigtll börom
beredskapsåtgärdpekas vidtasskall endast den skyd-att en om

dar det allvarliga hot elförsörjningen kan förväntasmot mot som
då råder.i situationer höjd beredskap I det sammanhanget detär

betydelse bl.a. hur väsentlig anläggning eller verksamhetav en
för elförsörjningen. ligger vidare i sakensDet bered-är natur att

skapsåtgärdema fårinte förfela sitt syfte hindraattgenom en
verksamhets funktion i elförsörjningssystemet.

6§

fråga beredskapsåtgärder inriktade fredstidaI kriserom av
dåskilda slag, elförsörjningendvs. allvarligt hotad seärannars

utgår någon sådana§, inte kostnadsersättning. Beträffandel
förhållanden kan konstateras varje tänkbart hotatt mot
elförsörjningssystemet i dess olika delar inte motiverar kom-en

beredskapsåtgärder.prornisslös skyldighet vidta Redan detatt att
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allvarligtfråga elförsörjningenhotskall ärett mot somomvara
beredskapsåtgärderområdet för deinskränkninginnebär aven
företagen vidta.elberedskapsmyndigheten kan lägga attsom

paragraf markeras ytterligareförevarandeGenom att nyttan av
måsteberedskapsåtgärd fredstida kriserför vägas motnogaen

åtgärden för med sigolägenheterövrigakostnader ochde som
kostnader läggsskall vidta den. Deföretagför det somsom

ståmåste i rimligverksamhetenaktuelladriver denden som
vinnsfrån beredskapssynpunkttill fördelarproportion de som

Beredskapsåtgärderna fårgenomförs.beredskapsåtgärdemaom
vadför den enskildesåledes ingripandeinte än ärsommervara

eller verksam-till anläggningshänsynkräva medskäligt att en
för elförsörj-betydelseförutsättningar ochekonomiskahets

ningen.

7§

eller efterregeringenuttryckligtparagrafenI att rege-anges
får meddelaelberedskapsmyndighetenbemyndiganderingens

generellaberedskapsåtgärder. Genomföreskrifter men pre-om
och i övrigtsyftesin grund i lagensföreskrifter harciserade som

förutsebarhetgodparagraf kanförevarandeivad sägs ensom
beredskapshänseende för denfråga skyldighetema iiskapas om

bestämmelserlagensomfattasverksamhetdriver avsomsom
sådan verksamhet.eller startaattavsersom

Anmälningsskyldighet

8§

anmälningsskyldighet iinnehåller föreskrifterstycketFörsta om
anläggning.elektriskafråga förändringarfysiska avom
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anläggning omfattas dennaelektriskInnebörden att avav en
beredskapsåtgärder beredskaps-de kravskyldighet är att som

dri-måste det deniakttas. Ytterstmyndigheten beslutar är som
ellerskall ändrasanläggningelektrisk attsom avsersomver en

förharanläggningelektriskuppföra attansvaret an-ensomen
nyttj anderätts-förekommande falliellermälan dvs. ägarengörs,

havaren.

så åtgärderdetanläggningarSärskilt vid ärstörre att avsersom
och ökagrundkonstruktionenförstärkaexempelvis mot-att

svårligen endastochoch sprängskadorståndskraften brandmot
anläggningengenomföras sedankostnader kantill stora upp-

tidigt stadiumdetdärför angeläget prövasförts. Det är ettatt
härförFörutsättningarberedskapsåtgärder behövs.vilka som

i regle-iakttas. Somanmälningsskyldighetenfinns angesom
byggnadsåtgärden vidtas förrän el-intefår aktuellaringen den

beredskapsåtgärdervilkaberedskapsmyndigheten prövat som
änd-anläggning ellerUppförandetgenomföras.skall ettav en

beslut.påbörjas myndighetensfår således föreinteringsarbete

uppför, byggeranmäla detkan denEnligt 12 § attutan omsom
få stå föranläggning självelektriskpå ändrareller sättannat en

beredskapsåtgärder.nödvändigakostnaderna för

sådangivetvis ha bety-anmälas skallskallförändringarDe som
något and-syfte.tjänar Ianmälningenberedskapendelse för att

därförelberedskapsmyndighetenstycket attutrymmegesra
ska-Härigenomfrån anmälningsskyldigheten.medge undantag

områdetfrånelberedskapsmyndighetenförmöjligheter attpas
liksomanläggningstypervissaanmälningsplikt undantaför

skäl inte bedömsändringarellermindre ändringar annatsom av
frågaexempelvispåverka kanelberedskapen. Det an-vara om

har lokalendastanläggningarändringar iellerläggningar som
beredskaps-medabonnenterberörintebetydelse eller som
från anmäl-undantasgenerellt kandärföruppgifter och som

mindre kraft-Påpekas emellertidbör ävenningsskyldigheten. att
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anläggningar kan ha särskilt beredskapsvärde delsett attgenom
de försörjer viktiga försvarsanläggningar, dels de kanattgenom
fungera s.k. för andra kraftstationer.startmotorersom

frånInnebörden undantag anmälningsskyldigheten med-attav
beredskapsåtgärder inte behöver vidtas vidär anlägg-attges

ningen.

Bestämmelserna i paragrafen avsedda kompletterasär medatt
verkställighetsföreskrifter. Efter bemyndigande regeringenav
kan elberedskapsmyndigheten sådanameddela föreskrifter.

Härigenom frånkan dels generella undantag anmälningsskyl-
digheten föreskrivas, dels meddelas föreskrifter formernaom
för anmälningar m.m.

Strykas under bör det blir elberedskapsmyndighetens uppgiftatt

skapa former för smidigt fungerande anmälningsför-att ett
farande. Exempelvis kan anmälningsskyldigheten till delstor
komma fullgöras i samband med den löpande beredskaps-att
planeringen, vilken förutsätts ske i pådialog med företagen el-

På såmarknaden. och frånmöjligheten till undantagsätt genom
skyldigheten anmälningar kan det betungande inslaget igöraatt
denna skyldighet begränsas.

9§

ocksåGenom paragrafen markeras betydelsen andra störreattav
förändringar i verksamheten vid elektrisk anläggning eller ien
övrigt produktions- eller överföringsverksamhet eller verk-av

bådesamhet avseende handel med anmäls. gällerDet när en
pågåendeverksamhet och verksamhet förändrasnärstartas en

åtgärdeller läggs ned. härvid tillräckligtDet den pla-är att som
anmäls innan den vidtas. Ett beslut elberedskapsmyn-neras av

beredskapsåtgärderdigheten eller ändrade behöver inteom nya
avvaktas.
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anmäls elbered-förändringarmed dessasyftetFrämst attär att
elmark-följa de ändringarskall kunnaskapsmyndigheten

från beredskapssynpunkt.betydelsenaden störreär avsom
paragraf därförförevarandeenligtAnmälningsskyldigheten är

väsentlig bety-verksamhetsförändringarinskränkt till ärsom av
Någraelförsörjningen.allvarliga hotdelse för möta motatt

anmälningsskyldighetensärskiltsiktesanktioner tar omsom
moti-närvarande intefullgjorts har förfall intei dessa ansetts

kunnaanmälningsskyldighetenTill del kommerverade. attstor
beredskapsplaneringen och övrigalöpandevid denfullgöras

elföretagen.elberedskapsmyndigheten och Enmellankontakter
kananmälningsskyldighetenomfattasförändring kan avsom

överlåtelse väsentligellernedläggning ellerexempelvis envara
harverksamheterutvidgningneddragning eller ensomav

elförsörjningssystemet.central roll i

driverbl.a. dengällaAnmälningsskyldigheten kommer att som
kraftanlägg-dels mindreanläggningar,elektriskadels större

Ävenändå 8beredskapsvärdeningar vilkas är stort, se
väsentlighandel med kan haavseendeverksamhetomfattande

från planeringssyn-inte minstelförsörjningenbetydelse för

punkt.

avseddaandra styckenai första ochBestämmelserna är att

jfrverkställighetsföreskrifter, 8kompletteras med

10§

giltigheteninnehåller bestämmelserParagrafen an-av enom
påbörjats inom före-åtgärd inteanmältsmälan. Om somen

såledesså 8fall gälleranmälan Iskriven tid skall göras.en ny
och 9 §§.
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Ersättning beredskapsåtgärderför

11 §

Första innehållerstycket huvudregeln ersättning för kost-om
beredskapsåtgärdernader för vidtas med stöd lagen,som av

dvs. beredskapsåtgärder och kostnader för föremålvarit försom
elberedskapsmyndighetens prövning och beslut.

förstaEn förutsättning för kostnadsersättning skall betalasatt ut
beredskapsåtgärderde frågaär i inriktade påatt är deärsom

förhållanden råder vid höjd beredskap. åt-Kostnader försom
gärder saknar betydelse för verksamheten elornrådetsom

sådana förhållandenunder alltså inte. tillersätts Rätten ersättning
härigenom lagens tillämpningsområde,är snävare än eftersom

skyldighet finns vidta beredskapsåtgärderävenatten tarsom
sikte vad kan kallas fredstida kriser, 1 § andra stycket.som se

gårIbland det inte beredskapsåtgärdviss tjänarsäga sittatt att en
Åtgärdersyfte enbart i fredstid eller enbart vid höjd beredskap.

kan inte sällan ha dubbla funktioner. sådanaBeträffande sam-
beredskapsåtgärder får proportionering mel-mansatta görasen

åtgärdenlan fredsnyttan och behovet åtgärden vid höjdav av
beredskap. fårProportioneringen härefter ligga till grund när
ställning till hur del kostnaderna skalltas stor ersättas.av som
Vidare kan det i vissa svårtfall i förväg kost-attvara ange
naderna och därmed ersättningens storlek sätt änannat att en
kostnadsram För den praktiska hanteringen skall under-attges.
lättas därför skälig ersättning skall betalas för kost-att utanges

fråga.naderna i Innebörden såledeshärav inte den aktuellaär att
ersättningen inte skall täcka samtliga åtgärderkostnader för som
vidtagits enligt lagens syfte.

andraI stycket räknas de undantagsfall i vilka ersättning inteupp
betalas ut.
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bl.a. denfattasbeslutframgår § kan12 attSom somomav
skallbekostnadkraftelektrisköverförellerproducerar egen

beredskapsåtgärder. Somersättningsgillagenomföra annars
§ för-i 8anmälningsskyldighetengällerhärförförutsättning att

situation.nämndapunkt 1iUndantagetsummats. avser

kostnader förförersättning intebetalaspunkt 2Enligt ut upp-
uppgifterplaneringenvidmedverkangiftslämnande och egnaav

fråga andrailiksomkanDäremottotalförsvaret.inom om-
lagenenligt 2 §ersättning betalasfalli vissanäringsidkare ut-

arbetsmarknads-näringsidkare,förskyldighet1982:1004 om
Enligttotalförsvarsplaneringen.delta im.fl.organisationer att

innehavareellertillbetalasersättning ägarekanden lagen ut av
för arbetenäringsidkareandraochanläggningarindustriella

ochmaskinerlokaler,personal,uppgiftslämnandeavseende om
råvaror ochenergi,förbrukningproduktion,utrustning, avannan

ochlagerhållning, inköp, leveranser annatförnödenheter,andra
sitt plane-förbehövertotalförsvarsmyndighetemadylikt som

plane-vidockså medverkanutgå förkanErsättningringsarbete.
Förtotalförsvaret. ersätt-inomuppgifterna attderingen egnaav

arbe-nämnda lagenligtemellertidkrävs attbetalasskallning ut
kostnader.betydandemedförttet

krigs-för företagenskostnaderskallförevarande lagEnligt egen
inteövningsverksamhetochutbildnings-planläggning er-samt

elbered-emellertidOmsjälva.företagenfår bärassättas, utan av
övnings-särskildexempelvisbeslutarskapsmyndigheten om

under förutsätt-betalasersättning kommakan utverksamhet att

ringa.intekostnadernaning äratt

iföreskrivshanteringenadministrativadenförenklasyfteI att
i detVadinteringa ersätts.kostnaderpunkt 3 är somatt som

elberedskapsmyndig-detringa ärfallet kanenskilda anses som
kostnadernakansituationertill. vissaIställningsakhetens att ta
såockså kost-kantal. Detabsoluta attiringa varaanses som

verksamhetenaktuelladentillrelationställda inaderna anses
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ringa de i sig inteäven obetydliga. Givetvisär behöversom om
inte de kostnader i fall bedöms ringaettsom som anses som
ringa i ett annat.

För vinna tydlighet föreskrivs i tredje stycketatt det el-äratt
beredskapsmyndigheten beslutar ersättning för bered-som om
skapsåtgärder.

Bestämmelser betalning avgift för finansiering kost-om av av
beredskapsåtgärdernaderna för finns i 18

12§

framgårSom §11 skall med vissa undantag ersättningav - -
betalas för kostnader för de beredskapsåtgärder beslutasut som

elberedskapsmyndigheten. Rätten till kostnadsersättning kanav
emellertid förlorad anmälningsskyldigheten i 8 § inteom

såledesiakttas. Har anläggning uppförts eller ändrats utan atten
föreskriven anmälan gjorts och visar det sig efter prövning att
åtgärder enligt lagen borde ha vidtagits kan enligt första stycket
den driver anläggningen föreläggas åtgärderna påvidtaattsom

bekostnad. Detta gäller föregåendedetäven inne-äregen om
havare varit försumlig, vilket innebär börägareattsom en ny
kontrollera sådana förhållanden innan förvärv görs.ett

sådantFöljs inte föreläggande i första stycketett som avses ges
föreskrifterna i andra stycket elberedskapsmyndighetengenom

möjlighet genomföra beslutade beredskapsåtgärder. Denatt som
driver anläggningen eller dåverksamheten ståkan tvingas föratt
kostnaderna och dessutom betala sådantvite Detsatts ut.om

fåeffektivaste åtgärder genomfördasättet torde i regelatt attvara
just lämpligt vite.sätta ut ett avpassat

Bestämmelser elberedskapsmyndigheten befogenhet attsom ger
låta beredskapsåtgärdergenomföra i andra fall finns i 15
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Tillsyn

14 §§13 och

tillsyn.bestämmelserfinns14 §§I 13 och om

anlägg-inneharför denskyldighetföreskrivsI 14 § ensomen
omfattasverksamhetdriverellerning avsomannanensom

handlingarochupplysningardelämnabegäranlagen somatt
fråga till-exempelviskanDet atttillsynen.behövs för omvara

förbehövshandlingarandrahandahålla och attritningar som
förbehövsfå underlagskall detelberedskapsmyndigheten som

föreläggandevidtas. Ettåtgärder skallvilkasitt beslut somom
16 §§.15 ochvite,medförenashandlingar kanlämna ut seatt

områ-också tillträde tillharElberedskapsmyndigheten rätt att
där verk-bostäder,intedockandraochlokalerden, utrymmen,

syfteibedrivs,förevarande lag attomfattas t.ex.samhet avsom
åtgär-vidtaövrigteller ianläggningkontrolleraellerbesiktiga en

sambandskall hakontrollenellerBesiktningenenligt lagen.der
återföras regle-tilloch kunnalagentillämpningenmed av

anläggningtilltillträdeför krävamotivsyfte. Ettringens att en
vilkabedömasyfteanläggningen iundersöka attkan attvara

fråga.iåtgärder kommabörsom

elberedskapsmyndighetenförekommadetundantagsfall kanI att
bråd-ihand, liksomsistaanläggning. Itilltillträdevägras en

få verk-nödvändigtdetmyndigheten ärskande fall, kan om --
beslutkronofogdemyndighetenställighet hos avsersomav

till-tillmedgivandegälleråtgärder tillsynen. Detsammaför om
elberedskapsmyndig-i de fallinteanläggningträde till gesen

12 §beredskapsåtgärder med stödgenomföralåtaskallheten av
stycket.§ andraeller 15stycketandra
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15§

Första stycket elberedskapsmyndigheten generell befo-ger en
genhet meddela de förelägganden och förbud i enskildaatt som
fall behövs för lagens tillämpning.

praktikenI kommer förelägganden, kan förenas medytterstsom
vite, användas enbart i de fall det inte möjligt för elbered-äratt
skapsmyndigheten lösa sina uppgifter samförståndi med el-att
företagen. frågaI exempelvis det uppgiftslämnande kanom som
bli aktuellt enligt lagen förutsätts detta kan ske vid formlösaatt
kontakter mellan elberedskapsmyndigheten och aktörerna
marknaden.

Bestämmelser vite finns i 16om

Föreskrifterna i andra stycket det möjligt för elberedskaps-gör

myndigheten beredskapsåtgärdergenomföra i de fallatt exem-
pelvis anläggningsinnehavare utföra dem. Om ivägrar atten
behörig ordning ändringar anläggning anmälts till elbered-av en
skapsmyndigheten skall ersättning betalas för de beredskaps-ut
åtgärder elberedskapsmyndigheten låter utföra. Densom som
förelagts åtgärdervidta aktuella såledesdrabbas i detta fallatt

sådantendast betala vite förelagts.attav om

finnsI 12 § särskilda bestämmelser elberedskapsmyndig-om
hetens åtgärdermöjligheter vidta för räkningatt närannans
anmälningsskyldigheten i inte8 § iakttagits.

I6§

Alla förelägganden enligt lagen skall kunna förenas med vite.
såledesVite bör kunna i de fall där densättas ävenut som

åtgärderförsummar vidta beslutade riskerar drabbasatt att attav
åtgärderna utförs bekostnad. Om vitet tillräckligtsättsegen



83SOU 1996.149

verk-elleranläggningenförmå innehavarendettakanhögt av
kanvilketåtgärderna,genomförasjälv vara ensamheten att

elberedskapsmyndig-åtgärder vidtagnafå än attsnabbare väg att
byggnads-försärskild entreprenöranlitarexempelvisheten en

arbeten.

17§

förhållan-ändradeverkanbestämmelsemotsvarandeEn avom
förskyddsåtgärdersärskilda1942:335i lagenfinnsden om

ochdå anfördesskälDekraftanläggningar somvissa somm.m.
med hän-minsttorde, intedetbl.a.giltigafortfarande attär var

tilländraskundeluftskyddanläggningskraventill att ensyn
fannsdetnödvändigterfarenheter, attföljd varanyvunnaav

föreskrifter.ändradeellermeddelamöjlighet att nya

Avgift

18 §

elberedskapsavgift. Av-bestämmelserinnehållerParagrafen om
kostnads-beredskapsåtgärderdefinansieradelsskallgiften som

elbered-förkostnadernatäckadelsutgå för,skallersättning
enligt lagen.verksamhetskapsmyndighetens

innehardetillhar avgränsatskretsenavgiftsskyldiga somDen
närvarandeförellagtillförslagdetenligtnätkoncession som

108.1995:SOUregeringskanslietbereds inom

SOUibehandlatsnätägaravgift harkonstruktionAvgiftens som
57.561996:78 s. -

antaletgrundadavgiftfastutformasskallAvgiften ensom
SOUavgiftsskyldiges nättill denanslutnaärelabonnenter som
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1996:78 57 59. Avgiften högspänningsabonnemangs. per-
skall kunna högre avgiften lågspänningsabonne-änvara per

Se vidare SOU 1995:108 205 207 och SOU 1996:78mang. s. -
57 58 i fråga relationen mellan avgifterna, jfr. förord-s. om-

ningen 1995:1296 elsäkerhetsavgift och nätövervaknings-om
avgift innehåller föreskrifter avgifter avseddasom attom
finansiera statlig elsäkerhetsverksamhet elsäkerhetsavgift och
verksamheten vid nätmyndigheten nätövervakningsavgift.

Kostnaderna för elberedskapsmyndighetens tillsynsverksamhet
enligt lagen kan bli begränsade. Avgift för dettaantas ändamål
kan därför efter grunder tillämpastas frågaut isamma som om
avgiften för finansiering beredskapsåtgärder.av

För den utformningennärmare avgiftssystemet i tredjeav ges
stycket regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-som

bemyndigande meddela föreskrifterett elberedskaps-attmer om
avgift. Som redovisats i SOU 1996:78 kan, regeringen be-om

det, Elsäkerhetsverketstämmer komma ha del i adrninis-att att
avgiften.trera

Tystnadsplikt

19 §

Den driver kraftanläggning eller verksamhetsom en annan som
omfattas lagens bestämmelser kommer vidta beredskaps-av att
åtgärder betydelse för totalförsvaret eller för riketsav annars
säkerhet. Av just försvarshänsyn detär avgörande betydelseav

uppgifter beredskapen inte röjs.att Föreskrifter härom finnsom
i första stycket. Motsvarande förhållandegäller i till enskilda i de

någonfall i samband med beredskapsåtgärder vidtas eller vidatt
höjd beredskap får del uppgifter enskilds affärs- ellerav om
driftförhållanden. Särskilt olika företag samordningsskälom av
används i beredskapsplaneringen nivåregional kan dessa



85SOU 1996:149

fårnågot utnyttjasfallinte iuppgifterfå delkomma att somav
vidare.föraseller

varit verk-eller haromfattar ärBestämmelserna personer som
främstomfattas lagen,sådana företaginom avsomsamma

uppdrag.elleranställninggrundval av

uppgift vidare bryterförobehörigen motdenEndast ensom
el-elberedskapsmyndighetenexempelvis tilltystnadsplikten. Att

för inne-gällertystnadspliktuppgifterdomstol lämnaler som
obehörigen.lämnasuppgifternaintebär att

gäller sekretess-andra stycketiframgår upplysningenSom av
verksamhet.allmännasi detbestämmelser1980:100lagens

såledesomfattaselberedskapsmyndighetenhosVerksamheten
myndig-för denInombestämmelser.sekretesslagens ramenav

ocksåtillämpligsekretesslagenhärmedblirarbetehetens
1996:78 41.beredskapsrådet SOUiledamöterna s.

tystnadspliktenbryterdenstraff förBestämmelser motsomom
brottsbalken.3 §i 20 kap.paragraf finnsförevarandei

Överklagande

20 §

harbeslutöverklagastycket reglerasförsta rättenI att som
föreskrifterenligtochenligt lagenfallsärskildaimeddelats som

innefattas bl.a.Härilagen.med stödmeddelatregeringen har av
beredskapsåtgärder,vidtaskyldighetenavseendebeslut att

åtgärder,sådanagenomförabekostnadpåförelägganden att egen
låta beredskaps-utföraelberedskapsmyndighetenbeslut attav

beredskaps-förkostnaderförersättningåtgärder, beslut om
på-beslutövrigtförbud iochföreläggandenåtgärder, samt om

avgift.förande av
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På föreskrivssätt i andra stycket huvudregelnär el-som att
beredskapsmyndighetens beslut förutom frågai påförandeom-

avgift skall gälla omedelbart. Annorlunda kan förordnas iav -
visst fall exempelvis myndigheten så kan skeattom utananser
fara i beredskapshänseende.

Övriga bestämmelser

21 §

Motsvarande bestämmelser finns i lagen 1942:335 sär-om
skilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar Skäletm.m.
till den finns där och inte i vattenlagen årsatt 1902 ellag harresp.

fördelen ha alla bestämmelseransetts skydds-attvara om
åtgärder samlade i lag. Likalydande bestämmelser har tagitsen
in i förevarande lag.

22§

Förevarande innehållerparagraf bestämmelser har sin mot-som
svarighet i lagen 1942:335 skyddsåtgärdersärskilda förom
vissa kraftanläggningar m.m.

Enligt 3 kap. 4 § vattenlagen gäller vattenföretag fåratt ett
komma ståndtill endast fördelarna från allmän och enskildom
synpunkt företaget kostnadernaöverväger skadorna ochsamtav
olägenhetema det. Vid beräkningen dessa kostnader skallav av
således inte beaktas kostnader föranletts åtgärder enligtsom av
förevarande lag.

Ikraftträdande Övergångsbestämmelseroch

Den föreslåslagen träda i kraft den julil 1997.nya
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särskilda1942:335lagenElberedskapslagen ersätter om
Äldre bestäm-kraftanläggningarför vissaskyddsåtgärder m.m.

målochärendenitillämpasfortfarandeemellertidskallmelser
ikraftträdandet.föreanhängiggjortsharsom

beredskapslagring1984:1049 avLagen7.2 om
kololja och

omfattarförevarande lagiberedskapslagerhållaSkyldigheten att
framför alltdvs.anläggningar,elproducerandeförbränslebl.a.

fort-skyldighetkondenskraftverk. Dennaochgasturbiner avses
med1997:000elberedskapslagenreglerassättningsvis genom

sigmedförlagringenkostnaderdeförersättningtillrätt som
5.2.avsnitt

6§

tillämpnings-från lagensundantagvissaparagrafenI anges
gällerfråga koliföljer lagenbestämmelsernaområde. Av att om
Änd-kraftvärmeverk.värmeverk ochianvändskolenbart som

lagringsskyldighetnågonigrundsinparagrafen hari attringarna
enligtföreskrivasskallinteelproduktionförbränsleavseende

stycketförstaframgår itilläggetDettaförevarande lag. av

8§

§§och 2019tillhänsynmedändrats attstycket 2 harAndra
upphävs.anläggningarelproducerandebestämmelsermed om
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16§

Andra stycket har ändrats med hänsyn till 19 och 20 §§ medatt
bestämmelser elproducerande anläggningar upphävs.om

18§

Eftersom lagen inte skall reglera lagringsskyldighet bränsleav
för elproduktion, har första stycket ändrats i enlighet härmed.

Andra och tredje styckena har ändrats med hänsyn till 19 ochatt
20 §§ med bestämmelser elproducerande anläggningarom
upphävs.

18a§

Tredje stycket, innehåller bestämmelser kraftvärme-som om
verk, har ändrats, eftersom lagringsskyldigheten bränsle förav
sådana anläggningars elproduktion inte längre skall regleras

förevarande lag.genom

Fjärde stycket har ändrats motsvarande sätt.

19 och 20 §§

Paragrafema, reglerar lagring bränsle för drivasom attav gas-
turbinanläggningar oljekondensverk, upphävs. Motsva-resp.
rande lagringsskyldighet i stället kunna beslutas med stödavses

elberedskapslagen 1997:000.av
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25§

frågor bered-hänsyn tillAndra slopas medstycket att om
skall reglerasoljekondensverk inte längreförskapslager genom

förevarande lag.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och

kraft samtidigtträda ilagändringamaföreslagnaDe somavses
prak-den juli 1997. Av1997:000, dvs. 1elberedskapslagen

enligt äldre bestäm-lagringsskyldighetskäl skall besluttiska om
hunnitelberedskapsmyndighetentill dess prövamelser gälla att

för elproduktionbränslefrågan beredskapslagring nyttavom
Syftetelberedskapslagen.ibestämmelsernatillämpningmed av

behövs förden tidelberedskapsmyndigheten ut-är att somge
beredskapsåtgärderredning och beslut m.m.om

för allmän för-behörighet1971:309Lagen7.3 om
målpröva vissavaltningsdomstol att

särskilda skydds-1942:335lagenkonsekvens medI att om
då hän-upphävs ochåtgärder kraftanläggningarför vissa m.m.

slopas nämndablivit inaktuelli övrigtvisningen till lagen även

hänvisning.

civilt försvar1994:1720Lagen7.4 om

elberedskapslagenhänvisning tilltagits inparagrafen harI en
skyddsåtgärder försärskilda1942:335lagenersatt omsom

Någon ändring i sak intekraftanläggningar ärvissa av-m.m.
föreskrifterochelberedskapslagenBestämmelsernaisedd. som
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meddelats med stöd lagen det beslutas med stödsamtav som av
nämnda bestämmelser alltsåskall gälla framför lagen civiltom
försvar.
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Kommittédirektiv

Dir.
inomorganisationochAnsvarsfördelning 1996:23

elberedskapsområdet

1996den 7regeringssammanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

förslag tillskall lämnasärskild utredareEn
elbered-medfredstida arbetetmyndighetsorganisation för det-

skapen,
elförsörj-ledningencentralaför denmyndighetansvarig av-

höjd beredskap,vidi krig ochningen
elbered-arbetsuppgifter inomochfördelning ansvarav-

elförsörj-inomnäringsidkareochmyndighetermellanskapen
ningen,

ochbehövas,kanlagstiftningden som-
elberedskapen.avgiftsfinansieringförsystem av-

1996.maj31denslutförtskallUppdraget senastvara

Ellagstiftningsutredningen

beredskapenansvarsfördelning inomochNuvarande organisation
områdeelförsörjningenspå

Närings- och1993:242beredskapsförordningen ärEnligt
för funk-myndighetansvarigNUTEKteknikutvecklingsverket
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tionen Energiförsörjning inom totalförsvarets civila del. Funk-
omfattartionen försörjning med bränslen, drivmedel och elkraft.

finnsInom NUTEK särskild beslutande nämnd, Krigsskydds-en
nämnden KSN, ärenden enligt lagen 1942:335prövarsom om

skyddsåtgärdersärskilda för vissa kraftanläggningar m.m.
krigsskyddslagen. NUTEK har i krig videller höjd beredskap
samordningsansvaret för landets energiförsörjning, och direktett

Övrigaför försörjningen med bränslen och drivmedel.ansvar
myndigheter uppgiftermed inom funktionen Affärsverketär

kraftnätsvenska Svenska kraftnät, Statens kärnkraftinspektion
strålskyddsinstitutSKI, Statens SSI, Statens oljelager SOL

och Elförsörjningsnämnden EFN. Av dessa myndigheter träder
i verksamhet i krigEFN endast eller regeringennär annars

bestämmer det för planera, leda och samordna elförsörjningen.att
dåNämnden NUTEK:s totalförsvarsuppgifter inom elför-övertar

sörjningsområdet.
Svenska kraftnät har till uppgift förutövaatt systemansvaret

elektrisk enligt 15 § lagen 1902:71 innefattandes.1,ström a
vissa bestämmelser elektriska anläggningar ellagen. Svenskaom
kraftnät har därmed det övergripande för elektriskaattansvaret
anläggningar såsamverkar driftsäkert balans inom hela elleratt

upprätthållsdelar landet kortsiktigt mellan produktion ochav
förbrukning el.av

NUTEK för de fredstida beredskapsuppgifterna inomansvarar
elförsörjningen. Huvuddelen beredskapsarbetet utförs bola-av av

Svensk Elberedskap i enlighetAB med avtal med NUTEK.get ett
Svensk Elberedskap AB och finansieras Svenska Kraft-ägs av
verksföreningen. Bolaget fredskansli På nivåEFN. regionalär

elområdeskansliersju s.k. för beredskapsförberedelserna isvarar
enlighet med avtal med Svensk Elberedskap KansliemaAB. är
knutna till enskilda företag inom elförsörjningen och finansieras
delvis dessa.av

Ellagstzjiningsutredningens förslag

Ellagstiftningsutredningen ELU redovisade i delbetänkandet
Elförsörjning i ofred SOU 1995:51 förslag till ändringar bl.a.av
beredskapsorganisationen på område.elförsörjningens
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tvåEnligt förslaget delas funktionen Energiförsörjning i nya
funktioner, nämligen Bränsle- och drivmedelsförsörjning samt

behållaföreslåsElförsörjning. NUTEK funktionsansvaret för
Bränsle- och drivmedelsförsörjning för över-samt ansvaret

frågor energiransoneringar.gripande vid
föreslås,Vidare med hänvisning till den s.k. ansvarsprincipen,

myndighet i fredstid förEFN inrättas med denatt som en ansvar
funktionen Elförsörjning. EFN:s huvudsakliga arbetsuppgif-nya

förslaget planläggning, utbildningi fredstid skall enligtter vara
föreslåsuppgifter i krig oförändrade.och övning. EFN:s vara

Svenska kraftnät skall i krig eller vid höjd beredskap sinautöva
uppgifter systemansvarig myndighetoperativa under EFNzssom

ingåledning. skall SKI i funktionen.Därutöver
såvälElbranschens medverkan iberedskapsarbetet i fred som

krig bör enligt ELU i första hand säkerställas avtal. EFNgenom
i samarbete elkraft-förutsätts bedriva sin verksamhet mednära

ingå såvälskall enligt förslaget företrädare förbranschen. I EFN
intressen.allmänna branschanknutnasom

föreslår elberedskapen skall finansieras med medelELU att
statsbudgeten i ungefär nuvarande omfattning. Det förutsättsöver

liksom hittills skall finansiera huvuddelen sinaelbranschenatt av
beredskapskostnader.

förslår beredskapsåtgärdervidare lag vid vissaELU en ny om
elektriska anläggningar skall krigsskyddslagen.ersättasomm.m.
Enligt förslaget avvecklas uppgifterskall KSN och dess övertasatt

EFN.av

Remissinstanserna

BeträffandeDelbetänkandet har remissbehandlats. förslaget att
tvåEnergiförsörjning i funktionerdela funktionen ärupp nya

remissinstanser förordar funk-remissopinionen delad. Flera att
hålls inrätta i fredstid tillstyrkstionen Förslaget EFNattsamman.

flera remissinstanser, däribland Försvarsmakten, Riksrevisions-av
Elverksföreningen Kraftverks-verket, Svenska och Svenska

Överstyrelsenföreningen. instanser, bl.a. för civil bered-Andra
behållas.anför nuvarande ordning börskap och NUTEK, att

framhållerNågra verksamhetremissinstanser den EFNatt som
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frånbedriva i fred skiljer sig väsentligtenligt förslaget skall EFN:s
ledningsuppgifter i krig.centrala

ifrågasätterNågra möjligheterremissinstanser EFN:s hävdaatt
bl.a. nämndensmyndighetsställning bakgrundsin mot av sam-

frånvaron lagstadgade krav elföretagens med-mansättning, av
och de föreslagna samverkans-verkan i beredskapsarbetet
elbranschen.formerna mellan nämnden och

tillstyrker förslaget avvecklaFlertalet remissinstanser KSNatt
beredskapsåtgärder vid vissa elektriskaförslaget till lagoch omny

anläggningar.
remissinstansema tillstyrker förslag tillMajoriteten ELU:sav

dock den föreslagnafinansiering. Flera remissinstanser attanser
anslagsnivân låg.förär

Utgångspunkter för uppdraget

energiförsörjningsområdetunktionsindelningenF inom

energisys-mellan energislagen ifinns viss utbytbarhetDet en
långvarigamedflexibilitet bör tillvaratas i sambandDennatemet.

energiområdet i fred och krig. Detförsörjningsproblem inom
åförsörjningen sidanviss samordning medförutsätter enaaven
Ävenå andra sidan elkraft. i detoch drivmedel ochbränsle-

energiområdet finns behovinom detfredstida beredskapsarbetet
övergripande för beredskaps-samordning. Det ansvaretav

energiområdet i fortsättningeninom bör därföruppgifterna även
hållas funktion Energiförsörjning.inomsamman en

tvåiuppdelning funktionen EnergiförsörjningGenom en av
Elförsörj-och drivmedelsförsörjningdelfunktioner, Bränsle- samt

ansvarsfördelning.förutsättningar för tydligarening, skapas en
central för-samordning. SomSamtidigt tillgodoses behovet av

energiområdet bör NUTEK havaltningsmyndighet inom ansvaret
utgångspunkt för utredarenEnergiförsörjning. Enför funktionen

delfunktionen Bränsle- ochförbör NUTEKatt ansvararvara
drivmedelsförsörjning.
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fredstidaDet för delfunktionen Elförsörjningansvaret

Arbetet med de fredstida beredskapsuppgiftema inom elförsörj-
ningsområdet förutsätter samarbete med företagen inomnäraett
elbranschen. Svenska kraftnät har operativasystemansvaretgenom
uppgifter inom elförsörjningen och samarbetar med företagen
inom elbranschen i frågor.systemanknutna Av detta följer att
Svenska kraftnät har viktiga uppgifter i fredstidadet beredskaps-
arbetet inom elförsörjningen.

rådaDet bör klar boskillnad mellan den ansvariga myndig-en
heten företagoch de bedriver kommersiell verksamhet inomsom
elförsörjningen. Myndighetsarbetet inom elberedskapsområdet
bör organiseras så det kan bedrivas oberoende andraatt av
intressen. Det motiverar för det fredstida elbered-att ansvaret
skapsarbetet påläggs särskild myndighet. Myndigheten bören
dock organiseras så det skapas förutsättningar för kompetensenatt
inom Svenska kraftnät och det redan etablerade samarbetet med
företagen inom elbranschen tilltas vara.

ELU bedömer den centrala fredstida organisationen föratt
elberedskapen behöver ha personalstyrka 10en ca personer.
Remissinstansema instämmer i huvudsak i denna bedömning.
Utredningens bedömning bör kunna ligga till grund för ett mer
detaljerat förslag till organisation för den centrala myndighet som
skall arbeta elberedskapsfrågormed i fredstid.

Den centrala ledningen elförsörjningen i krig och höjdav
beredskap

krigI och vid höjd beredskap finns omfattande ochett mer
långtgående behov ledningcentral och samordning el-av av
försörjningen under förhållanden.normala Enligtän nuvarande
ordning skall inrättas dåEFN i krig eller såregeringen bestämmer
för den centrala ledning behövs.utövaatt som

Ett alternativ den myndighet skall förär att som ansvara
elberedskapen ocksåi fred central ledningsmyndighet förär
elförsörjningen i krig och vid höjd beredskap.

Svenska kraftnäts uppgift för elekriskutövaatt systemansvaret
har likheter med de uppgifter central ledningsmyndighetström en

skall fullgöra i krig och vid höjd beredskap. Det kan motivera att

16-12724
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ledningsmyndighet i dessakraftnät skall centralSvenska vara
föreslår slutbetänkandet SOU 1995:108 Nyisituationer. ELU

föruttryckliga möjligheter deni lagenellag det system-att ges
nätkoncessionbeordra innehavaremyndighetenansvariga att av

till elkonsument.leveranseneller begränsaavbrytaatt av en
i sambandkan finnas behovdetbörDet övervägas attavom

införaelförsörjningen i fredstidsvåra påfrestningar inommed en
vid höjd beredskap.den i krig ellermotsvarandecentral ledning

elberedskapsområdetlagstöd inomBehov av

uppgifter iförändringar EFN:singaförslag innebärELU:s av
skillnadreglerade i ellagen tillintebefogenheterkrig. EFN:s är

befogenheter det gällerkraftnätsfrån exempelvis Svenska när
börförslag till reglering. DetingetELU lämnarsystemansvaret.

lednings-i lag föreskrivafinns behovdetövervägas att omavom
andra situationerbefogenhetsförhållandena i krig ochoch som

elförsörjningen.ledningcentralkräver av
itotalförsvarsplaneringen finnsimedverkanBestämmelser om

näringsidkare, arbets-skyldighet för1982:1004lagen om
totalförsvarsplaneringenm.fl. delta imarknadsorganisationer att

det finns behovnäringsidkarlagen. Det bör övervägas avom
elföre-säkerställanäringsidkarlagen förtillkompletteringar att

elberedskapsarbetet.imedverkantagens
ledningsförhållanden elförsörjningen iinomreglerasI Norge

påställer bl.a. kravLagstiftningenlagstiftningen.krigsituationer i
ingå beredskaps-skall ii krigkraftföretagenatt gemensamen

organisation.

elberedskapenFinansiering av

vissanläggningtillkrigsskyddslagen kan överEnligt ägaren enen
lämpligtutförandeanläggningenåläggas ärstorlek ettatt somge
elprodu-Likaså till vissakanskyddssynpunkt.från störreägare

stödhålla medvissa oljelageråläggasanläggningarcerande att av
och kol. Förberedskapslagring olja1984:1049lagen avom

årstatsbidrag sedanberedskapsåtgärder lämnasslagvissa andra av
vissafördärutöverelbranscheninomFöretag1987. svarar

för elberedskapen.kostnader
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Inom oljeförsörjningsområdet kommer de lagringsskyldiga
från den juli1 1996 med stöd lagen 1984:1049 bered-av om
skapslagring åläggasolja och kol för lagringenatt ansvaretav av
olja för det civila försvarets behov i krigssituationer prop.
l994/95:l76, bet. 1994/95:NU25, rskr. 1994/95:393. De lag-
ringsskyldiga ocksåskall därmed för finansieringensvara av
lagringen i likhet med vad gäller för lagringen för fredstidasom
oljekriser.

utgångspunktEn bör elförsörjningsområdet börävenattvara
för sina beredskapskostnader. Ett avgiftssystem för finan-attsvara

siera elberedskapens kostnader bör Avgiftssystemet börövervägas.
konkurrensneutralt.vara

För närvarande avgiftsfinansieras verksamhet medstatens
elsäkerhet och nättillsyn. Avgifterna regleras i förordningen
1995:1296 elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.om
Uppbördssystemet administreras Elsäkerhetsverket.av

Efter bemyndigande regeringen tillkallade chefen förav
Försvarsdepartementet nyligen särskild utredare med uppdragen

principerna för finansiering beredskapsåtgärderöveratt se av
inom det civila försvaret dir. 1995:152.

Utredningsuppdraget

Allmänt

En särskild tillkallasutredare för lämna förslag till fördelningatt
och arbetsuppgifter inom elberedskapen mellanav ansvar

myndigheter och näringsidkare inom elförsörjningen. Utredaren
skall lämna förslag till den lagstiftning kan behövas.som

föreslåUtredaren skall vidare organisation för den myndighet
skall ha för elberedskapen i fredstid. Utredaren skallansvaretsom

myndighetsansvaret för denöverväga centrala ledningenvar av
elförsörjningen i krig och vid höjd beredskap bör läggas.
Utredaren skall lämna förslag till konkurrensneutraltäven ett

för avgiftsfinansiering elberedskapen.systern av
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elberedskapmyndighet förOrganisation av en

påi fred bör samlaselberedskapenuppgifterna inomförAnsvaret
knytsmyndighetenutgångspunkt skallmyndighet. En attvaraen

lämplighetenbörkraftnät. UtredarenSvenska prövatill attav
kraftnätsSvenskautanförellerinomverksamhetenlägga

förslag tilllämnautredarenuppgift för ärorganisation. En att
för verksamheten.beslutsordningledningsform ochorganisation,

förmyndighetsansvaretutredarenskallVidare överväga var
vid höjdi krig ochelförsörjningenledningencentraladen av

sammanhangi dettaskallUtredarenläggas.beredskap bör
central ledning ieventuella behovetdetoch beaktaöverväga av
elförsörjningen ipåfrestningar inomomfattandesamband med

alternativ. Detförsta handbör iUtredaren prövafredstid. tre
centraltmed EFNordningdagensalternativetförsta är att som

skallmyndighetdenbehålls. andraDet ärledningsorgan att som
ocksåelberedskaparbetet medfredstidaför detha ansvaret ges

i krig ellerelförsörjningenledningencentralaför denansvaret av
läggs helttredjesituationer. Detextraordinära är ansvaretandra att

alternativvilketbörUtredarenkraftnät. övervägaSvenska som
förslag tilldärvid lämnaskalländamålsenligt. Utredarenär mest

vid berördabeslutsordningledningsform ochändringar ide
Därvid böröverväganden.utredarensföljermyndigheter avsom

myndigheternasberördai deändringarbehovetäven av
beaktas.instruktioner

skallelberedskapenförorganisationtillförslagUtredarens
nivån.regionalaomfatta denäven

elberedskapområdet förAnsvarsfördelning inom

förarbetsfördelningenochhurskallUtredaren ansvars-ange
å sidan denmellanfördelasbörelberedskapenuppgifter inom ena

åochfredstidielberedskapenförhaskallmyndighet ansvarsom
inomnäringsidkareochmyndigheterövrigasidanandra

Elsäkerhets-kraftnät,Svenskasåsom NUTEK,elförsörjningen,
skallMotsvarande förslagnätföretag.ochelproducenterverket,

beredskaphöjdi krig,arbetsfördelningochförlämnas ansvars-
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eller andra situationer kräver central ledning elförsörj-som en av
ningen.

I ingåruppdraget föreslå och befogenhets-att ansvars-
förhållanden bör gälla för elberedskapens regionalasom orga-
nisation.

Utredaren skall beskriva de uppgifter ligger i samord-som
ningsansvaret inom funktionen Energiförsörjning. I uppdraget
ingår också lämna förslag till ansvarsfördelning i frågaatt om
ransonering elkraft.av

Behov lagstöd elberedskapsområdetinomav

Utredaren skall detöverväga och de befogenheterom ansvar
följer med det centrala ledningsansvaret för elförsörjningen isom

krig och vid höjd beredskap bör lagfästas. Utredaren skall göra
motsvarande frågaiöverväganden det eventuella behovetom av
central ledning i samband med svåra påfrestningar inom
elförsörjningen i fredstid. Utredaren skall lämna förslag till den
reglering bedöms nödvändig.som

Utredaren skall bedöma behovet förändringaräven iav
näringsidkarlagen för säkerställa elföretagens medverkan iatt
beredskapsarbetet inom elförsörjningen. ingårI uppdraget att
lämna förslag till den reglering bedöms nödvändig.som
Utredaren bör härvid beakta erfarenheterna hur frågordessaav

Ävenhanteras i den norska ellagstiftningen. i övrigt bör utredaren
uppmärksamma eventuella behov ändringar i gällandeav
författningar inom beredskapsområdet till följd sinaav
överväganden och förslag. Utredaren skall utgå från att
krigsskyddslagen med lagstiftning i enlighetersätts med ELU:sny
förslag.

Finansiering elberedskapenav

ingårI uppdraget lämna förslag till konkurrensneutraltatt ett
Ävenför avgiftsfinansiering elberedskapen. förslag tillsystem av

den lagreglering behövs i sammanhanget skall redovisas.som
Utredaren bör i första hand lösningar innebäröverväga attsom
befintliga uppbördssystem inom elornrådet kan utnyttjas.
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arbetsformerTidsplan, m.m.

frågor utred-andrafri ävenbörUtredaren taatt somuppvara
föranleda.kanningsarbetet

samtliga kom-tilldirektivregeringensgällerutredarenFör
regio-redovisningangåendeutredaresärskildaochmittéer av

offentliga1992:50,dir. prövakonsekvensernalpolitiska attom
jämställdhetspolitiskabeakta1994:23dir.åtaganden attsamt

1994: 124.dir.konsekvenser
iprincipernaockså beaktautredarenskalldelartillämpligaI

förordning1994septemberden 1beslutregeringens enom
företagsregler.regeringskanslietgenomgång isystematisk av

marknadseffektivitetengällervadbeaktasbeslutetSärskilt skall
checklistoma.nämndabeslutetde ioch

samråda med denfinansieringfrågaiskallUtredaren om
som för För-chefentillkallatsnyligenutredaresärskilda av

finansieringförprincipernaför översvarsdepartementet avatt se
1995:152.dir.försvaretciviladetinomberedskapsåtgärder

1996.majden 31sitt uppdragredovisaskall senastUtredaren

Näringsdepartementet
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Remissmöte den 26 juni 1996 utredning-om
första betänkandeens

Minnesanteckningar från remissmöte i Närings- och handels-
departementet den 26 juni 1996 Elberedskapsutredningensom
delbetänkande Elberedskapen Organisation, ansvarsfördelning-
och finansiering SOU 1996:78

Remissinstanserna

Näringsdepartementet har inbjudit berörda myndigheter, företag
och organisationer till remissmöte för inhämta synpunkterett att
på Elberedskapsutredningens EBU betänkande Elberedskapen -
Organisation, ansvarsfördelning och finansiering SOU 1996:78.
Vid remissmötet, genomfördes den 26 juni 1996, deltog före-som
trädare för följande myndigheter och organisationer.

Överstyrelsen ÖCB,för civil beredskap Civilbefälhavaren i
mellersta civilområdet CB M, Statskontoret, Affärsverket svenska
kraftnät Svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket,
Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Statens kärn-
kraftinspektion SKI, Svenska Kommunförbundet Kommun-
förbundet, Riksförbundet Energileverantörerna REL, Svenska
Kraftverksföreningen Kraftverksföreningen, Svenska Elverks-
föreningen Elverksföreningen, Svensk Elberedskap AB och
Sydkraft AB.

De myndigheter, hade blivit inbjudna till mötetsom men som
inte deltog, Försvarsmakten, Statens Räddningsverk,är Försvarets
forskningsanstalt, Riksgäldskontoret, Riksrevisionsverket och
Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar.

Allmänna synpunkter

Av dem deltog vid remissmötet samtliga i huvudsak posi-som var
tiva till utredningens förslag.

ÖCB anförde förslaget åstadkoms tydligatt genom en an-
ÖCBsvarsfördelning inom funktionen. påpekade åtgärder föratt
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elanvän-åtgärder hosinnefattarelberedskapen ävenförbättraatt
finansieringssammanhang vägasiåtgärder bördessaochdama att

elföretagen.hosåtgärdermot
tydliginnebärförslagetanfördeCB M ansvars-att en

krig.ochi fredelberedskapenpåmed helhetssynfördelning
finansieringsfrågananförde ut-kraftnätSvenska att genom

konkurrensneutralochtillfredställandefårförslagredningens en
Kraftverksföreningenmedtillsammansanförde,Verketlösning.

tidigtmedangelägetdetElberedskap AB, ettärSvenskoch att
kan inledaskrävsförändringarorganisatoriskaså debeslut somatt

januari 1997.företid 1godi
innebär näraförslagetanförde attElsäkerhetsverket att en

myndighetsarbetetkrigstidaoch detfreds-detmellananknytning
åstadkoms.

funktionsansvarigNUTEKanfördeNUTEK myn-att som
föreslagitutredningendetomfattande änhardighet ett ansvarmer

prioriteringar.frågorgällerdetnär om
förslag.ochövervägandenutredningensiinstämdeSKI

åstadkommitmeninginspektionensenligtharUtredningen en
elberedskapen.inomansvarsfördelningtydlig

el-anfördeElverksföreningenoch attKommunförbundet
medfinansierasbörnyttighetkollektivberedskapen är somen

skattemedel.
innebärförslagutredningensanfördeSydkraft AB enatt

mellanföretagensoch samtmyndigheternasmellanbalans ansvar,
finansie-gällernivå. Vadregionalochcentralpåansvaret

detangelägetmeningSydkrafts attenligtdetringsförslaget är
kostnadervidareföraharnätföretagenframgår rätt atttydligt att

avgiften.föreslagnadenför

elbered-inomorganisationförFörutsättningar nyen
skapen

utredningenssamtligatillstyrkteremissmötetideltogdemAv som
förslag.

förslagutredningensanförde attElberedskap ABSvensk att
iverksamhetsinfortsättaskyldighetelföretagens attlagstadga om

elberedskapsarbetet.förarbetsförutsättningargodakrig skapar
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4. Rollfördelning inom elberedskapen

dem deltog i remissmötet tillstyrkte samtliga iAv huvudsaksom
utredningens förslag.

anförde verkets för prioriteringarNUTEK be-att ansvar av
elkraft omfattande föreslår.hovet bör utredningenänav vara mer

funktionsansvarigSom myndighet med övergripande kunskap om
utbytbarhet och samband inom energisystemet bör ha tillNUTEK
uppgift prioritera energiförsörjningen och avvägningargöraatt

utgångspunktmellan olika användarkategorier med i riktlinjer
ÖCB.från regeringen och

ÖCB för prioriteringaranförde bör lig-göraatt ansvaret att
ornrådesansvar.hos de har Genom läggaett attga organ som an-

hos sektorsmyndighetema riskerar suboptimeringarsvaret att
uppstå. Sektorsmyndighetema har betydande för analysett ansvar

verksamhetsområde.och information inom sektorns
Elberedskap anfördeSvensk AB NUTEK:s rollatt som

funktionsansvarig för funktionen Energiförsörjning bör attvara
säkerställa samhällets behov energi för priori-att ansvaretav men
teringar olika förbrukarkategorierenergileveranser mellan börav

områdesansvarigaligga hos de myndigheterna.

på5. Organisationsalternativ vad gäller elberedskapen
nivåcentral

dem deltog i remissmötet tillstyrkte samtliga utredningensAv som
förslag.

tillstyrkte förslaget lägga myndig-Kraftverksföreningen att
hetsansvaret för elberedskapen vid Svenska kraftnät, beto-men

vikten särskiljs inade verksamheten Svenska kraftnätsattav
verksamhet organisation.och

Elverksföreningen tillstyrkte utredningens förslag men
måsteberedskapsrådetkonstaterade det föreslagna kraft-att vara

fullt och ha reellt inflytande. Vidare underströk föreningen attett
beredskapsfrågormed haden enhet skall arbeta bör ensom

ställning inomsjälvständig ställning. Nätmyndighetens NUTEK
förebild ikan enligt föreningen tjäna detta sammanhang.som

måsteanförde beredskapsarbetetSvenska kraftnät sär-att
frånskiljas övriga verksamhet.verkets
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Myndighetsstruktur6. och ansvarsfördelning inom elbered-
i fredskapen

dem i tillstyrkteAv deltog remissmötet samtliga i huvudsaksom
utredningens förslag.

Elverksföreningen beredskapsrådetsSKI och anförde att
ställning i Svenska kraftnäts krigsorganisation otydlig i utred-är
ningens förslag.

anförde rådetSvenska kraftnät bör kansträvanatt attvara
biståsammankallas i krig generaldirektörenoch för Svenska

kraftnät i beslutsfattandet. dockDet viktigt Svenska kraftnätär att
då rådet Rådetkan fatta beslut i skeden inte kan samlas. böräven

rådgivandedärför ha ställning.en
Svensk Elberedskap anförde gällerAB vad beredskaps-

rådets uppgifter i krig erfarenheter från övningar med El-att
försörjningsnämnden visar det viktigt förankra beslut hosäratt att

måstede berörda elföretagen, förutsättningarna finnas förattmen
snabb och samlat beslutsfattande.ett

ÖCB frånföreslog elföretagen krigsplaceras vidatt personer
ÖCBSvenska kraftnät i likhet med den lösning valts förinomsom

funktionen industriell varuförsörjning.
Elsäkerhetsverket anförde Svenska kraftnät enligt utred-att

får påverkaningens förslag passiv ställning det gällernär atten
beredskapsåtgärderna.

ÖCB anförde uppgiften samordna och inrikta medgeratt att
frånstark styrning elföretagens beredskapsansträngningaren av

kraftnäts sida.Svenska

7. Myndighetsstruktur ansvarsfördelning inomoch elbered-
säkerhetspolitiska kriser iskapen under och krig

påVid remissmötet framfördes inga synpunkter utredningens
förslag i delar.dessa

8. Elföretagens beredskapsansvar

framfördes utredningensVid remissmötet inga synpunkter
förslag i delar.dessa
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9. Finansiering beredskapsförberedelsernaav

Av dem deltog i remissmötet tillstyrkte huvuddelen utred-som
ningens förslag.

NUTEK anförde den föreslagna lagregleringen elföre-att av
för betala administrativa beredskapskostnadernatagens attansvar

bör med de regler finnsöverensstämma i den s.k.som
näringsidkarelagen. Vidare anfördes frågan skallatt om vem som
stå för underhållskostnaderdrift- och i beredskapsinvesteringar
klargöras tydligare i betänkandet. NUTEK anförde vidareän att

ÖCB:sverket bör uttolka regeringens och inriktning samrådoch i
föreslåmed Svenska kraftnät inriktning för delfunktionen.

ElberedskapSvensk anfördeAB den föreslagna lös-att
ningen innebär elföretag får planeringsuppgifter i proportionatt
till det enskilda företagets storlek, vilket konkurrensneutralt.är
Elberedskap anförde vidare det angeläget deäratt ytterst att
medel inflyter beredskapsavgiften enbart föranvändssom genom
åtgärder inom elberedskapen.

ÖCB framhöll statsmakterna införa avgifts-att attgenom en
finansiering reducerar möjligheterna avvägningar mellangöraatt
olika funktioner det gäller civilförsvarsmedlens användning.när
ÖCB förordade därför elberedskapsavgiftens användnings-att
område sådefinieras brett möjligt.som

Sydkraft och Elverksföreningen anförde framgådet bör iatt
lagstiftningen eller den föreslagna beredskaps-sättannat att
avgiften får föras vidare till elkundema.

10. Behov lagstiftningav ny

Av dem deltog i remissmötet tillstyrkte samtliga i huvudsaksom
utredningens förslag.

Elsäkerhetsverket anförde det gäller företagens skyl-när
dighet fortsätta sin verksamhet i krig undre föratt gränsatt en
företagsstorlek bör införas i lagstiftningen.

ElberedskapSvensk anfördeAB skyldigheten böratt om-
fatta samtliga företag storlek. Därigenom åstadkoms enligtoavsett
Elberedskap konkurrensneutral lösning.en
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lagstiftnings-kommandenoterade detElverksföreningen att
frågordelselberedskap,frågor; lagtvå delsarbetet rör omomen

el.ransoneringdet gällerförfattningsstöd när avav

frågorSärskilda11.

utredningensinga synpunkterframfördesremissmötetVid
delar.förslag i dessa

genomförandefrågorVissa12.

Elberedskapoch SvenskKraftverksföreningenkraftnät,Svenska
organisationsförändringamaangelägetdetanfördeAB är attatt

januaritid till den lgenomföras iså de kaninleds attsnarast
förslag.utredningenssynpunkteringaövrigt anfördes1997. I

Övriga beredskapslagringfrågor förtillsynsansvaret13. av-
anläggningarelektriskavidolja

anfördeElberedskap ABoch SvenskKraftverksföreningen att
vid elprodu-och kololjaberedskapslagringenföransvaret av

förasansvarsprincipen börenlighet medianläggningarcerande
får Svenskakraftnät. DärmedSvenskafrån tillNUTEKöver

börelförsörjningen. Mangällerdethelhetsansvarkraftnät närett
dettvå myndighetsuppgiftermellanskilja närElberedskapenligt

bestämma lager-uppgiftendelsbränslelagringen;gäller att
bör ha tillSvenska kraftnätlagren.dels tillsynenvolymer, över

bränslelagringensfastställasamråd med NUTEKiuppgift att
omfattning.

ÖCB fortsättningsvisNUTEKanfördeoch ävenNUTEK att
medmyndighetsuppgifter hängerför debör sammansomansvara

Därigenomanläggningar.elproducerandebränslelagringen vid
mellan olikaavvägningaruppgiftNUTEK:s göraunderlättas att

uppgift itillenergianvändningsområden. bör haNUTEK att sam-
omfattning.bränslelagringensfastställakraftnätråd med Svenska
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tillförslag lagEllagstiftningsutredningens
beredskapsåtgärder elektri-vid vissaom

1995:51SOUanläggningarska

beredskapsåtgärder vid elektriskavissaFörslag till lag om
anläggningar m.m.

följandeHärigenom föreskrivs

produktion och överföringanläggningar förlag gäller1 § Denna
produktion el,nätdrift ochledningscentraler församt avav

riket ellerför elförsörjningen ibetydelsevilka väsentligär av
sådanaområde. fråga anläggningar kaneller Iinom ort ett omen

beredskapsåtgärder inverkanenligt denna lag beslutas motatt av
skall vidtas.stridshandlingar

i 1990:217tillträdesskydd finns lagenBestämmelser omom
samhällsviktiga anläggningarskydd för vissa m.m.

1994:1720verkskydd finns i lagenBestämmelser omom
civilt försvar.

hänsynfår vissa anläggningar medföreskrivaRegeringen2 § att
sådana anläggningareller funktioneffekt, spänning, storlektill är

i lsom avses
första stycketföreskrift enligtomfattasanläggningEn som av

väsentligt ändrasfår elleruppföras, byggas sättannatom
regeringen bestämmermyndighetskett till deninnan anmälan

för prövning enligt 4prövningsmyndigheten
år fråntvå det prövningsmyn-påbörjats inomarbetet inteHar

skall anmälanmeddelade sitt beslut,digheten göras.ny

föreskrift enligt 2 § förstaomfattasanläggning3 § En avsom
på godbeaktande kravetutformad medstycket skall avvara

sådantförhållanden. utföras medskallstörda Denfunktion under
underhållsåtgärderochpå sådant reparations-material och sätt att

underlättas.

förstaföreskrift enligt 2 §omfattasanläggning4 § För avsomen
angå-föreläggandeutfärdaprövningsmyndighetenstycket kan

enligt 3 Ettuppfylla kravenåtgärder förde krävsende attsom
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sådant fårföreläggande omfattande eller ingripandegöras mer
vad skäligen kan krävas med hänsyn tillän anläggningenssom

omfattning och betydelse.
Avser föreläggandet anläggning skall uppföras, byggasen som

eller väsentligt ändras skall föreläggandet riktas denmotom som
för räkning låtautföra eller utföra arbetena.attegen avser

fallI i andra stycket skall föreläggandetänannat som avses
riktas den anläggningen. sådantEtt föreläggandeägermot som
får riktas den bedriver verksamheten.även mot som

5 § Prövningsmyndigheten får utfärda föreläggande enligt 4 §
för anläggning omfattas föreskriftäven enligtän 2annan som av

§ första stycket.

6§ Vid förhållanden fårändrade prövningsmyndigheten, utan
hinder vad den förut bestämt, meddela eller ändrade före-av nya
skrifter.

Mål tillstånd7 § enligt vattenlagen 1983:291 till anlägg-om
ning omfattas föreskrift enligt första2 § stycket denna lagsom av
eller till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av en
sådan fåranläggning inte innan prövning enligt dennaavgöras
lag har skett.

stycketFörsta motsvarande tillämpning för ärendeäger nät-om
koncession enligt lagen 1902:71 s.1, innefattande vissa be-
stämmelser elektriska anläggningar anläggningenom om om-
fattas föreskrift enligt 2 § första stycket.av

8 § Den ökning i byggnadskostnaderna föranledssom av
åtgärder enligt denna lag skall inte i beräkning vid dentas
prövning i 3 kap. 4 § vattenlagen 1983:291.som avses

tillståndVid meddelande i första7 § stycket skallav som anges
beaktas föreskrifterde prövningsmyndigheten har meddelat i
fråga vattenanläggningars utförande.om

någon åtgärd9 § Har vidtagit efter föreläggande grundasett som
anläggningen skall uppföras, byggas påelleränannat att om

väsentligt ändras, har han till ersättning försätt rättannat statenav
åtgärden sådantde kostnader föranlett förhållandesom om som

i föreligger.10 §avses
Ersättning utgårenligt första stycket inte kostnaderna ärom

ringa.
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10 § Om anläggning omfattas föreskrift enligt 2 §en som av
första uppförts, påstycket byggts eller väsentligtsättannatom

enligtändrats anmälan skett andra stycket lagrumutan att samma
kan anläggningens föreläggas vidta åtgärderägare att egen
bekostnad för anläggningen skall uppfylla de krav iatt som anges
3

föreläggande får11 § Ett enligt denna lag förenas vite.med

12 § Om föreläggande enligt 4 eller inte får åt-§ 10 § följs,ett
gärderna vidtas prövningsmyndigheten. sådan åtgärd fårEnav
vidtas den försumliges bekostnad.

13 § Tillsynen efterlevnaden denna föreläg-lag ochöver av av
ganden har meddelats med stöd lagen utövassom av av
prövningsmyndigheten.

Prövningsmyndigheten på få14 § har begäran derätt att upp-
lysningar och handlingar behövs för tillsynen församtsom

åtgärder påkalladeklarläggande vilka förär attav som
anläggningen skall uppfylla enligtkraven 3 Myndigheten har
också ändamål fåför tillträde till anläggningen.rätt att samma

§ Polismyndigheten15 skall lämna det biträde behövs för attsom
åtgärdertillträde enligt skall kunna ske14 § och med tillämpning

12 § skall kunna genomföras.av

16 § Den anmälan i 2 § andragörautan attsom som avses
påbörjar,stycket uppför, bygger eller väsentligtsättannatom

ändrar anläggning omfattas föreskrift enligt 2 § förstaen som av
stycket till månader.döms böter eller fängelse högst sex

§ frågor17 Beslut prövningsmyndigheten i enligt 10, 11av
eller får12 §§ överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

18 § Ett beslut prövningsmyndigheten under höjd bered-som
skap meddelar enligt denna lag eller enligt föreskrift som
meddelats med stöd lagen skall gälla omedelbart inte annatav om
bestäms i beslutet.
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Denna lag träder i kraft den
Genom lagen upphävs lagen 1942:335 särskilda skydds-om

åtgärder för vissa kraftanläggningar målI och ärendenm.m. som
har anhängiggjorts innan den lagen träder i kraft skall äldrenya
bestämmelser tillämpas.

åtgärderBeträffande vidtagits eller skolat vidtagas enligtsom
frågoräldre bestämmelser gäller i rörledningar lagenom

1978:160 vissa rörledningar ioch övrigt den lagen.om nya
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inomberedskapslagstiftningen el-norskaDen
området

energi-i den norskameddelaselberedskapBestämmelser om
frågor el-behandlar6 i lagenKapitelEnergiloven.lagen om

förordning knu-iDetaljbestämmelser finnsberedskap. somen
omformning,produksjon,Forskriftenergilagentilltits om

föl-energi, I detfordeling m.m..omsetningoverføring, avog
i norskakapitel 6 dentillförfattningstextenredovisasjande

energilagen.

omsetningoverføring,omforming,produksjon,Lag om
50juni 199029energi,fordelning nr.m.m.avog

BeredskapKap.

beredskapsorganisasjonKraftforsyningens§ 6-1.

krig underleg-beredskap iunderKraftforsyningen skal og
organisa-beredskapsorganisasjon. denneIKraftforsyningensgas

i fred.står kraftforsyningenunderinngår de enhetersjon som
beredskaps-skal samordneenergiverkvassdrags-Norges og

beredskap iunderkraftforsyningenledeplanleggingen ogog
krig.

råd planleg-energiverkå vassdrags-NorgesFor omog
ifredstidberedskapsarbeidetgjennomføringging oppnev-avog

instruksberedskapsråd. girDepartementetdepartementet etner
rådet.for

Vedtaksmyndighet m.v.§ 6-2.

energiverkvassdrags-kapittel kan NorgesEtter dette og
kraftforsyningsanleggsikringforsvarsmessigvedtaktreffe avom

kraftforsyningenskraftforsyningfor landetsbetydning og avav
skal Norgesprinsipielle sakerViktigedrift.ledelse vass-ogog

kraftfor-Beredskapsrådet forførenergiverk foreleggedrags- og
fremgå saken.skalRådets standpunktsyningen. av

vedtak itrefferenergiverkvassdrags-NorgesDersom og
RådetiflertalBeredskapsrådets anbefalinger, kanstrid med et

overprøvning.tilfor departementetsaken innbringe
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Vedtak tiltak åfor sikre organisasjonens ledelse driftom og
ved beredskap i krig bådekan treffes med hensyn til personell,og
materiell bygningstekniske sikringstiltak.og

§ 6-3. Sikringstiltak

Vedtak dette kapittel tiltak for sikring skadeetter motom
ved krigshandling eller sabotasje kan beståendetreffes for anlegg,
anlegg under bygging eller planlagte anlegg eller trolig vilsom er
bli betydning for landets kraftforsyning.av

Ved anlegg i forstås:første leddnevntsom
Kraftverk med generatoreffekt på minst 15.000 kVA.a.

b. Transformator- eller koblingsstasjon med gjennomgangs-
påeffekt minst 2.000 kVA.

Elektrisk kraftledning, beregnet minst 132 kV nominellc.
spenning.

d. Damanlegg eller andre reguleringsanlegg, kan magasi-som
minst 5 millioner kubikmeternere vann.

Fjemvarrneanlegg har ytelse minst 10 MJ/se. som en
10.000 kW
Driftssentraler
Når saerlige forhold tilsier det, kan Norges vassdrags- og

ogsåenergiverk bestemme anlegg ikke fyller de minste-at som
krav i andre ledd, skal anlegg betyd-nevntsom er anses som av
ning for landets kraftforsyning.

Pålegg§ 6-4.

Selskaper driver virksomhet omfattas dettesom som av
påleggeskapittel, kan åfor regning i verk de sikrings-setteegen

tiltak krigsskade sabotasje Norges vassdrags-mot og som og
energiverk i hvert enkelt tilfelle finner påkrevd. Medfører gjen-
nomføringen pålegg vesentlige utgifter for selskapetetav som
ikke oppveies motsvarende fordelar, fastsetter Norgesav vass-
drags- och energiverk det vederlag selskapet skal ha.

Når det nødvendig pålegg,hensyn til tidligareutenanses og
kan eller endrede tiltak kreves i verk.sattnye

Pålegg kan ikke omfatte våpen.anskaffelse av

§ 6-5. Fordeling utgifter vederlagav og

Når anlegg ikke drives for eierens regning, kan utgifteret
vederlag § 6-4 fordeles mellom eler bruker fra hvaetter utog og

rimelig.som anses
påleggBlir sikringstiltak gjennomført vesentlig hen-om av

til enkelte avtakere elektrisk kraft eller vanneenergi, kan desyn av
utgifter dette medfører helt eller delvis belastes avtakeme.
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§ 6-6. Meldeplikt

eller utvide anleggbygge endrevil bygge,Den om,som
igang melde fra till§6-3, skal før arbeideti settesnevntsom

å få sikringstiltakenergiverk for fastsatt devassdrags-Norges ocg
Meldingen skal vedlagt degjøres ved anlegget.skal vaeresom

nødvendige forkarterbeskrivelser, tegningerplaner, atsom erog
vedtak kan treffes.

åpliktig til departementet,anleggEier eller bruker erav
disse gir fullmakt, deenergiverk devassdrags- ochNorges og

skriftligadgang til anleggopplysninger de ber motogom,
legitimasjon.

dekning utgifter§ 6-7. Gebyr til av

til dekningskal utlignes gebyrbestemme detKongen kan at
energiverks arbeid medvassdrags-utgifteme ved Norges ocgav

påutlignes eiere brukereUtgiftemakraftforsyningsberedskap. og
omfattar.anlegg kapittelde detteav
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