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Sammanfattning

förslag till:enligt direktiven lämnautredaren skallsärskildaDen

med el-det fredstida arbetetmyndighetsorganisation för
beredskapen

elför-centrala ledningenmyndighet för denansvarig av
vid höjd beredskapi krig ochsörjningen

arbetsuppgifter inom elbered-ochfördelning ansvarav
inom elför-och näringsidkaremyndigheterskapen mellan

sörjningen

lagstiftningbehövlig

elberedskapen.för finansieringavgiftssystem av

behandlas ifrågor elberedskapenvad gällerövergripandeVissa

frågorgrundläggandeIkapitel 5 behandlasochkapitlen 5 om
elberedskapen. I ka-olika aktörer inommellanrollfördelningen

föreslåspitlet att:

fortsättningen skallienergiförsörjningfunktionen även
hållas ihop

fortsättningenteknikutvecklingsverket iNärings- och även
funktionenfunktionsansvarig myndighet förskall vara

energiförsörjning

uppgifter iteknikutvecklingsverketsNärings- och egen-
för funktionenfunktionsansvarig myndighetskap av

till uppgifterenergiförsörjning bör koncentreras ärsom
funktionenförgemensamma

elkraft undersamhällets behovprioriterauppgiften att av -
harcivila ledningsorganderegeringen läggs ettsom-

Överstyrelsen civil-för civil beredskap,områdesansvar
kommunstyrelsernaochlänsstyrelsernabefälhavarna,

delfunktionställninghaelförsörjningsuppgiften bör som
energiförsörjning.funktioneninom
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våra direktiv har regeringen lagt fastI elberedskapsuppgifteratt
till kraftnät.bör anknytas Svenska I kapitel 6 behandlas olika sätt

föreslåskapitletdetta. Igöra att:

uppgiften för delfunktionsansvaret för elförsörj-att svara-
kraftnätningen läggs Svenska

särskilda insyns- och inflytandeformer skapas vid Sven--
utomståendeska kraftnät för intressenter möjlighetatt ge

påverka beredskapsarbetetatt

den personal skall arbeta med beredskapsuppgiftemasom-
skall vid kraftnätanställd Svenska och i allavara avseen-
den underställd myndighetsdenna ledning.vara

Myndighetsstrukturen ansvarsfördelningenoch inom elbered-
föreslåsi fred behandlas i kapitel kapitletskapen I Närings-att

och teknikutvecklingsverket, Svenska kraftnät och Statens käm-
nivåkraftsinspektion i fortsättningen skall ha uppgifter central

innebärinom elberedskapen. Detta Elförsörjningsnänmdenatt
och Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar kan avvecklas.

föreslåsBeträffande den regionala organisationen föränd-inga
föreslåsringar. kapitletI att:

Närings- och teknikutvecklingsverket, Svenska kraftnät-
och Statens kärnkraftsinspektion skall ha uppgifter inom
elberedskapen i fred

Elförsörjningsnämnden avvecklas-
Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar avvecklas-

strålskyddsinstitut inteStatens längre skall ha uppgifter-
energiförsörjninginom funktionen

beredskapsråd företrädare för elindustrin vissamed ochett-
myndigheter till kraftnätknyts Svenska

beredskapsrådet regeringenledamöterna utsesav av-
elområden sikt minskas till eller fyra medantalet tre-

så långt möjligt sammanfaller med civil-gränser som som
områdenas gränser
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myndighets-fortsättningenheller iinteelbefälhavama ges-
i fredstatus

elbefálhavarorganisatio-inomberedskapsförberedelsema-
företagvissaskall skötasfortsättningeniäven avnen

företagmed deavtalskall slutakraftnätSvenska som-
elbefálhavarorga-inomberedskapsförberedelsemasköter

nisationen.

ochmyndighetsstrukturenfrågor beträffandeMotsvarande an-
i krig be-kriser ochsäkerhetspolitiskaundersvarsfördelningen

enligtKrigsorganisationen överensstämmeri kapitelhandlas
På regionalfredsorganisationen.medhuvudsakvåra iförslag

kraft-Svenskaförinomelbefälhavamanivå dock ramenges -
föreslåskapitletmyndighetsstatus. Ikrigsorganisation att:näts -

nivå elförsörjningeninomcentralmyndighetsstrukturen-
krigsorganisationövergång sammatillvidinte ändras en

kri-säkerhetspolitiskauppgifter underhamyndigheter bör
fredikrigoch i somser

krigsuppgift börteknikutvecklingsverketsochNärings--
funk-inomunderrättad lägethålla regeringenatt omvara

åtgärderdeföreslå regeringenenergiförsörjningochtionen
kräverlägetsom

ochledakrigsuppgift börkraftnätsSvenska att sam-vara-
åtgärder i elsys-devidtagaelförsörjningenordna samt att

skall kunnabehovprioriteradeförkrävs atttemet som
tillgodoses

uppgifterhakämkraftsinspektion börStatens samma-
myndig-i krigkriser ochsäkerhetspolitiskaunder som

i fredharheten

krigsorga-kraftnätsingå Svenskaiskallelbefálhavama-
nisation

ochledakrigsuppgift börelbefalhavamas att sam-vara-
nivå förkrävsregionalverksamhet attordna den som

tillgodoses.skall kunnaelkraftbehovprioriterade av
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Elföretagens beredskapsansvar behandlas i kapitel Vi föreslår
elföretagen skall skyldiga upprätthållaatt verksamhetenattvara

under säkerhetspolitiska kriser och i krig genomföra desamt
beredskapsförberedelser detta kräver.som

Finansieringen beredskapsförberedelsema behandlas i kapitelav
föreslår10. Vi myndigheternas och företagens beredskaps-att

kostnader skall finansieras med elberedskapsavgift och deatten
medel avgiften inbringar skall samlas räntebärandeettsom
konto i Riksgäldskontoret. Avgiftens nivå bör fastställas i för-
svarsbesluten. föreslåsI kapitlet att:

myndigheternas och företagens kostnader för beredskaps-
förberedelser inom elförsörjningsområdet finansieras med

elberedskapsavgiften -
avgiftsnivån fastställs i försvarsbesluten

elberedskapsavgiften offentligrättsligt regle-uttas som en
rad nätägaravgift administreras sättsom samma som
den befintliga nätövervakningsavgiften

elberedskapsavgiften utformas fast avgift ut-som en som
går med olika belopp för lågspänningsabonne-hög- och

mang

proportionen lågspänningsavgiftenmellan hög- och bör
600/11vara

de medel inflyter elberedskapsavgiften samlassom genom
på räntebärande konto med kreditmöjligheter i Riks-ett
gäldskontoret

behållningen kontot i Riksgäldskontoret fårendast an-
förvändas bekosta beredskapsåtgärder inom delfunk-att

tionen elförsörjning

kontot i Riksgäldskontoret disponeras Svenska kraftnätav

regeringen i regleringsbrev eller meddelarsättannat an-
visningar för behållningenhur kontot i Riksgälds-

fårkontoret användas

årligenSvenska kraftnät utarbetar förslag tillett
disponering medlen kontot i Riksgäldskontoret ochav
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civila försvaretsi detbehandlasförslagdettaatt pro-
gramplanearbete.

kapitel 11lagstöd. Ibehövervi har lämnatförslagDe gessom
elberedskapenbestämmelsergrundläggandeföreslår vi att om

för-vissaVidare börelberedskap.lagsamlas iskall omen
föreslåskapitletIordningar att:över.ses

isamlaselberedskapenbestämmelsergrundläggande om-
elberedskaplag omnyen

be-lagenföreslagnaEllagstiftningsutredningenden omav-
arbetasanläggningarelektriskaredskapsåtgärder vid vissa

elberedskapin i lagen om

denin ielberedskaptill lagenhänvisning tas nyaomen-
ellagen

med detenlighetändras imyndighetsinstruktionervissa-
hartidigaremyndighetsuppgifterändradetillförslag som

betänkandefram i dettalagts

syfteienergiransonering över attreglerna mo-sesom-
regelverketdernisera

elberedskap,till lagförslagutarbetandet ett m.m.omnyav-
utredningsarbete.fortsattförske inombör ettramen

kraft 1i denträdaskallorganisationenföreslår denVi att nya
gäller vissavadkrävsutredningsarbetejanuari 1997. Fortsatt

författningsfrågor.

miljoner kronormed 71statsbudgetenVåra avlastarförslag
månader.budgetåret 1995/96 12frånutgångspunktmedräknat

regionalpolitiskfrånuppståbedömskonsekvensernegativaInga
synpunkt.jämställdhetspolitiskeller
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Bakgrund1

Direktiven1.1

utredarensärskildedenskall1996:23Dir.direktivenEnligt
tillförslaglämna

med el-fredstida arbetetför detmyndighetsorganisation-
beredskapen

elför-ledningencentraladenförmyndighetansvarig av-
beredskaphöjdvidochi krigsörjningen

elbered-arbetsuppgifter inomochfördelning ansvarav- elför-inomnäringsidkareochmyndighetermellanskapen
sörjningen

lagstiftningbehövlig-
elberedskapen.finansieringföravgiftssystem av-

uppdraget. EnförförutsättningarvissadirektivenI avanges
beredskapsuppgiftemaförövergripandedet ansvaretdessa är att

hållas ihopskallfortsättningenockså ienergiområdetinom
brytaaktuelltsåledes inte utDet attfunktion. ärinom en

själv-verksamhetdennaoch statuselförsörjningen somge
ochNärings-förutsättning ärYtterligare attfunktion.ständig en

funktionsansvarigskallNUTEKteknikutvecklingsverket vara
energiförsörjning.funktionenförmyndighet

elberedskapenuppgifterna inomocksåbetonasdirektiven attI
knytasbörmyndighetdennaochmyndighetsamlasbör atten

anknytningenutformaOlikaSvK. sättkraftnätSvenska atttill
utredningsarbetet.ibelysasskalltill SvK

börberedskapsförberedelsernafinansieringengällerVad av
beredskapskostnademadirektivenenligtutgångspunkten attvara

Avgiftssystemetavgiftsñnansieras.skallelförsörjningeninom
befintligamöjligt börlångtSåkonkurrensneutralt.bör somvara

elornrådet utnyttjas.inomuppbördssystem
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Allmänt skall behovet förändringar i lagstödet förav
elberedskapen En förutsättningövervägas. för arbetet skall dock

gällande krigsskyddslag skallatt medersättasvara nu ny
lagstiftning i enlighet med Ellagstiftningsutredningens ELU
förslag.

Utredningens direktiv redovisas bilagai

1.2 Arbetets uppläggning

Uppläggningen utredningsarbetet har präglats relativtav attav
kort ståtttid har till buds för uppdraget tvådrygt månader.
Tyngdpunkten i arbetet har därför lagts överläggningar med
de myndigheter och branschintressen berördaär närmastsom av
frågorna. Samråd ocksåhar hållits med den särskilde utredare

har principerna föröver finansieringsett beredskaps-som av
åtgärder inom det civila försvaret. Denne utredare har redovisat
sina förslag i betänkandet Finansieringen det civila försvaretav
SOU 1996:58. förslagDe lämnas i detta betänkande harsom
fungerat utgångspunkt våraför överväganden finan-som en om
sieringen elberedskapen.av

Arbetet ocksåhar präglats ELU nyligen har deatt utrettav
frågorna.aktuella ELU har sammanställt omfattande fakta-ett

material har kunnat utnyttjas vårtgrund för arbete.som som en
Kompletteringar har dock behövt beträffande dengöras regio-
nala organisationen. nivåDenna belystes mycket knapphändigt i
ELU:s betänkande. I övrigt har visst material beträffande
kostnaderna för elberedskapen fråninhämtats NUTEK. Material

också erhållits frånhar Svensk Elberedskap AB.

överläggningar i intervju- och samtalsform hållitshar med
företrädare för antal myndigheter, branschorganisationerett stort
och företag. Bland myndigheterna har hållitsöverläggningar

Överstyrelsen ÖCB,med för civil beredskap SvK, NUTEK,
Riksgäldskontoret och samtliga civilbefälhavarkanslier. I övrigt
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ElberedskapSvenskförföreträdaremedförtsdiskussionerhar
Kraftverksföreningen,Svenskaelområdeskanslier,flertaletAB,

Sydkraft ABVattenfall AB, samtElverksföreningen,Svenska

Energi AB.Stockholm

FinansieringenilämnasförslagdesammanfattningEn somav
bilagaifinns1996:58SOUförsvaretciviladetav

Vissa begrepp1.3

förberedelservi deberedskapsförberedelserMed som enavser
skallverksamhetenförfredigenomförverksamhetsansvarig att
krig.och ikrisersäkerhetspolitiskaupprätthållas underkunna

be-intedärmedomfattasfredskrisers.k.förFörberedelser av

beredskapsförberedelser.greppet

1992:1403i lagendefinierasberedskaphöjd omBegreppet
beredskapbestår höjdlagdennaEnligtberedskap. avhöjd

beredskap.och högstaberedskapberedskapstillstånden skärpt
råderkrigsfaraVidberedskap.råder högstakrigDå ilandet är

beredskap.högstaellerskärpt

beredskap.höjdbegreppetanvändaintevaltviharI atttexten
och ikrisersäkerhetspolitiskaunderuttrycketanvändsIstället

tordeuttryckDettabegrepp.med detta mervarakrig synonymt
läsaren.genomsnittligedenlättillgängligt för

elhan-elproduktionsföretag,följandei detMed elföretag avses
samtligaomfattarElindustrinelnät.tillochdelsföretag ägare

företag.dessa
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utredningarTidigare2

SOU 1995:51Ellagstiftningsutredningen2.1

frågor ellag,åren 19951992underharELU utrett en nyom-
och elbered-starkströmsledningarförkoncessionsbestämmelser

redo-beträffande elberedskapenförslagUtredningensskapen.
1995:51.Elförsörjning i ofred SOUdelbetänkandetivisades

energiförsörjning skullefunktionenkorthetiföreslogELU att
drivmedelsförsörjningochtvå bränsle-på funktioner:delas upp

förfå funktionsansvarföreslogsNUTEKelförsörjning.samt
drivmedelsförsörjning ochbränsle- ochfunktionenden nya

frågor energi-vidövergripandeförhadessutom ansvaret
funktionen el-för denFunktionsansvaretransoneringar. nya

Elförsörjningsnämnden EFN.föreslogs läggasförsörjning
förbereda el-fredockså få uppgift itillföreslogsEFN att

krigs-iförändringar EFN:stillförslagransoneringar. Inga
framlades.uppgifter

särskilda1942:335lagenELUförslogHärutöver att om
skallkraftanläggningar, ersättasskyddsåtgärder för vissa m.m.

elektriskaberedskapsåtgärder vid vissalagstiftningmed omny
prövningsmyndighetbliföreslogsEFNanläggningar, m.m.

Krigs-föreslogsresultat häravSomden lagen. attenligt ettnya
avskaffas.skallkraftanläggningar KSNförskyddsnämnden

bered-medverkan ielindustrinsvidareföreslogELU att
förutsattesavtal. EFNsäkerställasskallskapsarbetet genom

elkraftsbranschen.medsamarbeteiverksamhetbedriva sin nära
såväl allmännaföringå företrädareborde i EFNförslagetEnligt

intressen.branschanknutnasom

elberedskapenföreslog ELUfinansieringenBeträffande att
medelmedåret finansieras överskall stats-det förstaunder

förut-Utredningenomfattning.nuvarandeungefäribudgeten
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elindustrin -liksom hittills skall finansiera huvuddelensatte att -
sina beredskapskostnader med medel. Ett definitivtav egna mer

underlag skulle fram vid tillfälle för belysa dentas ett attsenare
fortsatta kostnadsfördelningen.

2.2 Remissyttrandena över Ellagstiftningsutredning-
delbetänkandeens

ELU:s delbetänkande elberedskapen remissbehandladesom
under 1995. följandeI det redovisas kortettsommaren sam-
mandrag remissinstansernas synpunkter.av

Remissopinionen frågandelad i uppdelningvar om en av
funktionen energiförsörjning tvåi funktioner. Antaletnya
remissinstanser tillstyrker förslaget mångaungefär likaärsom

de avstyrker eller inte tydligt ställning. Detsammatarsom som
gäller förslaget EFN skall inrättas i fredstid funk-medatt
tionsansvar för funktionen elförsörjning. I detta fall finns det
dock tydlig uppdelning remissinstanserna såtillvida atten av

samtliga myndigheter inom detnästan civila försvaret avstyrker
förslaget EFN funktionsansvar för funktionatt ge en ny
elförsörjning. Det i första hand utanför det civilaär organ
försvaret tillstyrker detta förslag.som

Några remissinstanser ifrågasatthar hämtöver EFN:s möj-
ligheter hävda sin myndighetsställning bakgrund bl.att mot av a.
nämndens frånvaronsammansättning, lagstadgade kravav
elföretagens medverkan i beredskapsarbetet och de föreslagna
samverkansformema mellan nämnden och branschen.

Huvuddelen remissinstanserna frågankommenterar inteav om
regionaladen organisationen. De kommenterar frågansom

understryker den regionala organisationen viktig. Huvud-äratt
delen de remissinstanser frågankommenterar attav som anser
utredningen tillräckligtinte har belyst de regionala roll iorganens
beredskapsarbetet. SvK pekar vikten den regionalaävenattav
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delar detdärdeteftersombeaktas ärorganisationen stora avsom
organisatio-regionalautförs. Denberedskapsarbetetpraktiska

framgå tydligt.måste enligt SvKrollnens

beredskapsåtgärder vidgällervadlagförslagELU:s en nyom
remiss-flertalettillstyrksanläggningarelektriskavissa av

detalj. För-iförslagetdock inteMånga kommenterarinstanser.
kraftanläggningarförKrigsskyddsnämndennedläggaslaget att

remissinstanserdetillstyrksinförslagendå den somavnya
frågan.kommenterar

kost-förslagELU:stillstyrker attremissinstanserFlertalet
fallvissaskatteñnansieras. I ärskallelberedskapenförnaderna

kost-allaställningstagandesittioklartdockdet avsermanom
tidigarekostnaderdeendastellerelberedskapenförnader som

anslagsfinansierats.har

bilagairedovisasremissvarensammanfattningkortEn av
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förhållandenNuvarande3

frånhämtatskapitel harredovisas i dettafaktauppgifterDe som
1995:51.ofred SOUiElförsörjningdelbetänkandeELU:s

villläsarekortfattad. DenmycketNulägesbeskrivningen är som
redovisasförhållandendebeskrivningutförligha somaven mer

delbetänkande.till ELU:shänvisaskapiteli detta

i SverigeelkraftöverföringochProduktion3.1 av

Twh.år till 1401993uppgickelproduktiontotalaSveriges
begränsat kraftföretag.antaltillkoncentreradProduktionen ettär

den92%år för1993svaradekraftföretagenåttaDe största av
sker f.n.strukturförändringarOmfattandeelproduktionen.totala

elindustrin.inom

hälftennorrnalår ungefärförunderVattenkraften ett avsvarar
kärnkraftsel.huvudsakielproduktion. Resten utgörslandets av

älvar-fyradeutvinnes störstavattenkraftenUngefär 60% urav
reaktorer.totalt 12medkärnkraftverkfyralandet finnsIna.

huvud-medanNorrlandiutvinnesvattenkraftendelenStörsta av
Kraft-Mellansverige.ochSyd-sker ielförbrukningendelen av

Överföringlånga sträckor.därför skemåste överöverföring
DettaStorkraftnätet.s.k.detskerlandetdelarolikamellan av

kV.400220spänningmedkraftledningaromfattar en -
SvK.Storkraftnätet ägs staten genomav

lägrened tillelkraften spän-transformerasFrån storkraftnätet
därefter deSpänningenregionala nät.överförsochning

Därefter skerkV.och 30130 kVmellanvarierarregionala näten
överföringochspänningtill lägretransformeringytterligareen

och20 kVmellanvarierarspänningmedlokala nät somen
elföre-dedelen störretill störstaRegionnätenV. ägs400 av
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Lokalnäten ägdes 1993 till 70% kommunertagen. ellerav
kommunägda bolag.

El kan inte lagras. Elproduktionen måste därför i varje stund
i balans med förbrukningen. SvK har det övergripandevara an-

för balans kan upprätthållas kort sikt isvaret att elnätet. Detta
benämns Balans i elsystemet uppnåssystemansvar.ansvar ge-

kortsiktig in- och urkoppling produktion och förbruk-nom av
ning elkraft.av

3.2 Myndigheter och andra har uppgifterorgan som
inom elberedskapen

NUTEK funktionsansvarigär myndighet för funktionen energi-
försörjning. Myndigheten ocksåhar det övergripande samord-
ningsansvaret för landets energiförsörjning under säkerhets-
politiska kriser och i krig. Dessutom har NUTEK övergri-ett
pande för förbereda förbrukningsregleringar inomattansvar
energiområdet.

KSN har till uppgift ärenden enligtpröva lagen särskildaatt om
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar, KSN knu-ärm.m.

till NUTEK.ten

EFN träder i verksamhet i krig eller regeringennär annars
bestämmer det. EFN leder och samordnar elförsörjningen under
säkerhetspolitiska kriser och i krig. EFN:s beredskapsförbe-
redelser utförs i huvudsak Svensk Elberedskap AB.av

SvK driver förvaltaroch det svenska storkraftnätet och de
statligt ägda utlandsförbindelserna. SvK affärsverkär ett som
säljer överföringskapacitet storkraftnätet. Härutöver har SvK

för detnämnts svenska elnätet.systemansvaretsom- -



21SOU 1996:78

säkerhetenförtillsynsmyndighetkämkraftsinspektion ärStatens
oföränd-Uppgiftenverksamhet. ärKärntekniskOlikai typer av

i krig.ochkrisersäkerhetspolitiskaunderrad

strål-enligttillsynsmyndighetstrålskyddsinstitut ärStatens
kärnkraft-strålskyddet vidbl.granskarVerketskyddslagen. a.

verken.

kraftverksföreningenSvenskaElberedskap ABSvensk är ett av
inomberedskapsverksamhetbedrivauppgiftmedbolag attägt

beredskaps-dendessutomorganiserarBolagetelförsörjningen.
elområdena. skerDettas.k.desker inomverksamhet ge-som

elornrådenaledskrigkraftföretag. Imed vissaavtal störrenom
EFN.regionalafungerarelbefálhavare organsomsomav

säkerhetspolitiskaundersåledes myndigheterElbefalhavama är
i krig.ochkriser

på elberedskapentillämpningharLagstiftning3.3 som

harlagstiftningvisskortfattatbeskrivsföljandedetI som
intetFramställningen sättärelberedskapen.tillämpning

hän-reglergenomgång gällandeutförligfullständig. För aven
Huvuddelendelbetänkande.omnämndatidigareELU:svisas till
finns dess-elberedskapenförgällerbestämmelserde somav
1995/96.författningshandbokTotalförsvaretsisamladeutom

totalförsvaretsinomreglerarlagstiftninggenerellaDen som
förFöretagenselberedskapen.förgällerverksamhet även ansvar

närings-s.k.denireglerasberedskapsarbetemedverka iatt
näringsidkare,lag harEnligt denna1982:1004.idkarlagen

medverka iskyldighetfl.arbetsmarknadsorganisationer. attm.
totalförsvarsplaneringen.

bl.krig kaniochkrisersäkerhetspolitiskaUnder ranso-a.
1978:262 sättasförfogandelagenoch1978:268neringslagen
långtgående befo-samhälletBåda dessa lagartillämpning.i ger
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genheter reglera produktion, överföring ochatt förbrukning av
elkraft. Förfogandelagen tillåter i princip statligt Övertagande av
den egendom behövs för totalförsvarets behov.som

betydelseAv också lagenär 1990:217 skydd för samhälls-om
viktiga anläggningar. innehållerLagen bl. bestämmelsera. om
skyddsobjekt och företagens skyldighet åtgärdervidtagaattom
för skydda totalförsvarsviktiga anläggningaratt sabotage,mot
terrorism, m.m.

Utöver den generella lagstiftningen finns viss lagstiftning som
har särskild inriktning elkraftsornrådet. Hit hör bl. dena.
tidigare Omnämnda krigsskyddslagen 1942:335. Enligt denna
lag har ägare kraftanläggningarstörre skyldighet vidtagaav att
åtgärder för skydda anläggningenatt vapenverkan,mot m.m.

3.4 Samhällets kostnader för elberedskapen

harELU gjort försök uppskatta samhällets totalkostnaderett att
för elberedskapen. Detta inte helt okomplicerat dåär vissa
uppgifter osäkra och del ingårär kostnader delar i anslagen som

ocksåavsedda förär andra ändamål. På år harsom senare
skillnaden dessutom varit mellan de belopp harstor som
anslagits för elberedskapen och det faktiska kostnadsutfallet för

ändamål.detta olikaAv skäl har anslagen inte kunnat utnyttjas
fullt ut.

Statens kostnader för elberedskapen i första handutgörs av
planerings-, utbildnings- och övningskostnader projekt-samt
medel för beredskapsinvesteringar och åtgärderandra i
elsystemet. Huvuddelen kostnaden bärs NUTEK ochav av
SvK. NUTEK:s kostnader finansieras vissa anslagöver medan
SvK:s kostnader i huvudsak finansieras med driftmedel. Statens
anslag till elberedskapen uppgick budgetåret 1995/96 till 71
miljoner kronor årsbasisräknat inklusive kostnader för
utbildning civilpliktiga. Utfallet anslaget föregåendeunderav
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faktiskaDenanslagsbeloppet.väsentligtdockundersteg
anslagsbeloppetunderstigakommadärförkankostnaden att

beredskaps-förkostnaderbudgetår. SvK:sockså för detta
1995.miljoner kronortill 11uppskattasåtgärder kan per

exklusive kostnadenelberedskapenförkostnaderElindustrins
miljoner118år till1994uppgickoljaberedskapslagringför av

SvenskvidverksamhetensvaradekostnaddennaAvkronor.
totalt 19förelområdeskansliemavidochABElberedskap

olja kanberedskapslagringförKostnadernakronor.miljoner av
1995. Dennakronormiljoner62tilluppskattas per

ochgasturbinerdrifthandförstaiberedskapslagring avavser
vissadetta kommerTillreservanläggningar.kondenskraftverk

Kämbränslelagringen ärkämbränslen.lagringförkostnader av
krigunderändamål användningandra änföravseddfrämstdock

Totaltberedskapskostnad.räknasintedärföroch bör ensom
således till 180elberedskapenförkostnaderuppgår branschens

kronor.miljoner

kanelberedskapentotalkostnad församhälletsinnebärDetta att
budgetåret 1994/95.förkronormiljoner260225tilluppskattas -

förkostnaderkostnad utgörsdennafjärdedeldrygEn avav
olja.beredskapslagring av

elberedskapenförkostnadernaredovisningdetaljeradEn avmer
bilagaifinns
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organisation inomförFörutsättningar4 en ny
elberedskapen

organisationnuvarandemedProblem4.1

då affärs-tillkomelberedskapeninomorganisationNuvarande
Frågan beredskaps-år 1992.bolagiseradesVattenfallverket om

elindustrins ellerdå slutgiltigt. Varkeninteorganisationen löstes

beredskapsfrågoma klargjordes fulltförmyndigheternas ansvar
organisationnuvarandefinns medproblemFlera deut. somav

bakgrund.får dennamotses

utredningsarbetetsgenomförts underharintervjuerDe som
bristerochde problemuppfattninggång givithar omoss en

vår uppfattning börEnligtorganisation.nuvarandefinns isom
framhållas särskilt.nedanstående omständigheter

otyd-präglaselberedskapenorganisation inomNuvarande av
nivån.den centralasärskiltgälleravseenden. Dettai vissalighet

många ochmyndigheteralltfördelvisOtydligheten beror att
beredskapsfrågoma. Berördaengagerade iandra är organorgan

ansvarsför-uppfattningarhaft olikaoftadessutomhar om
osäkerhetskapatsituation hardelningen. Denna vem somom

vad.föransvarar

förgrundläggandeansvarsprincipens.k. ärDen ansvars-
tillämpasprincipcivila försvaret. Dennadetinomfördelningen

väsentligaöverförskrigIelberedskapen.inomfulltinte ut
inteElförsörjningsnämndenmyndighetuppgifter till somen --

tillämpningstrikti fred. Enverksamhetnågon egentligbedriver
utgår från myndighets-deninnebäransvarsprincipen att manav

och ändrari fredfinnsuppgiftsfördelningochstruktur som
möjligt.utsträckningså litenidenna som

elförsörjningeninomberedskapsuppgiftemadelarVäsentliga av
el-bolagAB. DettaElberedskapSvensk sattessköts upp avav
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industrin för sköta de branschinriktade beredskapsuppgifternaatt
då Vattenfall bolagiserades 1992. finnsDet ingen anledning

rikta kritik det vilket detta företagsätt haratt skött sinamot
uppgifter. frånDäremot det principiell synpunkt tveksamt att
beredskapsuppgifter det slag Elberedskap utför skallav som
utföras privatägt aktiebolag.ettav

Den regionala organisationen består f.n. elornrådensju medav -
i krig sin elbefalhavare. Varje civilbefälhavare måste därförvar-

två,samverka med eller i fall elområden/elbefal-fyratre ett- -
havare. Ytterst beror detta elornrådena uppbyggda medäratt
utgångspunkt från elsystemets tekniska struktur medan indel-
ningen civilornrådeni följer indelningen militärornråden.i De

har givetvis byggts utgångspunktmed från helt andrasenare upp
principer elornrådena. Bristenän överensstämmelse mellan
de regionala indelningama skapar vissa elornrå-problem. Färre
den skulle bidra till effektivisera samarbetet mellanatt
elornrådena och civilbefalhavarna.

Beredskapsförberedelserna inom elförsörjningen har hittills

byggt omfattande och aktivt från elindustrin.ett engagemang
Bl. har branschen tagit sig betydande del kostnadernaa. en av
för elberedskapen. Detta tillgång.givetvisärengagemang en
Vissa inslag i utvecklingen medför dock dettaatt engagemang
kan komma minska i framtiden. Avregleringen elmark-att av

hårdnandenaden och konkurrens mellan företagen kanen ge
sådana effekter. Detsamma gäller det ökade inslaget utländsktav
ägande inom elindustrin.

på4.2 Krav organisationen ny

föregåendeAv avsnitt framgick erfarenheterna nuvarandeatt av
organisation inom elberedskapen delvis negativa. Detär är
väsentligt de brister har konstaterats kan undanröjas vidatt som
övergången till vårorganisation. Enligt uppfattning detären ny
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denvid utformningenprinciper iakttasföljandeangeläget att av
organisationen:nya

olämpligtkonsekvent. DettillämpasAnsvarsprincipen bör är0
vidfrån tillmyndighetföra ettöveratt annanenenansvar

lämpligthellerinte sättakrigsutbrott. Det är att upp nya
Organisationsföränd-krigsläge.kris- ellermyndigheteri ett
krigsorganisation börövergång från tillfreds-vidringarna en

småså möjligt.därför somvara

påfrestningarna i krigför deOrganisationen störstautsätts ett0
omfattandemedförlandet ochdelarberör stora enavsom

mål. börhotsituationinfrastrukturella Dennabekämpning av
krigsorganisationför dendimensionerandedärför somvara

elförsörjningen.inombyggs upp

isådan flexibilitet denhaKrigsorganisationen bör atten0
fullt krig.också i andra lägenfungerakantillämpliga delar

till deorganisationenmåste finnasMöjlighet att anpassa
Övergångenpåfrestandeuppstår lägen.mindreibehov som

stegvis.bör kunna skekrigsorganisationfrån freds- till

splittrassamband bör intestarka inbördesmedUppgifter upp0
innebär dettaelförsörjningenmyndigheter. Inomflera att

frånåtskildahållasuppgifterna börbehovsprioriterandede
tydligoch krig. Enelsystemeti kris gränsuppgiften styraatt

funktionenförfunktionsansvaretdras mellanbör dessutom
elberedskapen.förochenergiförsörjning ansvaret

uppgifter inomharoch andramyndigheterAntalet organ som0
måste finnasrelationtydligEnbör begränsas.elberedskapen

myndig-ochelberedskapeninomhuvuduppgiftemamellan
beredskapsuppgifternasåvälbör gällahetsstrukturen. Detta

i krig.kriser ochsäkerhetspolitiskaunderverksamhetensom
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Elföretagen bör ha skyldighet upprätthålla sin verksamhetatt0
också under säkerhetspolitiska kriser och i krig föroch att-
genomföra de beredskapsförberedelser krävs för attsom
detta skall möjligt. Myndigheternas uppgift bör attvara vara
stödja, prioritera och i lägen leda och samordnaextrema- -
företagens verksamhet.
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elberedskapenRollfördelning inom5

ielberedskapen berororganisatoriska brister inomNuvarande

lyckats preciserainte harutsträckningväsentlig att man
huvuduppgifternaKopplingen mellanberördarollerna för organ.

befintliga myndighetsstrukturenoch denelberedskapen ärinom
vårhuvuduppgifter enligtdefinieras dekapitelIdetta somsvag.

elbered-för rollfördelningen inomstyrandemening bör vara
hållas isäruppgifterna börrollerskapen. De emotsvararsom
fast vissakapitel läggaSyftet med dettaorganisatoriskt. är att

olika Berördarollfördelningen mellanprinciper för myn-organ.
Elföre-kapitlen ochi 7uppgifter beskrivsdigheters närmare

kapiteldefinieras itagens ansvar

energiförsörj-för funktionenFunktionsansvaret5.1
ning

övergripandefast detvåra regeringendirektiv läggerI att
energiområdet iberedskapsuppgiftema inomför ävenansvaret

Någonhållas i funktion.skallfortsättningen upp-samman en
ochfunktion för elförsörjningiverksamhetendelning enenav

därför inte ske. Däre-energiförsörjning börför övrigfunktion

energiförsörjningfunktionendet bli aktuellt delakan attmot upp
Regeringenelförsörjningen kandelfunktioneri vara en.varav

förvaltnings-centralockså i egenskapfast NUTEKlägger att av
ocksåenergiområdet i fortsättningen börinommyndighet vara

energiförsörjning.funktionenmyndighet förfunktionsansvarig

framkommithar ingentingutredningsarbetetI osssom ger
vadifrågasätta bedömning regeringenanledning den göratt som

energiförsörjning. Defunktionensammansättningengäller av
motiveratenergislag detmellan olikafinns görsamband attsom

anledning läggafinns dethålla funktionen. hellerihop Inte att
myndighetenergiförsörjningfunktionen änansvaret annanen

energiområdet.inom Be-förvaltningsmyndighetencentraladen
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områderedskapsuppgiftema inom detta bör naturligses som en
del energimyndighetens uppgifter.av

Innebörden myndighets funktionsansvar definieras i be-av en
redskapsförordningen 1993:242. fredI omfattar funktions-

enligt förordningen följande uppgifter:ansvaret

utarbeta underlag för statsmakternas målenbeslut förom
samrådfunktionen i krig i med andra myndigheter inom

funktionen
samordna beredskapsförberedelsema inom funktionen

S samordna planering och budgetering de beredskapsförbe-av
redelser utförs inom funktionensom
samordna och genomföra krigsplanläggning inom funktionen

för personal utbildasattsvara
för övningar genomförsattsvara

regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget inom
funktionen.

Vid skärpt beredskap skall den funktionsansvariga myndigheten
samordna verksamheten inom funktionen. Vid behov skall

ocksåverksamheten samordnas med verksamhet inomannan
totalförsvaret.

Vid högsta beredskap skall den funktionsansvariga myndig-
hållaheten regeringen underrättad händelseutvecklingen, detom

tillståndetaktuella och den förväntade utvecklingen inom
också hållasfunktionen. Regeringen skall underrättad deom

åtgärder har vidtagits eller planeras inom funktionen.som

åstadkommasyfte tydligI ansvarsfördelning inom funk-att en
tionen energiförsörjning finns det anledning precisera vissaatt
inslag i det fredstida funktionsansvaret. iAtt detalj dettagöra
ankommer berörda myndigheter. I detta sammanhang vill
dock betona uppgifter iNUTEK:s egenskap funktions-att av
ansvarig myndighet bör renodlas till för funktionenatt avse ge-

frågor. också lämpligtDet funktionen energi-är attmensamma
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elförsörjningen böri delfunktionerdelasförsörjning varavupp

vara en.

uppgifter ivår innebär detta NUTEKrsuppfattningEnligt att
funktionenfunktionsansvarig myndighet föregenskap av

områden:följandetillenergiförsörjning bör koncentreras

inriktningenstatsmaktemas beslutunderlag förutarbeta om
säkerhetspolitiska kriserunderverksamhetfunktionensav

elberedskapsmyndighetensamverkan medi krig ioch

för funktionenoch andraprogramplanutarbeta gemensamma
planeringsdokument

de resultatredovisa beredskapsläge ochfunktionensamlat för
uppnåtts verksamheteniharsom

beredskapsförberedelserfunktionsgemensammasamordna4.
utsträckningfunktionen i denkrigsplanläggningen inomoch

behövsdettasom

sådan övningsverksamhet börutbildnings- ochför somsvara
för funktionen.gemensamvara

elkraftbehovetPrioritering5.2 avav

identifieraruppgiften innebärbehovsprioriterandeDen att man
säkerhetspolitiskaelkraft undersamhällets behovoch avväger av

så långtuppgifteninnebäri krig. I fredkriser och att man som
måste underprioriteringarförbereder demöjligt görassom

i krig. Detta kansäkerhetspolitiska kriser och göras genom
grundprioriteringar, Deframtagning organ som svararm.m.av

beställaresamhälletsuppgift betraktaskanför denna avsom
uppgiftkriser och i krig. Dennasäkerhetspolitiskaelkraft under

tillhandahålla elkraft underåtskild från uppgiftenhållasbör att
förhållanden.dessa

nivårespektiveledningsorganenförsvaret hardet civilaInom
och kommun-länsstyrelsernacivilbefälhavama,regeringen,-

2 16-0590
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styrelserna för behovsprioriteringama inom de verk-ansvar-
samheter nivå.bedrivs respektive Regeringen in-som anger

ÖCBriktningen i Det ankommer vid behov preci-stort. att
ÖCBden övergripande inriktningen. dåsamverkar med öv-sera

riga myndigheter inom det civila försvaret.

5.3 Styrning elsystemetav

Elsystemet omfattar de produktions- och överförings-
anläggningar behövs för tillgodose samhällets behovattsom av
elkraft. Under säkerhetspolitiska kriser och i krig uppgiftenär
för sådantberörda elsystemet desättatt styra ett attorgan
behov elkraft prioriteras regeringen och övrigaav som av

så långtledningsorgan möjligt kan tillgodoses. Desom organ
såledesför denna uppgift har utförarroll inomsom svarar en

elförsörjningen.

fred omfattar uppgiftenI elsystemet alla de beredskaps-att styra
förberedelser krävs för kris- och krigsuppgiften skallattsom
klaras. Detta innebär de beredskapsuppgifter haratt som en
direkt koppling till elsystemets funktion under säkerhetspolitiska

hållas frånkriser och i krig bör ihop. denna principAvsteg bör
endast starka skäl talar för det.göras om

Uppgiften elsystemet under säkerhetspolitiska kriseratt styra
och i krig med tillhörande beredskapsuppgifter bör som- -

ha ställning delfunktion inom funktionen energi-nämnts som en
sådan bådetillgodoserförsörjning. En lösning behovet av sam-

energiförsörjningen hållaordning inom i och behovetstort attav
beredskapsförberedelserihop de elförsörjningensom avser un-

säkerhetspolitiska kriser och i krig.der

5.4 Förslag

kapitel har föreslagits:dettaI
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fortsättningen skallienergiförsörjningfunktionen ävenatt
hållas ihop

fortsättningenteknikutvecklingsverket iochNärings- ävenatt
myndighet för funktionenfunktionsansvarigskall vara

energiförsörjning

teknikutvecklingsverkets uppgifter iNärings- ochatt egen-
för funktionenfunktionsansvarig myndighetskap av

uppgiftertillenergiförsörjning bör koncentreras ärsom
för funktionengemensamma

elkraft undersamhällets behovuppgiften prioriteraatt att av -
ledningsorgan harde civilaregeringen läggs ettsom-

Överstyrelsen civil-för civil beredskap,områdesansvar
kommunstyrelsernalänstyrelsema ochbefálhavarna,

delfunktionha ställningelförsörjningsuppgiften böratt som
energiförsörjning.funktioneninom
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gäller elbered-Organisationsalternativ vad6
nivåpå centralskapen

Förutsättningar6.1

förfunktionsansvaretlämnades innebärförslagDe attovansom
och tydligpreciserasenergiförsörjningfunktionen ges en
den behovspriorite-gällerhemvist. Detsammaorganisatorisk

precise-i huvudsakförslag innebäruppgiften.rande Dessa en
frågaförhållanden. detgällande Däremot är öppenring enav nu

delfunktionen elförsörj-förbör hamyndighetvilken ansvarsom
elförsörjningsuppgiften.ning

föreslogELU EFNerinrassammanhanget kanI att attom
funktion elförsörj-för nyinrättadha funktionsansvarskulle en -

funktionsansvarigi egenskapverksamhetoch bedrivaning av-
skulle därmedi fred. EFNfunktion redanför dennamyndighet

beredskapsmyndigheten utanför För-renodladeendabli den
ansvarsområde. inte tagitRegeringen harsvarsdepartementets

förslag.för dettaställning

anknytning till SvKregeringenvåra understrykerdirektivI att en
elförsörjnings-beredskapsuppgiften inomeftersträvas förbör

kapitelSyftet med dettaområdet. olikakan ske ärDetta sätt.
finns för anknyt-alternativvärdera debeskriva ochatt som en

elförsörjningsuppgiften tillbenämntvi harning det somav
utformats i dennadirektiven harbakgrund hurSvK. Mot av

uppgiften tillanknytafråga anledninginte funnithar pröva attatt
någon SvK.myndighet änannan

har det s.k.SvK redanunderstrykassammanhanget börI att nu
innebär SvKSystemansvaretför elsystemet. attsystemansvaret

anläggningarförövergripande ärdethar attansvaret som
sådant balanssamverkar sättanknutna till elsystemet attett

upprätthållas mel-kortsiktigt kanlandethela eller delarinom av
elkraft.förbrukningproduktion ochlan av
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vårEnligt uppfattning har det vi har benämnt elför-som
sörjningsuppgiften koppling tillnära Dennasystemansvaret.en
koppling väsentligt skäl till delfunktionsansvaretär förett att
elförsörjningen bör läggas SvK. betydelseAv ocksåär att
SvK har förhållandeoberoende ställning i till branschensen
företag och den enda aktör har rikstäckandeär som en orga-
nisation.

6.2 Modeller för anknytning till Svenska kraftnät

Anknytningen till Svenska kraftnät kan ske olika Följsätt.
de alternativ möjliga:är

Delñmktionsansvaret för elförsörjningen påläggs fristå-en
ende myndighet med instruktion, budget ochegen egen egen

bestårpersonal. Anknytningen till SvK i den myndig-att nya
heten köper administrativa fråntjänster SvK.

Delfunktionsansvaret påför elförsörjningen fristå-läggs en
ende myndighet med instruktion och budget. Upp-egen egen
giften fungera kansli den myndigheten läggsatt som nya

SvK. Denna myndighet för beredning och verk-svarar
ställighet de beslut den myndigheten fattar.av som nya

Delfunktionsansvaret för elförsörjningen läggs SvK.
SvK:s instruktion kompletteras med bestämmelser attom
vissa beslut vad gäller den uppgiften i fred skall fattasnya

beredskapsråd.efter hörande Den personal skallettav som
elberedskapsfrågornaarbeta med anställs vid SvK och iår

alla avseenden underställd SvK:s ledning. Myndigheten till-
fördelas medel sköta beredskapsuppgiftema.att

påDelfunktionsansvaret för elförsörjningen4. läggs SvK utan
några insyns- eller beslutandefonner tillskapas vidatt nya

myndigheten. I SvK:s instruktion endast myndig-attanges
heten har de uppgifter följer delfunktionsansvaret försom av
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personal skall arbeta med bered-elförsörjningen. Den som
skapsuppgiftema anställs vid SvK och i alla avseendenär

Myndigheten tilldelas medel förunderställd SvK:s ledning.
beredskapsuppgiftema.skötaatt

friståendeväsentligt beredskaps-Alternativ 1 innebär i allt att en
anknytning tillmyndighet inrättas. krav SvKDet som rege-

våra direktiv tillgodoses därmed inte.ringen har uttalat i För

finns ingen anledning den myndigheten skallövrigt det att nya
frånstöd just SvK. möjlighetköpa sitt administrativa En som

Kammarkollegiet inomligger till hands ärnärmare ramensom
för administrativtuppdragsverksamhet stödför sin svarar

små myndigheter.och medelstora

skapas harAlternativ 2 har nackdelen oklarhetatt om vem som
personal fungerar kansli beredskaps-för den somansvar som

åtgärder vidtar iför denna personalmyndigheten och de som
frånkanslipersonal. Erfarenheterna liknande kon-egenskap av

håll visar kom-inom statsförvaltningenstruktioner andra att
uppstår gästmyndig-mellan värd- ochpetenstvister ibland

skall leda personalens arbete,ledningarhetemas om vem som
efterfrågas nyrekryteringar,vidvilken kompetens skall etc.som

svårt entydigt värd- ochDet sätt avgränsaär att ettm.a.o.
från varandra.gästmyndighetemas ansvar

för beredskapsuppgiftema heltalternativet 3 läggsI ansvaret
beredningsforrner elindustrinSamtidigt tillskapasSvK. som ger

påverka såväli och möjligheteroch andra intressenter insyn att
verksamheten i krig. alter-beredskapsförberedelsema Dettasom

både tydlighet i ansvarsfördel-tillgodoser kravetnativ m.a.o.
frånoch inflytande branschen ochningen och kravet insyn

myndigheter.vissa

Också tydlighet. Delfunktions-4 tillgodoser kravetalternativ
också alternativ helti dettaför elförsörjningen läggsansvaret

inflytandeinsyn ochtillgodoses inte kravetSvK. Däremot
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från utomstående intressenter beredskapsförberedelserna och
då sådanaverksamheten i krig. väsentligDetta nackdelär en

såvittmöjligheter vi kan bedöma har betydelse för elindu-stor
beredskapsfrågorna.strins iengagemang

vår uppfattningEnligt alternativ 3 den modell för anknyt-är

ningen till SvK bäst tillgodoser de krav bör ställasom som man
den organisationen. Den innebörden dettanärmarenya av

framgår då ingå-alternativ SvK:s beredskapsuppgifter beskrivs

kapitel.ende i nästa

6.3 Förslag

detta kapitel har föreslagits:I

uppgiften för delfunktionsansvaret för elförsörj-att att svara
ningen läggs Svenska kraftnät

särskilda insyns- inflytandefonneroch skapas vid Sven-att
utomståendeska kraftnät för intressenter möjlighetatt ge

påverka beredskapsarbetetatt

den personal skall arbeta med beredskapsuppgiftemaatt som
skall vid Svenska kraftnätanställd och i allavara avse-
enden underställd denna myndighets ledning.vara
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ansvarsfördelningochMyndighetsstruktur7
ifredelberedskapeninom

nivåCentral7.1

nivå elbered-inomcentraluppgifterhabörmyndigheterTre
kärnkraftsinspektion.och StatensSvKNUTEK,i fred:skapen

sådant direkthartillbegränsasbörNUTEK:s ensomansvar
energiförsörjning.funktionenförfunktionsansvarettillkoppling

förelförsörjning ochdelfunktionenförbör haSVK svaraansvar
kärnkrafts-Statensstorkraftnätet.beredskapsåtgärder gällervad

bered-ställningfortsättningen haiinspektion bör även som
beredskapsförberedelserdegenomföraochskapsmyndighet

försittskall kunnamyndighetenförkrävs taatt ansvarsom
i krig.kriser ochsäkerhetspolitiskai underkärnkraftssäkerheten

inomuppgifterhartvå myndighetermedförDetta att som nu
och KSN.gäller EFNavvecklas. Dettafred kanielberedskapen

träda ikanverksamhet i fredingennormaltbedriverEFN men
har EFNkrigdetta. Ibeslutarregeringenfunktion ettomom

tillknutenelförsörjningen. KSNför ärövergripande ansvar
1942:335enligt lagenärendenhandläggerochNUTEK om

Dekraftanläggningar,skyddsåtgärder för vissasärskilda m.m.
börgasledningarvad gällerhandläggerf.n.frågor närrmdensom

NUTEK.nedläggning skötasnämndensefter av

beredskapsförordningenenligtharstrålskyddsinstitutStatens
Någon krigs-energiförsörjning.funktionenuppgifter inom

in-fastställts förinte hadockelberedskapeninomuppgift synes
sådan kopp-harverksamhetentveksamtstitutet. Det är enom

kvarstå beredskaps-börinstitutetelberedskapenling till att som
myndighebmed energiförsörjning.funktionenuppgifter inom

övervägande så fallet.inte börförskäl talar att vara

myndig-ansvarigegenskapiberedskapsuppgifterNUTEK:s av
avsnitt 5.1.ideñnieradesenergiförsörjningfunktionenförhet
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Uppgifter inte har direkt koppling till funktionsansvaretsom en
bör följd härav överföras till den myndighetsom en som
tilldelas för delfunktionen elförsörjning SvK.ansvaret Detta
gäller i första hand nedanstående uppgifter:

prövning skyldigheten genomföra beredskaps- ochatt0 av
skyddsåtgärder vid elkraftsanläggningar enligt särskild lag-
stiftning

myndighetsuppgifter inklusive förmånshantering för civil-0 - -
pliktig personal i krig utnyttjas för reparation ochsom avses
drift elkraftsanläggningarav

uppgiften personalkontrollmyndighet för personal0 av vara
anställd eller krigsplaceradär inom elförsörjningen.som

SvK:s beredskapsuppgifter bör omfatta för delfunk-ansvaret
tionen elförsörjning och för de beredskapsförberedelseransvaret

SvK har genomföra i egenskap tillatt storkraft-ägaresom av
nätet.

Delfunktionsansvaret innebär SvK övergripandeatt ettges an-
för elsystemet skall kunna tillgodose prioriteradeatt behovsvar

under kriser och i krig. Följande uppgifter bör ingåi fred i del-
funktionsansvaret:

medverka i planeringsarbete och studieverksamhet0 som
genomförs inom funktionen energiförsörjning

samverka med den funktionsansvariga myndigheten vid0 ut-
arbetandet funktionens programplan och beredskaps-av
lägesredovisning

ha dispositionsrätten till det konto i Riksgäldskontoret0 som
inrättas för den beredskapsavgift föreslås finansiera el-som
beredskapen

samordna och inrikta elindustrins beredskapsförberedelser0

sluta erforderliga avtal beredskapsförberedelser med el-0 om
företag
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ochberedskaps-lagstiftningsärskildenligtärendenpröva om0
elkraftsanläggningarskyddsåtgärder vid

elförsörjningeninompersonalkrigsplaceradutbilda och öva0
civilpliktigainklusive

funktionenförandrafunktionsövningar ochimedverka0
övningargemensamma

utrustningreservmateriel ochanskaffa och lagra somannan0
regi elleri krig ireparationer elsystemetförbehövs egenav

företagolikaavtal medgenom

personal-myndighetsuppgifter vad gällervissahandlägga0
civilpliktiga,kontroll, m.m.

Ielbefälhavarorganisationen.förhuvudmanvidareSvK bör vara
organisationdennainomberedskapsförberedelsemafred bör -

med dessaavtalbör slutaföretag. SvKvissaskötas avsom nu -
beredskaps-omfattningeninriktningen ochföretag avom

ingå ikansliermedelbefälhavarnakrig börförberedelsema. I

krigsorganisation.SvK:s

Beredskapsrådet börberedskapsråd till SvK.knytasbörEtt
Bestämmelserrådgivande uppgifter.haregeringen ochutses av

innanrådet hörasskallinstruktioniin SvK:sbör atttas om
beredskaps-inriktningenfrågorviktigarebeslut itas avom

beredskapsrådet börSyftet med attförberedelsema. gevara
ochiinsynmyndighetervissaelindustrinförföreträdare samt
del-inomberedskapsförberedelsemapåverkamöjligheter att

elförsörjning.funktionen

beredskaps-Beredskapsrådet bör sammansättas experterav
ÖCB,börmyndigheternaBlandelförsörjning.frågor och

börElindustrinföreträdda.FörsvarsmaktenochNUTEK vara
också finnasrådet börbranschföreningarna. Iföreträdasbl. ava.

såvälorganisationenoch lokalaregionalaför denföreträdare

på företagssidan.myndighetssidan som
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nivå7.2 Regional

bestårfred denI regionala myndighetsorganisationen civil-av
befälhavare och länsstyrelser.

Civilbefälhavama utfärdar anvisningar för krigsplanläggningen
nivåregional och utarbetar grundprioritering för behoveten

elkraft i olika kris- och krigslägen. samrådDet sker iav senare
med berörda länsstyrelser och kommuner elområdes-medsamt
kansliema.

Elbefälhavarna finns inte myndigheter i fred. Beredskaps-som
elområdeskansliförberedelserna utförs i enlighet medett ettav

avtal mellan Svensk Elberedskap AB och företagen inomett av
elområdet. Detta arbeta hittillshar fungerat tillfreds-sätt att
ställande.

vårEnligt mening finns ingendet anledning elbefal-att ge
havama myndighetsstatus i fred. Fredstida störningar i samband
med och kan hanteras inom försnöstormar annat ettramen
informellt samarbete mellan företagen. Detta sker redan idag.
Ingenting hindrar företagen initiativ utvecklaratt eget sam-

Några åtgärderarbetet. ytterligare behöver inte genomföras i
fred.

pågårutredningsarbeteEtt inom Svensk Elberedskap medAB

inriktning elornråden.minska antalet Det önskvärtärmot att att
elornråden så långtindelningen i möjligt bringas attsom

civilornråden. Påsammanfalla med indelningen i sikt bör antalet
elornråden kunna minskas till eller fyra. Ytterligare utred-tre
ningsarbete krävs innandock detta kan genon1föras.

i fortsättningenSom bör SvK huvudman för el-nämnts vara
befälhavarorganisationen. bör ankommaDet SvK slutföraatt

påbörjatsdet utredningsarbete har beträffande elbefäl-som
ocksåhavarorganisationen. SvK bör uppgiften slutaöverta att
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elbefälhavar-förfrediföretagmed deavtal svararsom
beredskapsförberedelser.organisationens

Förslag7.3

föreslagits:harkapiteldettaI

kraftnätSvenskateknikutvecklingsverket,ochNärings-att
inomuppgifterskall hakärnkraftsinspektionStatensoch

i fredelberedskapen

avvecklasElförsörjningsnänmdenatt

avvecklaskraftanläggningarförKrigsskyddsnämndenatt

uppgifterhaskalllängrestrålskyddsinstitut inteStatensatt
energiförsörjningfunktioneninom

och vissaelindustrinförberedskapsråd företrädaremedatt ett
kraftnätSvenskatillknytsmyndigheter

regeringenberedskapsrådetledamöterna utsesatt avav

medfyraellertillminskaselområden siktantalet treatt
civil-medsammanfallermöjligtlångtsågränser somsom

områdenas gränser

myndighets-fortsättningenihellerinteelbefälhavarnaatt ges
i fredstatus

elbefálhavarorganisatio-inomberedskapsförberedelsemaatt
företagvissaskall skötasfortsättningeniäven avnen

företagavtal med deskall slutakraftnätSvenska somatt
elbefálhavarorga-inomberedskapsförberedelsemasköter

nisationen.
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ansvarsfördelningochMyndighetsstruktur8
säkerhetspolitiskaunderelförsörjningeninom

i krigochkriser

krigsorganiseringAllmänt8.1 om

varierandemyckethakrig kanochkriserSäkerhetspolitiska
också med hänsynskilja sigkanvaraktighet. Deochförlopp

års försvarsbeslut1996Iberörs.landetvilka delartill somav
stärkatillbidraskallförsvaretciviladet attställs krav att

påfrestningar. Ettsvåra nationellaförmåga hanterasamhällets att
all-detfortsättningenidock ävenväpnat varaansesangrepp

styrande viddärförbörhotsituationhotet. Dennavarligaste vara
påfrestande situa-Mindrekrigsorganisationen.utformningen av

iinbör byggasflexibilitetmed denfår hanterastioner orga-som
nisationen.

verk-inomorganisationendet önskvärtAllmänt är att ensett
krisersäkerhetspolitiskaupprätthållas underiskallsamhet som

möjligt vidsmå förändringarsåundergåri krigoch ensom
krigs-medsambandOmorganisationerikrigsorganisering. ett

myndig-nedallvarligtstörningar sättertillledautbrott kan som
högaställerledningsfönnåga i läge extremtheternas ett som

för-civilainom detskäl hardettaavseende. Avkrav i detta man
förkrigsorganisationeneftersträvat att ensvaret senare

medskalllångt möjligt överensstämmasåverksamhet som
fredsorganisationen.

försvaretciviladetockså inomtydlig trend attfinnsDet manen
frånverksamhetenledaförsökavillså möjligtlänge myn-som

så läng-i detvillfredsuppehållsplatser. Man sättdigheternas
krigsuppehållsplatstillverksamhetenflyttningundvikasta aven

följdråda tilli landetförvirring kandå betydandei läge avett en
betoningstridshandlingar. Denbegynnande senaresom

förstärkt dessaharkrigsförloppsnabbaochkortahar skett av
tendenser.
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Ansvarsprincipen grundläggandeär för ansvarsfördelningen
inom det civila försvaret. Ansvarsprincipen innebär denatt som
har för samhällsverksamhet i fred också haransvar en ansvar
för verksamheten i under säkerhetspolitiska kriser och i krig om
den skall upprätthållas under förhållanden.dessa I ingåransvaret
också vidta de beredskapsförberedelseratt erfordras för attsom
verksamheten skall hållaskunna igång under säkerhetspolitiska
kriser och i krig. Ansvarsprincipen ytterligareär sättett att
understryka kravet nära överensstämmelse mellan freds-en
och krigsorganisationen.

8.2 Organisation på nivåcentral under säkerhetspoli-
tiska kriser och i krig

kapitelI föreslogs7 EFN skall avvecklas. Nämndensatt upp-
gifter bör överföras till SvK. åtgärdDenna medför det inteatt
längre finns något behov ändra myndighetsstrukturenattav

nivåcentral inom elförsörjningen under säkerhetspolitiska kriser
och i krig. Samma myndigheter kan verka under dessa för-
hållanden i fred. Med hänsyn till vad framfördessom som ovan

fdetta fördel.är storen

Myndighetsstrukturen nivåicentral krig såledesbör bestå av
NUTEK, SvK och Statens kärnkraftsinspektion. Dessa myndig-
heter bör nedanståendeha krigsuppgifter.

NUTEK:s krigsuppgift bör hålla regeringen underrättadattvara
läget inom funktionen energiförsörjning föreslåom samt att

regeringen åtgärderde läget kräver. I övrigt bör NUTEKsom
utföra de uppdrag regeringen kan komma lämna tillattsom
myndigheten.

SvK:s krigsuppgift i egenskap delfunktionsansvarig myndig-av
het för elförsörjningen bör leda och samordna denattvara
verksamhet bedrivs inom elförsörjningen i krig. Myndig-som
heten bör ha övergripande för åtgärderde krävsett ansvar som
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för elsystemet säkerhetspolitiska kriser i krigunder och skallatt
kunna tillgodose prioriterade behov. SvK bör vidare besluta om
omfördelning reparationspersonal, reservmateriel och andraav

mellan olika delar landet. börHärutöver SvK ledaresurser av
elbefälhavamasoch samordna verksamhet. Elbefálhavarna med

ingåkansliet bör i SvK:s krigsorganisation.

åtgär-SvK bör i egenskap till storkraftnätet vidtaga deägareav
fungerader krävs för detta skall under säkerhets-nätattsom

såvälpolitiska kriser och i krig. uppgift koppladDenna är nära
också bestårtill SvK:s under säkerhets-systemansvar som-

politiska kriser i krig till myndighetens övergripandeoch som-
uppgift delfunktionsansvarig myndighet för elförsörj-att vara
ningen.

beredskapsråd kvarståSvK:s bör under säkerhetspolitiska kriser
således ingåRådetoch i krig. bör i SvK:s krigsorganisation.

fråntill vissa uppgifter kan dess-Med hänsyn EFNövertasatt
krigsorganisationdelar denna myndighets behöva över-utom av

fråga bör i särskild ordning SvK.SvK. Denna prövastas av av

också frågorkärnkraftsinspektion bör i krigStatens pröva om
vid kärnkraftverk. Myndighetens bedöm-säkerheten landets

måste till speciella riskrniljöningar dock denanpassas som
råder under säkerhetspolitiska kriser och i krig.

nivåpå8.3 Organisation regional och lokal under
säkerhetspolitiska kriser och i krig

bestå civilbefälhavare,krig bör den regionala organisationenI av
Elbefálhavama börelbefälhavare och länsstyrelser. nämntssom

ingå i kraftnäts krigsorganisation.Svenska

Civilbefálhavarnaskrigsuppgift prioritera behovetbör att avvara
fråncivilområdet utgångspunkt de anvisningarelkraft inom med

också förCivilbefälhavarenregeringen lämnar. svararsom
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till och centrala myndigheter.lägesrapportering regeringen Dess-
hålla elbefalhavaren underrättadcivilbefälhavarenskallutom om

civilornrådet.operationer kan komma beröramilitärade attsom

leda samordnaElbefälhavarens krigsuppgift bör och deattvara
nivååtgärder elförsörjningen regional förkrävs inom attsom

elkraft skall kunna tillgodoses. Omprioriterade behov av
kommunikationernastorkraftnätet inte längre fungerar och om

skall elbefälhavaren kunnacentrala myndigheter brutnamed är

samordning elförsörjningen.för regional ledning och avsvara

uppgift inom elförsörjningen under säkerhets-Länsstyrelsemas
krig utarbeta underlag för civil-politiska kriser och i bör attvara

prioriteringar behovet elkraft. länsvisabefälhavarens Deav av
samråd med kommunerna.bör utarbetas iprioriteringarna

förkrigsuppgift lämna underlagbörKommunernas attvara
tillse verksamheten vid debehovsprioriteringarna och att att egna

igång.hållasenergiföretagen kan

8.4 Förslag

föreslagits:detta kapitel harl

nivå inom elförsörjningenmyndighetsstrukturen centralatt
övergångvid till krigsorganisationinte ändras sammaen

säkerhetspolitiskauppgifter undermyndigheter bör ha
i fredkriser och i krig som

krigsuppgiftteknikutvecklingsverkets börNärings- ochatt
hålla inom funk-regeringen underrättad lägetatt omvara

åtgärderföreslå regeringen deenergiförsörjning ochtionen
läget kräversom

ochkrigsuppgift bör ledaSvenska kraftnätsatt attvara
åtgärdersamordna vidtaga ielförsörjningen desamt att

skallför prioriterade behovkrävselsystemet attsom
kunna tillgodoses
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bör ha uppgifterkämkraftsinspektionStatensatt samma
i krig myndig-säkerhetspolitiska kriser ochunder som

i fredheten har

ingå kraftnäts krigsorgani-i Svenskaelbefalhavama skallatt
sation

krigsuppgift bör leda ochelbefálhavarnasatt attvara
nivåpå förregional krävssamordna den verksamhet som

tillgodoses.elkraft skall kunnaprioriterade behovatt av
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beredskapsansvarElföretagens9

föravgörandeberedskapsarbetetimedverkan ärElföretagens
elföretaguppnå elberedskap. Medgodmöjligheterna att avsesen

elhandelsföretag,elproduktionsföretag, äga-detta sammanhangi
i bered-medverkanelföretagensfl. reglerasF.n.elnät,av m.re

i1982:1004näringsidkarlageni den s.k.skapsarbetet samt
elkraftsornrådet.gäller förfrämstspeciallagstiftningviss som

skyldig-elföretagen harfastdet läggsväsentligtDet är attatt en
säkerhetspolitiskaockså underupprätthålla verksamhetsinhet

förde bör haföljerkrig. dettakriser och i Av attettatt ansvar
dettaförbehövsberedskapsförberedelservidtaga de attsom

preciseraSvKankommabörmöjligt. Detskall att om-vara
beredskapsförberedelserdeoch karaktärenfattningen somav

detta slutasbör avtalgenomföra. Somföretagen bör nämnts om
elföretagen.med

upprätthålla verksam-förföreslår företagensVi attatt ansvar
lagregleras.och i krigsäkerhetspolitiska kriserheten under

den kom-Därmed kanalla elföretag.gällaskyldighet börDenna
finns hosochanläggningaroch kännedom nätpetens somom

och iockså säkerhetspolitiska kriserunderutnyttjasföretagen
företagensprioriterafred böruppgift ikrig. SvK:s attvara

åt-överenskomnakontrolleraberedskapsförberedelser och attatt
i krigkriser ochsäkerhetspolitiskaUnderutförts.gärder har

verksamhet.företagenssamordnar SvKleder och

genomföraskyldigafortsättningenibörFöretagen attäven vara
bety-elkraftsanläggningarskyddsåtgärder i störrefysiska av

omfattningenreglerarlagföreslagithardelse. ELU somen ny
företagenåtgärder. förslaget börEnligtdessaoch karaktären av

regeringen be-myndighettill denockså skyldighetha att som
ellerplaneradanmälavårt förslag SvKenligtstämmer ny-en--
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ombyggnad eller väsentlig förändring i den anlägg-typannan av
åsyftasning i lagen.som

De praktiska möjligheterna ålägga företagen genomföraatt att
beredskapsförberedelser beroende ñnansieringsfråganär attav
löses. Det avgiftssystem föreslårvi i kapitel innebärnästasom

utgårbidrag till alla kostnader företagen åsamkasstörreatt som
sin medverkan i beredskapsarbetet.genom

Ikapitel föreslår11 vi lag elberedskap. Bestämmelseren ny om
företagens skyldighet upprätthålla verksamheten underattom

säkerhetspolitiska kriser och i krig genomföra bered-samt att
skapsförberedelser bör in i denna lag.tas
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beredskapsförberedelsernaFinansiering10 av

Förutsättningar10.1

elförsörjningsområdetfrån skallutgåviEnligt direktiven bör att
därförberedskapskostnader. Vi börsinaför övervägaegnasvara

finansiera beredskapskost-avgiftssystem förinföra attettatt
enligt direk-Avgiftssystemet börelförsörjningen.nadema inom

konkurrensneutralt.tiven vara

nyligenfinansiering harcivila försvaretsUtredningen detom
föreslåsbetänkandetSOU 1996:58. Ibetänkandeavlämnat ett

elförsörjnings-, telekommu-inomberedskapskostnademaatt
rundradioområdena avgiftsñnansieras. Vad gällernikations- och

utredningen skedetta enligtrundradioverksamheten bör genom
radio och tilllicensavgiften för TVfast delavsättning avav en

beredskapsändamål.

gällerverksamhet vadsammanhanget kanI nämnas att statens
Elsäkerhets-avgifter.finansieras medoch nättillsynelsäkerhet

lågspän-abonnentavgift. Enavgiften konstrueradär ensom
i avgift. Högspän-f.n. 6 kronorningsabonnent betalar per

år.500 kronorningsabonnenter betalar per

nätövervakningsavgiftenför nättillsynenAvgiften uttas av--
efter antalet el-Avgiften beräknasnätkoncession.innehavare av
högspännings-utgår år med 600 kronorochabonnenter perper

lågspänningsabonnemang.abonnemang och 3 kronor per

Finansieringsmetod10.2

föreslagitfinansiering harförsvaretsUtredningen det civilaom
beredskaps-för finansieringengenerella principervissa av

i korthetförsvaret. innebärcivila Dessaförberedelser inom det
också vid fördelningenvägledandeansvarsprincipen böratt vara
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kostnadsansvaret för de beredskapsförberedelser behövsav som
för svåraklara krig och påfrestningar.andra nationellaatt
Avgifts- och egenfinansiering bör enligt utredningen därför
användas i utsträckning för finansieringenstörre bered-än nu av
skapsförberedelser inom det civila försvaret. Utredningen anför
också statsfinansiella skäl för avgiftsfinansiering bör kommaatt
ifråga.

Vi ansluter till utredningens principiella vad gällersynsättoss
avgiftsfinansieiing beredskapsförberedelser. vårEnligtav
uppfattning talar flera förskäl avgiftsfinansiering lämp-äratt en
lig finansieringsform för beredskapskostnadema inom elförsörj-
ningen. Ett skäl förnödenhet så allaär äratt gotten som som

såvälsamhällsmedborgare beroende i fred krig.är av som
Brukarkollektivet därför relativt väl medöverensstämmer
kollektivet skattebetalare. Ett skäl avgifter redanärannat attav
används inom elförsörjningen för åtagan-finansiering statligaav
den inom nättillsynsområdena.elsäkerhets- och Fungerande

såledesavgiftssystem finns tillgå. Ytterligare skäl äratt ett att
kostnader för elberedskapen skulle kraftigtöka destatens om

kostnader bärs näringslivet skulle behöva skatte-som nu av
finansieras.

10.3 Utformning avgiftssystemetav

principI bör samtliga beredskapskostnader inom delfunktionen

elförsörjning finansieras med beredskapsavgift. Detta gälleren
det myndigheter företageller utför bered-äroavsett om som

skapsåtgärdema. Undantag bör endast för de adminis-göras
trativa beredskapskostnadema, kostnadernadvs. för företagens

krigsplanläggning utbildnings- och övningsverk-samtegen
samhet. Dessa kostnader bör i enlighet med gällande lag--
stiftning bäras företagen själva.av-

ocksåBeredskapsavgiften bör finansiera kostnaderna för den

beredskapslagring olja sker för möjliggöra elproduk-attsomav
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sigi krig.kriser och Detsäkerhetspolitiska rörundertion om
drifttill möjliggörasyftarberedskapslagring att gas-avsom

Ocksåförhållanden.under dessakondenskraftverkturbiner och
driftvämsverksamhet kostna-för företagenskostnaderna samt

förmåner civilpliktigatill deochför utbildningderna somav
säkerhetspolitiskaelförsörjningen underfå uppgifter inomavses

beredskaps-med hjälpfinansieraskrig böroch ikriser av
avgiften.

exklusive de kostnaderframgår elberedskapenbilaga 4Av att -
mil-f.n. kostar 237skall bära självaenligtföretagen ovansom -

ambitionsnivådenår. beloppDettakronorjoner motsvararper
beredskapsavgiftenelberedskapen. Omgäller inomjustsom nu

från ochkostnaderutgångspunkt dagensmedskulle beräknas
årkronormiljonerambitionsnivå därför beloppet 237skulle per

beräkningsunderlag.utgöra

räntebärandebör samlasinbringaravgiftenmedelDe ettsom
finnas kon-Kreditmöjligheter börRiksgäldskontoret.ikonto

delfunktions-egenskapSvK idisponerasbörKontottot. avav
finnselförsörjningen. medelDemyndighet föransvarig som

ändamål föranvändas för andra äninte kunnaförutsättskontot
elförsörjning.delfunktioneninomberedskapsförberedelser

försvarsbesluten.fastställas iberedskapsavgiften börNivån på
försvarsbesluts-helafast underprincip liggaiAvgiften bör

vid för-kontotunderskottochEventuellaperioden. över-
då fastställs förfår avgiftenreglerasslutsvarsbeslutsperiodens

försvarsbeslutsperioden.kommandedärefterden

får meddelasdisponeras börberedskapskontotför hurRegler av
årligaFörslagellerregleringsbrevi sätt.regeringen annat om

utarbetasberedskapsförberedelsema börinriktningsamtuttag av
programplane-försvaretsdet civilabehandlas iSvK ochav

arbete.
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10.4 Beredskapsavgiftens konstruktion

Beredskapsavgiften kan tekniskt konstrueras olika Fyrasätt.
grundkonstruktioner möjliga. Dessaär är:

Del avgiften för storkraftsnätetav
Producentavgift
Nätägaravgift
Abonnentavgift

Vid valet avgiftskonstruktion bör flera aspekter beaktas. Enav
kravet avgiften skallär konkurrensneutral. Detta kravatt vara

tillgodoses bäst alternativen 3 och Alternativ l olämpligtärav
från denna dåsynpunkt endast del den totala elförbruk-en av
ningen storkraftsnätet. I vissa fall utnyttjastransporteras
endast regionoch lokalnäten för överföring frånelkraftenav pro-
ducent till konsument. Anknytning till avgiften för storkraftnätet

ocksåolämplig andra skäl.är av

En aspekt avgiftssystemet måstedetär attannan vara
lättadministrerat och helst kunna anslutas till redan befintligtett
avgiftssystem. talarDetta producentavgift. Det finnsemot en
f.n. inget möjliggör direktuttag frånavgiftersystem som av
såväl elkraftsproducenter frånoch producenter nät-som av
tjänster. Att bygga sådantoch administrera kanett systemupp
bli kostnadskrävande.

avgiftssystemDet torde lättast administrera ochattsom vara
samtidigt tillgodoser kravet konkurrensneutralitet ärsom en

sådantnätägaravgift. Ett kan konstruerassystem sättsamma
det f.n. används för nätövervakningsavgiften.systemsom som

Administrationen kan skötas Elsäkerhetsverket.av

En abonnentavgift den inomanvänds elsäkerhets-typav som
området mångahar nackdelen den berör fler aktörer änatt en
nätägaravgift. Abonnentavgiften berör samtliga elabonnenter.
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företag innehar nätkon-ätägaravgiften endast deN berör som en
cession.

föreslår beredskapsavgiften utformasVi nätägar-att som en
i lag elberedskapavgift. Regler avgiften bör in dentas omom

ståföreslår kapitel. I lagen bör nätkonces-vi i nästa attsom
avgiften i sin helhetsionsinnehavaren har och denrätt ta attatt ut

regeringen be-till den statliga myndighetskall betalas in som
avgiftssystemet. bestämmelserskall förvalta Närmarestämmer

förordning regleraravgiften kan meddelas i den ut-somom
nätövervakningsavgiftemaformningen elsåkerhets- ochav

förvaltas avgiftssystemet f.n.1995:1296. Enligt förordningen
Elsäkerhetsverket.av

rörlig avgift10.5 Fast eller

fastaSåväl nätövervakningsavgiften elsäkerhetsavgiften ärsom
utgår fast abonnemang elleravgifter, de med beloppdvs. ett per
Bådaår. avgifterna har olika belopp för högspän-abonnent och

lågspän-ningsabonnemang/högspänningsabonnenter respektive
ningsabonnemang/lågspänningsabonnenter. Avgiftssystemen

betalningsskyldigheten. Nätkonces-vad gällerskiljer sig dock

betalningsskyldig för nätövervakningsavgif-sionsinnehavaren är
betalningsskyldig för elsäkerhets-medan elabonnenten ärten

avgiften.

utgårvolymberoende i den meningen denrörlig avgiftEn är att
Tekniskt föreligger ingakilowattimme.med visst beloppett per

beredskapsavgiften rörlighinder konstrueramot att som en
någrafrån föreliggeradministrativ synpunktavgift. hellerInte

intemed rörliga avgifteregentliga hinder. avgiftssystemEtt är
med fastakrångligare avgiftssystemadministrera än ettatt av-

avgiftssystem medgifter. Det starkaste rör-argumentet mot ett
slår hårtdet mycketavgifter iställetliga är stor-motatt

totalkostnad för elberedskapenVidelström.konsumenter enav
år industrikundernaskulle de300 miljoner kronor störstaper
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betala avgift 3,5 4 miljoner kronor företag år.ochen per-
Detta oacceptabelt tanke fleramed dessa företag medär att av

sannolikhet skulle vid störningar den omfat-stängasstor av av
krigsförhållanden.tning kan förväntas undersom

Tabellen redovisar de beredskapsavgifter utgåskulle vidsom
kostnadsnivâerolika för elberedskapen. fasta avgiftenDen har

delats i avgift högspänningsabonnemang och avgiftupp en en
lågspänningsabonnemang. lågspänningsabonnentMed avses

i detta sammanhang abonnent ansluten till medär näten som
spänningar 1000 V och lägre. Vid fördelningen avgiftenav
har proportionen 600/11 Det den fördelning mellananvänts. är

lågspänningsabonnenterhög- och användes i det förslagsom
dåutarbetadeELU utredningen övervägde alternativ tillsom

skatteñnansiering.

förKostnader Fast avgift Rörlig avgift
elberedskapen Lágspännings-Högspännings-

abonnemang abonnemang

kr/år kr/årMkr100 980 18 öre/kWh0,08

kr/år kr/årMkr200 1960 36 öre/kWh0,15

kr/år kr/årMkr300 2940 54 öre/kWh0,23

Källa: NUTEK

föreslårVi beredskapsavgiften utformas fast avgiftatt som en
nivåer lågspänningsabonnemang.förmed olika hög- och För-

avgiftsnivåerdelningen mellan dessa bör medöverensstämma
den fördelning använde i sina beräkningar 600/11.ELUsom

föreslå ambitionsnivåinteDet ankommer för el-attoss en
ambitionsnivåViberedskapen. konstaterar endast dagens iatt

kostnadsnivånuläget viss 237 miljoner kronormotsvarar en
år. Frågan kostnadsnivålämplig för elberedskapenper om en -

för elberedskapsavgiften bör behandlas i höstensoch därmed -
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fråga finns iför beslut i dennaförsvarsbeslut. Underlag ett
för perioden 1997 2001.programplanNUTEK:s -

10.6 Förslag

föreslagits:detta kapitel harI

företagens kostnader för beredskaps-myndigheternas ochatt
elförsörjningsområdet finansieras medinomförberedelser

elberedskapsavgiften

avgiftsnivån fastställs i försvarsbeslutenatt-

offentligrättsligt regle-elberedskapsavgiftenatt uttas som en
administrerasnätägaravgiftrad sättsamma somsom

nätövervakningsavgiftenbefintligaden

avgiftelberedskapsavgiften utformas fastatt ut-somsom en
lågspänningsabonne-går för hög- ocholika beloppmed

mang

lågspänningsavgiftenoch börmellan hög-proportionenatt
600/ 11vara

elberedskapsavgiften samlasinflyterde medelatt genomsom
i Riks-med kreditmöjligheterräntebärande kontoett

gäldskontoret

fårbehållningen i Riksgäldskontoret endastkontotatt an-
beredskapsåtgärder delfunk-inomför bekostavändas att

elförsörjningtionen

Svenska kraftnätRiksgäldskontoret disponeraskontot iatt av

eller meddelarregleringsbrevregeringen i sättatt annat
behållningen i Riksgälds-kontotanvisningar för hur

får användaskontoret

årligen förslag till dis-utarbetarkraftnätSvenskaatt ett
Riksgäldskontoret ochiponering medlen kontot attav

civila försvaretsbehandlas i detförslagdetta program-
planearbete.
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Behov lagstiftning1 1 av ny

11.1 Ellagstiftningsutredningens förslag

föreslogELU bl. lagen 1942:335 särskilda skydds-atta. om
åtgärder för kraftanläggningar,vissa skall medersättasm.-m. en

våra utgå fråndirektiv regeringen vi skalllag. I att attny anger
krigsskyddslagen med lagstiftning i enlighet medersätts ny
ELU:s förslag.

framgår funnitSom avsnitt har vi grundläggandenästa attav
elberedskapen bör samlas i lag el-bestämmelser om en ny om

Vi föreslagnaberedskap. den ELU lagen bered-attanser av om
skapsåtgärder vissa elektriska anläggningar bör arbetas in ivid

den lagen elberedskap.nya om

elberedskap11.2 Lag om

såledesGrundläggande bestämmelser elberedskapen börom
i elberedskap. lag bör reglerasamlas lag Dennaen ny om

åliggandenvissa myndigheters inom dettaelföretagens och om-
råde. bestämmelser fore-Vidare bör generella denom av oss

elberedskapsavgiften in i lagen.slagna tas

innehållaelföretagen bör lagen elberedskap be-Vad gäller om
upprätthållaskyldighetstämmelser dessa haratt att pro-om

elkraft säkerhetspolitiska kri-duktion och distribution underav
också elföretagen skalloch i krig. börDet attanges genom-ser

föra de beredskapsförberedelser erfordras för verksam-attsom
upprätthållas under säkerhetspolitiska kriserheten skall kunna

i krig.och

framgå elföretagen skall ha tillAv lagen bör vidare rättatt
beredskapsverksamhetenersättning för de kostnader som ger

i kapitelupphov till med de undantag 10. Dettasom angavs-
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förutsätter lagen 1984:1049 beredskapslagring oljaatt om av
och kol ändras. Vidare bör omfattningen och inrikt-attanges

beredskapsförberedelsemaningen bör regleras i avtalettav
framgåmellan elföretaget SvK eller de anvis-sättannat av

ningar denna myndighet lämnar.som

elberedskapsavgiften bör denna skallVad gäller erläg-attanges
lågspän-i proportion till det antal hög- ochnätägamagas av

framgåförvaltar. börningsabonnemang dessa Det attsom
utgå fast avgiftavgiften skall abonnemang ochsom peren

frågaavgifter skall beroende detoch olika äratt tas ut om om
lågspänningsabonnemang. framgåVidare börhög- eller attett

tillskall betala in avgiftsmedlen den myndighetnätägaren som
regeringen bestämmer.

framgåVad gäller myndigheternas bör SvK skall ledaattansvar
elförsörjningen kriser och i krigoch samordna under och att

inriktadenna myndighet samordna och de beredskapsförbe-
för elförsörjningen skall kunnaredelser krävs attsom upp-

rätthållas säkerhetspolitiska kriser och i krig.under

innehållaövrigt bör lagen elberedskap tillämpliga delarI om av
beredskapsåtgärderföreslagna lagen vidden ELU elek-av om

lagförslag behöver docktriska anläggningar. Detta arbetas iöver
olika avseenden.

Frågan vårellag bereds inom regeringskansliet. Enligtom en ny
måste med lagen elberedskap samordnasmening arbetet om

arbetet med ellag. Bl. finns det anledningmed över-atten ny a.
ivilka bestämmelser bör finnas den generella lagstift-väga som

vilka bestämmelser bör in i beredskaps-ningen och tassom
föreslårVi därför fortsatt utredningsarbete vad gällerlagen. ett

frågor.dessa
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Ändring förordningar11.3 vissaav

får konsekvenser för vissa för-förslag vi har lämnatDe som
ordningar. konsekvenser beskrivs kortfattat i det följDessa

elsäkerhetsavgiftFörordningen 1995: 1296 och nätöver-om
vakningsavgift bör kompletteras med bestämmelser elbered-om
skapsavgiften.

med instruktion för AffarsverketFörordningen 1991:2013

enlighet förslag till för-kraftnät bör ändras i med desvenska
för tidigare har framlagts i dettaändrade uppgifter SvK som

betänkande.

1991:960 instruktion för Närings- och tek-Förordningen med

förslag tillnikutvecklingsverket bör ändras i enlighet med de

tidigare framlagts iförändrade uppgifter för NUTEK harsom
detta betänkande.

Elsäkerhetsverket ändringVidare bör övervägas om genom en
ställningberedskapsförordningen 1993:243 bör ges somav

beredskapsmyndighet.

också regelverk genomförandetVi detatt styranser som av en
områdeenergiransonering bör Reglerna inom dettaöver. ärses

föråldrade möjligheternabör uppdateras. Vidare böroch att an-
föra ransoneringsbeslutbesvär över.över ses

Översynen förordningar inomnämnda bör ske ramenav ovan
föregåendeför det fortsatta utredningsarbete nämndes isom av-

snitt.

11.4 Förslag

föreslagits:I detta kapitel har

3 16-0590
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bestämmelser elberedskapen samlas igrundläggandeatt om
elberedskaplag omen ny

föreslagna lagenEllagstiftningsutredningendenatt omav
anläggningarberedskapsåtgärder vissa elekriska arbe-vid

elberedskapin i lagentas om

in i den el-elberedskaphänvisning till lagenatt tas nyaomen
lagen

i enlighet med detmyndighetsinstruktioner ändrasvissaatt
myndighetsuppgifter tidigare harändradeförslag till som

betänkandefram i dettalagts

i syfteenergiransoneringreglerna över attatt ses m0-om
regelverketdemisera

elberedskap,till lagförslagutarbetandetatt ett om m.m.nyav
utredningsarbete.för fortsattinombör ske ettramen
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frågorSärskilda12

Driftvärn vid elföretagen12.1

har f.n. Rikshemvärns-Chefen för Svensk Elberedskap AB

frågor elkraftsföretagenssamordnachefens uppdrag att om
företag inomfinns vid femtiotaldriftväm. Frivilliga driftväm

uppgår de totala kostnadernaEnligt bilaga 4elkraftsindustrin.
år.ungefär 30 miljoner kronorför företagens driftväm till per

årsbehandlas i 1996 försvars-Driftvärnens framtid kommer att
behålles och krav ställs verksam-driftvämenbeslut. Om att

uppgiftenhållas hittills börheten skall att sam-somsamman
ocksåSvK. Det bördriftvämsverksamlnetenordna övertas av

utgå tillbidrag börbedöma hurankomma SvK storaatt som
driftvämsverksamhet.för derasföretagen

elkraftsanläggningarbevakning vid12.2 Skydd och

anläggningar,för samhällsviktigaskydd1990:217Lagen om
åtgärder skall vidtas tillinnehåller bestämmelser somomm.m.

reglerarsabotage, terrorism, Lagenskydd spioneri,mot m.m.
får skyddsobjekt, företagenstillanläggningarvilka utsessom

skyddsåtgärder vid känsligavidta särskildaskyldigheter att
tillämpningsmyndig-f.n.Länsstyrelsernaanläggningar, ärm.m.

således länsstyrelsernaankommerheter för lagen. Det att

elkraftsanläggningar skallvilkafatta beslut varasomom
skyddsåtgärder det enskilda elföretagetskyddsobjekt, vilka som
anläggningar,vid olikaskall vidta m.m.

harvår den myndighetmening det angelägetEnligt är att som
vårt förslag har möj-enligt SvKför elberedskapenansvaret --

bevaknings- ochpåverka beslutlänsstyrelsernaslighet att om
gång det fram-skyddsåtgärder. utredningsarbetets harUnder

delänsstyrelser ochmellan vissakommit samverkanatt organ
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sköter elberedskapen i vissa fall inte fungerarsom nu
tillfredsställande. Därmed försämras möjligheterna göraatt en
helhetsbedömning skyddssituationen elkraftsanlägg-vidav en
ning.

föreslå någonVi vill inte ändring i gällande ansvarsfördel-nu
område villning inom detta starkt understryka betydelsenmen

samråderlänsstyrelserna i framtiden med SvK vilkaattav om
skyddsåtgärder åläggasbevaknings- elföretagenoch bör attsom

vidtaga. Med det ñnansieringssystem vi har föreslagitsom an-
avgiftsmedel finansierakommer det dessutom SvK medatt

skyddsåtgärderbevaknings- genomförs medde och stödsom
åtgärderna så långtgåendelagen företagen berät-är ärattav om

fråntigade till ersättning staten.
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genomförandefrågor13 Vissa

13.1 Genomförandeprocessen

Svensk Elberedskap AB kommer avvecklas den 31 decem-att
ber 1996. Den organisationen för elberedskapen bör därförnya
träda ikraft den januaril 1997. dettaFör skall möjligtatt vara

följandebör beslut utgångenstatsmakterna före inne-tas av av
år:varande

Beslut förändrade uppgifter för NUTEK och SvKom

Beslut beredskapsrådinrättande vid SvKettom av

Beslut huvudman för elbefálhavarorganisationenom ny

Beslut nedläggning EFN och KSNom av

Beslut införande avgiftssystem för finansie-ettom av
ring beredskapskostnadema inom elförsörjningenav

Fastställande lämplig ambitions- kostnadsnivåochav en
för elberedskapen under den kommande försvarsbe-
slutsperioden

Beslut lag elberedskapom ny om

Ändring vissa myndighetsinstruktioner och andraav
förordningar

Överföring vissa anslagsreservationer och projekt-av
medel till SvK.

Regeringen bör uppdra SvK förbereda genomförandetatt av
den organisationen. SvK påbörjabör bl. bemyndigas attnya a.
rekrytering personal till den beredskapsenhet vid myndig-av
heten skall ha för de uppgifterna. Detta kanansvaretsom nya

såske regeringen har lagt fram propositionen i ären-snart som
det. börDet ankomma SvK dimensionera beredskaps-att
enheten.

4 16-0590
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anställd personal. underlättarKSN saknar DettaEFN och

Regeringen bör uppdradessa myndigheter.avvecklingen av
avvecklingsarbetetgenomföra detrespektive NUTEKSvK att

handlingar, m.m..erfordras arkivering avsom

utredningsarbete beträffandefortsattkrävsSom nämnts ett en ny
under hös-arbete bör klartelberedskap, Dettalag varam.m.om

hållas.nämnda tidsplan skall kunna1996ten ovanom

Ekonomiska konsekvenser13.2

för finansieringen elbered-avgiftssystemEtableringen ett avav
vissa kostnader.avlastas Detmedför statsbudgetenskapen att

budgetåret 1995/96 finansieras med medelkostnadergäller som
anslagettolfte huvudtiteln,från huvudtiteln, anslaget E2,tolfte

G16 del. Totalt avlas-huvudtiteln, anslagetoch fjärdedelE1
åtgärddenna räknatmiljoner kronorstatsbudgeten 71tas genom

årsbasis.på

föreslåankommerdet inteTidigare har nämnts attatt oss en
kost-Vi konstaterar dockambitionsnivå elberedskapen.för att

ambitionsnivå inom el-tillämpasnadsnivån för den som nu
år. Frågan denmiljoner kronor237beredskapen är omper

kostnadsnivån för elberedskapen kom-arnbitions- ochframtida
försvarsbeslut.i höstensbehandlasattmer

fråga NUTEK:sfinns i dennaf.n.underlag ärDet pro-som
föreslåsprogramplanen1997 2001. Iför periodengramplan en-

försvars-för kommandekostnadsnivå elberedskapen denför
år.för periodens förstakronor257 miljonerbeslutsperioden

år ungefär 330försvarsbeslutsperiodens sistanivå förDenna är
kostnadsnivå gällermed denJämförtkronor.miljoner som nu

ambitionsnivån.höjningvissbeloppinnebär dessa aven

för beredskaps-kostnadernainnefattarangivna beloppenDe
elproduktionsändamål kostnadernavissaolja förlagring samtav
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för civilpliktig förutsättspersonal uppgifter inom elförsörj-
ningen under säkerhetspolitiska kriser i krig.och Kostnaderna
för uppgårberedskapslagring olja f.n. till 62 miljoner kronorav

år. Kostnaden för uppgården civilpliktiga personalen tillper
år.ungefär 24 miljoner kronor per

Övriga13.3 konsekvenser

Enligt regeringens tillgenerella direktiv samtliga kommittéer
särskildaoch utredare skall vi redovisa de regionalpolitiska och

vårajämställdhetspolitiska konsekvenserna förslag samtav
åtagandena områdede offentliga inom det berörspröva som av

utredningsarbetet.

våra någraVi kan inte förslag har negativa regional-attse
politiska eller jämställdhetspolitiska konsekvenser. Prövningen

åtagandenaoffentligade inom elberedskapen har skett iav sam-
med vi tagit ställning till ansvarsfördelningenband har mellanatt

föreslås fåelkraftsindustrin och de statliga myndigheter som
område.uppgifter inom detta
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än
E

Kommittédirektiv
E W

w
Ansvarsfördelning och organisation inom Dir.

elberedskapsområdet 1996:23

Beslut vid regeringssammanträde den 7 1996mars

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall lämna förslag till
myndighetsorganisation för det fredstida arbetet med-

elberedskapen,
ansvarig myndighet för den centrala ledningen elförsörj-av-

ningen i krig och vid höjd beredskap,
fördelning och arbetsuppgifter inomav ansvar-

elberedskapen mellan myndigheter och näringsidkare inom
elförsörjningen,

den lagstiftning kan behövas, ochsom-
för avgiftsñnansiering elberedskapen.system av-

Uppdraget skall slutfört den 31 maj 1996.senastvara

Ellagstiftningsutrcdningen

Nuvarande och ansvarsfördelningorganisation inom
beredskapen på elförsörjningens område

Enligt beredskapsförordningen 1993:242 Närings- ochär
teknikutvecklingsverket NUTEK ansvarig myndighet för
funktionen Energiförsörjning inom totalförsvarets civila del.
Funktionen omfattar försörjning med bränslen, drivmedel och
elkraft. Inom NUTEK finns särskild beslutande nämnd,en
Krigsskyddsnämnden KSN, ärenden enligt lagenprövarsom
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särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanlâgg-1942:335 om
krigningar krigsskyddslagen. NUTEK har i eller vidm.m.

höjd beredskap samordningsansvaret för landets energi-
försörjning direkt för försörjningen medoch bränslenett ansvar

Övriga myndigheter uppgifteroch drivmedel. med inom
funktionen Affärsverket kraftnät Svenska kraftnät,svenskaär
Statens kämkraftinspektion SKI, Statens strålskyddsinstitut
SSl, Statens SOL Elförsörjningsnämndcnoljelager och

myndigheter verksamhetEFN. Av dessa träder EFN i endast
i krig eller regeringen bestämmer det förnär attannars

och samordna elförsörjningen. Nämndenplanera, leda övertar
då totalförsvarsuppgifter inom elförsörjningsomrädet.NUTEK:s

Svenska kraftnät har till uppgift förutövaatt systemansvaret
elektrisk innefattandeenligt 15 lagen l902:7l s.l,§ström a
vissa bestämmelser elektriska anläggningar ellagen.om
Svenska har övergripande förkraftnät dämied det ansvaret att
elektriska samverkar driftsäkert balans inomanläggningar sa att
hela eller delar landet kortsiktigt upprätthålls mellanav
produktion förbrukning el.och av

NUTEK för de fredstida bcredskapsuppgiftcmaansvarar
utförsinom elförsörjningen. Huvuddelen beredskapsarbetetav

enlighet medbolaget Svensk Elberedskap AB i med avtalettav
Svensk Elberedskap AB och finansierasNUTEK. ägs av

Svenska Kraftverksföreningen. frcdskansli EFN.Bolaget är
regional s.k. elomrädeskanslier lörPa nivä sjusvarar

beredskapsförberedelserna i enlighet med avtal med Svensk
Kanslierna till enskilda företag inomElberedskap AB. knutnaär

elförsörjningen finansierasoch delvis dessa.ax

lillagslifiningsulredningens förslag

redovisade i delbetänkandetEllagstiftningsutredningen ELU
ändringarElförsörjning i ofred SOU 1995:51 förslag till av
område.bl.a. beredskapsorganisationen elförsörjningenspå

förslaget delas funktionen Energiförsörjning iEnligt tvá nya
funktioner, drivmedelsförsörjningnämligen Bränsle- och samt
Elförsörjning förNUTEK föreslas behålla funktionsansvaret
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Bränsle- och drivmedelsförsörjning föransvaretsamt
övergripande frågor vid energiransoneringar.

Vidare hänvisningföreslås, med till den s.k.
ansvarsprincipen, EFN inrättas myndighet fredstidiatt som en

förmed den funktionen Elförsörjning. EFN:sansvar nya
huvudsakliga arbetsuppgifter i fredstid enligt förslagetskall

planläggning, utbildning och övning. EFN:s uppgifter ivara
krig föreslås oförändrade. Svenska kraftnät skall i krigvara
eller vid höjd beredskap sina operativa uppgifterutöva som
systemansvarig myndighet under EFN:s ledning. Därutöver
skall SKI ingå funktionen.i

Elbransehens medverkan i beredskapsarbetet såväl fredi
krig bör enligt i förstaELU hand säkerställas avtal.som genom

EFN förutsätts bedriva verksamhetsin i samarbete mednära
elkraftbranschen. EFN skallI enligt förslaget ingå företrädare
för såväl allmänna branschanknutna intressen.som

ELU föreslår elberedskapen skall finansieras med medelatt
statsbudgeten i ungefär nuvarande omfattning.över Det

förutsätts elbranschen liksom hittills skall finansieraatt
huvuddelen sina beredskapskostnader.av

ELU föreslår vidare lag beredskapsåtgärder viden ny om
vissa elektriska anläggningar skall ersättam.m. som
krigsskyddslagen. förslagetEnligt skall KSN avvecklas och
dess uppgifter EFN.övertas av

Remissinstanserna

Delbetänkandet har remissbehandlats. Beträffande förslaget att
dela funktionen Energiförsörjning i två funktioner ärupp nya

Fleraremissopinionen delad. remissinstanser har förordat att
funktionen hålls Förslaget inrätta i fredstidEFNattsamman.
har tillstyrkts flera remissinstanser, däriblandav
Försvarsmakten, Riksrevisionsverket, Svenska Elverks-
föreningen och Svenska Kraftverksföreningen. instanser,Andra

Överstyrelsenbl.a. för civil beredskap och har anförtNUTEK,
nuvarande ordning behållas.bör Några remissinstanser haratt

framhållit den verksamhet EFN enligt förslaget skallatt som



Bilaga 1 sou 1996:78
Sid 4

centralaväsentligt fran EFN:sbedriva i fred skiljer sig
krig.ledningsuppgifter i

ifrågasatt möjligheterNågra remissinstanser har EFN:s att
bakgrund bl.a. nämndenshävda sin myndighetsställning mot av

elföretagenspåfrånvaron lagstadgade kravsammansättning, av
samverkans-och de föreslagnamedverkan i beredskapsarbetet

och elbranschen.fonnema mellan nämnden
avvecklaförslagetremissinstanser har tillstyrktFlertalet att
vid vissaberedskapsåtgärderKSN och förslaget till lagny om

elektriska anläggningar.
förslaghar tillstyrkt ELU:sMajoriteten remissinstansemaav

denremissinstanser har docktill finansiering. Flera attansett
för låg.anslagsnivånföreslagna är

förUtgångspunkter uppdraget

energiförsärj/ningsområdetFunktionsvndelningen inom

energislagen iutbytbarhet mellanfinns vissDet en
medtillvaratas i sambandflexibilitet börenergisystemel. Denna

fred ochenergiområdet iförsörjningsproblem inomlångvariga
samordning försörjningen medförutsätter visskrig. Det aven

elkraft.och andra sidanoch drivmedel åsidan bränsle-ä ena
Även energiområdetberedskapsarbetet inomi fredstidadet

förövergripandefinns det behov samordning. Det ansvaretav
energiområdet bör därför iberedskapsuppgiftema inom även

funktioninomfortsättningen hållas samman en
Energiförsörjning.

Energiförsörjning i tvåfunktionenGenom uppdelningen av
drivmedelsförsörjningochdelfunktioner, Bränsle- samt

tydligareförutsättningar förElförsörjning, skapas ansvars-en
Sombehovet samordning.Samtidigt tillgodosesfördelning. av

energiområdet NUTEKinom börförvaltningsmyndighetcentral
utgångspunktEnergiförsörjning. Enför funktionenha ansvaret
delfunktionenförNUTEKför utredaren bör att ansvararvara

drivmedelsförsörjning.ochBränsle-
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fredslida för de/jimklionen ElförsörjningDet ansvaret

Arbetet med de fredstida beredskapsuppgifterna inom
elförsörjningsområdet förutsätter medsamarbetenäraett
företagen elbranschen. Svenskainom kraftnät har genom

operativa uppgifter inom elförsörjningen ochsystemansvaret
samarbetar företagen elbranschenmed inom i systemanknutna
frågor. detta följer Svenska kraftnät viktigaAv har uppgifteratt
i det fredstida beredskapsarbetet inom elförsörjningen.

Det bör råda klar boskillnad mellan den ansvarigaen
myndigheten och de företag bedriver kommersiellsom
verksamhet inom elförsörjningen. Myndighetsarbetet inom
elberedskapsområdet bör organiseras så det kan bedrivasatt
oberoende andra intressen. motiverarDet föratt ansvaretav
det fredstida elberedskapsarbetet läggs särskilden
myndighet. Myndigheten bör dock organiseras så det skapasatt
förutsättningar för kompetensen inom Svenska kraftnät ochatt
det redan etablerade samarbetet med företagen inom
elbranschen tilltas vara.

ELU bedömer den centrala fredstida organisationen föratt
clberedskapen behöver ha personalstyrka på 10en ca personer.
Remissinstanserna instämmer i huvudsak i denna bedömning.
Utredningens bedömning bör kunna ligga till grund för ett mer
detaljerat förslag till organisation för den centrala myndighet

skall arbeta med elberedskapsfrägor i fredstid.som

Den centrala ledningen e/försör/ningen krig och höjdvidiav
beredskap

l krig och vid höjd beredskap finns omfattande ochett mer
Iangtgaende behov ledningcentral och samordningav av
elförsörjningen under nonnala förhållanden. Enligtän
nuvarande ordning skall EFN inrättas krigi eller då regeringen

bestämmer för den centrala ledning behövs.utövaattsa som
Ett alternativ den myndighet skall förär att som ansvara

clberedskapen i fred ocksa central ledningsmyndighet förär
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elförsörjningen i krig och vid höjd beredskap.
Svenska kraftnäts uppgift förutövaatt systemansvaret

elekrisk har likheter med uppgifterde centralström en
ledningsmyndighet skall fullgöra i krig och vid höjd beredskap.
Det kan motivera Svenska kraftnät skall centralatt vara
ledningsmyndighet föreslår ii dessa situationer. ELU
slutbetänkandet SOU 1995:108 Ny ellag det i lagenatt ges
uttryckliga möjligheter för den myndighetenansvarigasystem att

nätkoncessionbeordra innehavare avbryta eller begränsaattav
leveransen till elkonsument.enav

finnasDet bör det kan behov i sambandövervägas attom av
med svåra påfrestningar inom elförsörjningen i fredstid införa

central ledning motsvarande den krig eller vid höjdien
beredskap.

elleredskapsomrac/erBehov lagslöc/ inomav

förslag inga förändringar uppgifter iELU:s innebär EFN:sav
befogenheter inte reglerade i ellagen till skillnadkrig. EFN:s är

frän Svenska kraftnäts befogenheter det gällerexempelvis när
förslag till reglering. börELU lämnar inget Detsysteinansvaret.

finns i lag föreskrivadet behovövervägas attom av om
krig ochbefogenhetsförhållandena i andralednings- och

ledning elförsörjningen.situationer kräver central avsom
medverkan i totalförsvarsplaneringen finnsBestämmelser om

för näringsidkare.skyldigheti lagen l982:IOU4 om
totalförsvars-111.11. delta iarbersinarknadsorganisationer att

bör detplaneringen náringsidkarlagen. Det övervägas om
näringsidkarlagcn förfinns kompletteringar tillbehov attav
elberedskapsarbetet.säkerställa elföretagens medverkan i

elförsörjningenledningsförhållanden inomreglerasl Norge
Lagstiftningen ställer bl.a. kravkrigsituationer i lagstiftningen.i

kraftföretagen i krig skall inga ipä att en gemensam
beredskapsorganisation.
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Finansiering elberedskapenav

Enligt krigsskyddslagen-kan till anläggningägaren överen en
storlekviss åläggas anläggningen utförande äratt ettge som

lämpligt frän skyddssynpunkt. Likaså kan till vissaägare större
clproducerande anläggningar åläggas hälla oljelagervissaatt
med stöd lagen 1984:1049 bercdskapslagring oljaav om av
och kol. För vissa andra slag beredskapsåtgärder lämnasav
statsbidrag sedan år l987. Företag inom elbranschen svarar
därutöver för vissa kostnader för elberedskapen.

oljeförsörjningsområdetlnom kommer de lagringsskyldiga
från den julil 1996 med stöd lagen 1984:1049av om
bercdskapslagring olja och kol åläggas föratt ansvaretav
lagringen olja för det civila försvarets behov iav
krigssituationer l994/95zl76, bet. rskr.prop. l994/95zNU25,
l994/9ñz393. De lagringsskyldiga skall dämied också försvara
finansieringen lagringen i likhet med vad gäller förav som
lagringen för fredstida oljekriser.

En utgångspunkt bör elförsörjningsom rådet börävenattvara
lör sina beredskapskostnader. Ett avgiftssystem för attsvara

finansiera elberedskapens kostnader bör övervägas.
Avgiftssystemet bör konkurrensneutralt.vara

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

Efter bemyndigande regeringen tillkallade chefen förav .
Försvarsdepartementet nyligen särskild utredare meden
uppdrag principerna för finansieringöveratt se av
beredskapsåtgärdcr inom det civila försvaret dir. 1995:152.

Utrcdningsuppdraget

Allmän

En särskild utredare tillkallas för lämna förslag tillatt
fördelning och arbetsuppgifter inom elberedskapenav ansvar
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mellan myndigheter och näringsidkare inom elförsörjningen.
Utredaren förslagskall lämna till den lagstiftning kansom
behövas. Utredaren skall vidare föreslå organisation för den
myndighet skall ha för elberedskapen i fredstid.ansvaretsom
Utredaren skall niyndiglietsansvaret för denöverväga var
centrala ledningen elförsörjningen i krig och vid höjdav
beredskap bör läggas Utredaren skall lämna förslag tilläven ett
konkurrensneutralt för avgiftsftnansieringsystem av
elberedskapcn.

Organisation myndighet för e/beredskapav en

för fredAnsvaret uppgifterna inom elberedskapen i bör samlas
myndighetenpå myndighet. En utgångspunkt skall atten vara

knyts till Svenska kraftnät. bör lämplighetenUtredaren pröva
lägga verksamheten inom eller utanför Svenska kraftnätsattav

organisation. uppgift för utredaren förslag tillEn lämnaär att
ledningsform förorganisation. och beslutsordning verksam-

heten.
förVidare skall utredaren myndighetsansvaretöverväga var

den centrala ledningen elförsörjningen i krig och vid höjdav
sammanhangberedskap bör läggas. Utredaren skall i detta

central ledningoch beakta det eventuella behovetöverväga av
elförsörjningeni samband med omfattande påfrestningar inom

fredstid. alternativ.i Utredaren bör i första hand Detpröva tre
första alternativet dagens ordning med EFN centraltär att som

behålls. myndighetledningsorgan Det andra denär att som
skall för fredstida med clbcredskapha det arbetetansvaret
ocksa for den centrala ledningen elförsörjningenansvaretges av

krig eller andra extraordinära situationer. Det tredje är attI
läggs Svenska kraftnät. Utredaren börhelt övervägaansvaret pa

skallvilket alternativ ändamalsenligt. Utredarenär mestsom
ändringar ledningsform ochdärvid lämna förslag till de i
myndigheter följerbeslutsordning vid berörda som av

överväganden. Därvid bör behovet ändringarutredarens även av
myndigheternas instruktioner beaktas.i de berörda
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skallelberedskapenorganisation förtillförslagUtredarens
regionala nivån.denomfattaäven

elberedskapområdet förAnsvarsjördelning inom

förarbetsfördelningenochhurskallUtredaren ansvars-ange
sidanåmellanbör fördelaselberedskapenuppgifter inom ena

fredstidiför elberedskapenhaskallden myndighet ansvarsom
näringsidkare inomochmyndighetersidan övrigaoch andraå

kraftnät,SvenskaNUTEK,såsomelförsörjningen,
Motsvarandenätföretag.ochelproducenterElsäkerhetsverket,

i krig,arbetsfördelningochförskall lämnasförslag ansvars-
centralkräverandra situationerellerhöjd beredskap ensom

elförsörjningen.ledning av
och befogen-föreslåingåruppdragetl att ansvars-

regionalaför elberedskapensbör gällahetstörhållanden som
organisation.

ligger iuppgifterbeskriva deskallUtredaren som
Energiförsörjning. lfunktioneninomsainordningsansvarel

ansvarsfördelningtillockså lämna förslaguppdraget ingår att
elkraft.fråga ransoneringi avom

elberedskapsområcietlagslödBehov inomav

befogenheterdet och deUtredaren skall överväga ansvarom
elförsörjningenförledningsansvaretcentralaföljer med detsom

skalllagfästas. Utredarenberedskap börhöjdkrig och vidi
eventuelladeti frågaövervägandenmotsvarandegöra om

påfrestningarmed svårasambandcentral ledning ibehovet av
förslagskall lämnafredstid. Utredarenelförsörjningen iinom

nödvändig.bedömsregleringtill den som
förändringar ibehovetbedömaUtredaren skall även av

medverkan ielföretagenssäkerställaförnäringsidkarlagen att
ingåruppdragetelförsörjningen. Iberedskapsarbetet inom att

nödvändig.bedömsregleringförslag till denlämna som
frågorhur dessaerfarenheternahärvid beaktabörUtredaren av

Även övrigt böri.ellagstiftningennorskai denhanteras
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utredaren uppmärksamma eventuella behov ändringar iav
gällande författningar inom beredskapsområdet följdtill sinaav
överväganden och förslag. Utredaren skall utgå från att
krigsskyddslagen med lagstiftning i enlighet medersätts ny
ELU:s förslag.

Finansiering elberedskapenav

l uppdraget ingår lämna förslag till konkurrensneutraltatt ett
Ävenför avgiftsfmansiering elberedskapen. förslagsystem av

till den lagreglering behövs i sammanhanget skallsom
redovisas. Utredaren förstabör i hand lösningaröverväga som
innebär befintliga uppbördssystem inom elområdet kanatt
utnyttjas.

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredaren bör fri andra frågorävenatt tavara upp som
utredningsarbetet kan föranleda.

För utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående redovisning av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23 beaktasamt att
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. l994:l24.

l tillämpliga delar skall utredaren också beakta principerna
i regeringens beslut den septemberl 1994 ordning förom en
systematisk genomgång i regeringskansliet företagsregler.av
Särskilt skall beslutet beaktas vad gäller marknadseffektiviteten
och de i beslutet nämnda checklistoma.

Utredaren skall i fråga finansiering samråda med denom
särskilda utredare nyligen tillkallats chefen försom av
Försvarsdepartementet för principerna föröveratt se
finansiering beredskapsåtgärder inom det civila försvaretav
dir. 1995:152.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den maj3lsenast
1996.

Näringsdepartementet
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1996:58SOUSammanfattning av

föreslå prin-vilkadirektivenenligtskallsärskilde utredarenDen
beredskapsåtgärderfinansieringenförgällaskallciper avsom
ocksåingickuppgifterna övervägaIcivila försvaret. attdetinom

ekonomiska för detplaneringsrameningå i denskallvad som
finansieringenfrågorvissaskallHänitövercivila försvaret. om

sjukhustekniskkommunalteknisk ochireservanordningarav
belysas.försörjning

ibehandlascivila försvaretdetfinansieringförPrincipema av
ansvarsprincipen börs.k.framhålles denkapitletkapitel I att

förkostnadsansvaretockså fördelningenvidvägledande avvara
till beho-hänsynoch medskäldettaberedskapsåtgärdema. Av -

användningökadförordasstatsbudgetenavlasta avatt envet av -
försvaret.civiladetegenfinansiering inomavgifts- och

förslag:andeföljframläggs3kapitelI

också fördel-vidvägledandeAnsvarsprincipen bör vara
bered-försvaretscivilaför detkostnadsansvaretningen av

tjänstbetraktasintebörBeredskapskapsåtgärder. som en
från andraupphandlaankommerdet attstatensom

sarnhällsaktörer.

ñnan-detinomansvarsprincipentillämpningenVid av
bran-faktorertillmåsteområdet hänsynsiella tas som

ekonomiska bär-verksamhetsansvarigesdenochschens
helhets-Enrättviseaspekter,ochkonkurrens-kraft, etc.

fall.särskiltvarjeimåste därförbedömning göras

med statlig skatt,finansierasBeredskapsåtgärder kan av-
egenfinan-verksamhetsansvarigedendirektellergifter av

redo-hargrundsynmed denkonsekvenssiering. I som
börstatsfinansiella lägettill detoch hänsynvisats av-av --
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gifts- och egenñnansiering användas i utsträckningstörre
Statlig skatt dåän bör användas det olika skäl ärnu. av

olämpligtomöjligt eller eller avgiftsñnansieraatt egen-
beredskapsåtgärden dåeller har behovstaten ett attav
kunna detalj hur beredskapsmedlen skall användas.styra

deFör statliga förvaltningsmyndighetema medför de före-

slagna ñnansieringsprincipema den anslagsstrukturatt
tillämpas vad gäller beredskapskostnadema börsom ses

friståendeAntaletöver. beredskapsanslag bör minskas och
småanslag räknas in i myndighetens ordinarie förvalt-

ningsanslag motsvarande. De medel används för attsom
bestrida civilbefälhavamas och länsstyrelsernas bered-
skapskostnader bör inordnas i anslag för regionalett nytt
totalförsvarsverksarnhet. Detta anslag bör i sin helhet av-

inom den ekonomiskavägas planeringsramen.

För de statliga affärsverken och för de statliga aktiebolag
bedriver beredskapsverksamhet medför finansie-som

ringsprincipema avgifts- eller egenñnansiering böratt an-
vändas huvudsaklig ñnansieringsmetod. Endastsom om
särskilda skäl föreligger bör skattefmansiering användas.

Avgiftsfmansiering föreslås för telekommunikations-,
rundradio- och elbranschema. Egenñnansiering föreslås
beträffande Sjöfartsverket ochvPosten AB.

Transportsektorns beredskapskostnader bör finansieras
med hjälp avgifter knyts till utnyttjandet respek-av som av
tive infrastrukturella landsvägar, järnvägar ochsystem
flygplatser. Utfommingen avgiftssystemen bör utredasav
i särskild ordning.

kommunerBeträffande och.. landsting konstateras dessaatt
i jämförelse med andra sektorer har givits förmånligen
behandling vid finansieringen beredskapsåtgärdema.av
Med hänsyn till de överenskommelser nåttshar före-som
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några i finansierings-slås förändringar dedock inte nu
för denna sektor.principer gällersom

sektornskostnadsansvaret förredanNäringslivet bär nu
Några förändringar i de grundläg-beredskapsverksamhet.

för sektorfmansieringsprinciper gäller dennagande som
föreslås inte.

planeringsrarn behandlas iekonomiskacivila försvaretsDet

understryks planeringsramens betydelsekapitelkapitel dettaI
föreslås åtgärder ivissaVidareavvägningsinstrument.som
i avseende. Bl.planeringsrarnen dettasyfte utvecklaatt a.

civila för-föreslås anslagsstrukturen inom detöversyn aven
lättöverskådlig. Vidarestruktursyfte dennai göraattsvaret mer
lånefmansierasföreslås beredskapsinvesteringar skallatt genom

föreslås vissainvesteringslån Riksgäldskontoret.i Dessutom
ekonomiska planeringsramensförändringar i den samman-

sättning.

följande förslag:kapitel framläggs4I

civila försvaretanslagsstrukturen inom detEn översyn av
Översynen fri-minska antaletbör syfta tillbör göras. att

koppling mellanstående till bättreberedskapsanslag, en
anslagsstrukturen och tillfunktionsindelningen och att an-

underhålls- investe-hålla drifts-, ochisärslagsmässigt
ringskostnader.

lånefman-beredskapsinvesteringar börKostnaderna för

Åtgär-investeringslån i Riksgäldskontoret.sieras genom
beredskaps-definiera begreppetvidtas förder bör att

avskrivningstiderfastställa lämpligaoch förinvestering att
beredskapsinvesteringar.för olika typer av
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årliga frånDe de beredskapsfonder bildasuttagen som
inom rundradio-, telekommunikations- och elförsörjnings-
områdena bör inom den ekonomiska planerings-avvägas

Däremot bör det inte möjligt omfördelaattramen. vara
frånmedel fonderna ändamåltill andra inom det civila

Nivånförsvaret. beredskapsavgiftema bör ligga fast

femårsperiodunder fastställasoch i försvarsbesluten.en

Vad gäller den ekonomiska planeringsramens sammansättning
framläggs följande förslag:

Följande anslag bör läggas den ekonomiska planerings-in i

ramen:

Kostnader för beredskapslagring livsmedel,1 av m.m.
J0/G4

2 Del länsstyrelserna, C/Alav m.m.

Följande anslag bör inordnas något anslagi ellerinomannat
den ekonomiska planeringsramen:utom

Kompetensutveckling och stöd till länsstyrelserna3 Fö/C4

ÖCB: åtgärderindustriella Fö/F24

5 Arbetsmarknadsverket del: Förvaltningskostnader
A/Al

utgåFöljande anslag bör helt:

fritidsbåtsändamål,6 Ersättning för Delpost för bered-m.m.
skapsåtgärder inom totalförsvaret K/B 1

samhällsåtagandenUpphandling särskilda K/D27 av

Åtgärder elförsörjningeninom N/E28
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Frågan reservanordningar för kom-finansieringen avom
i kapitelsjukhusteknisk försörjning behandlasmunalteknisk och

också frågor bolagiseringkapitel behandlas vissaI detta om
krigsviktig kommunal och lands-privatisering kris- ochoch av

tingskommunal verksamhet.

framläggs följande förslag:kapitel 5I

för reservanordningar börNuvarande finansieringssystem
bibehållas tills avtal med Svenska kommun-statens

åromförhandlas 1999.förbundet skall

bolagiseringar privatiseringar primär-Genomförda och av
landstingskommunal verksamhet inte ha lett tilloch synes

frånnågra beredskapssynpunkt. nulägetproblem Istörre
område.åtgärder inom dettadärför ingakrävs

i kapitelutredningens förslag behandlasGenomförandet av
stått för utredningsarbetet medförtill budskorta tid harDen som

måste framförallt denfrågor vidare. gällervissa utredas Dettaatt
avgiftssystem föreslagitsutformningen de harnärmare somav

elförsörjnings-telekommunikations- ochinom rundradio-,
områdena.

lagstiftning inom vissaförutsätterförslag lämnasDe nysom
till deområden. framförallt knutetLagstiftningsbehovet är

till dennaföreslagits. Med hänsynavgiftssystem har attsom
någotmåste framfråga vidare lägger utredningen inteutredas

förslag till författningstext.

utgiftsminskningförslag leder tillUtredningens stats-en
år.miljoner kronorbudgeten drygt 300 per





Bilaga 3SOU 1996:78
Sid 1

avseenderemissvarSammanställning av
1995:51SOU

sammanställning deschematiskredovisasföljandedetI aven
Ellagstiftningsutredningensvad gällerremissvar avgavssom

full-1995:51.ofred EnSOUElförsörjning idelbetänkande
Närings-tillgängligfinnsrentissammanställningständig

bilagamed dennaSyftetN95/1147/E. är attdepartementet ge
tagitharremissinstansemaolikauppfattning hur deläsaren en

huvudfrågoma.ställning i

harkraftverksföreningenSvenskaochABElberedskapSvensk

remissyttrande.avgivit gemensamtett

U:s förslag:EL

för brän-funktiondelasbör ienergiförsörjningFunktionen en
elförsörjningförfunktionochdrivmedelsförsörjningsle- och en

ställningtydlig TarTarAvstyrkerTillstyrker
ställning

iKammarrättenCB Noch tele-Post-Försvarsmakten
ÖCB GBGCB Mstyrelsen

RäddningsverketStatskontoretC-IänLstySPF
FOAJordbruksverketN-länLstyCB S
KonkurrensverketkraftnätSvenskaLsty X-IänCivilförsvars-
SKINUTEKförbundet
SSIKommun-Banverket
LRFförbundetSJ

STOSEBRRV
Livsmedelsverket
Elsäkerhets-
verket
ST/SVT
Malmö kommun
lndustriförbundet
HEL

Elverks-Svenska
föreningen

Kraft-Svenska
verksföreningen
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ELU:s förslag:

Elförsärjningsnämnden bör inrättas fredstidi med funktions-
för funktionen elförsörjningansvar

Tillstyrker Tillstyrker Avstyrker Tar ställning
med
invändningar

ÖCBFörsvarsmakten RRV Kammarrätten i
Livsmedelsverket Svenska Kraftnät SPF GBG
Elsäkerhets- CB S Räddningsverket
verket CB N FOA
Civilförsvars- CB M Konkurrensverket
förbundet Statskontoret SKI
Banverket Jordbruksverket SSI
SJ NUTEK LRF
ST/SVT Kommun- Malmö kommun
lndustriförbundet förbundet Fjärrvärme-
REL Post- och tele- föreningen
Svenska Elverks- styrelsen
föreningen Lsty C-Iän
Svenska Kraft- Lsty N-lân
verksföreningen Lsty X-län
STOSEB
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ELU:s förslag:

huvudsak skattefinan-börelberedskapen iförKostnaderna
sieras

ställningTarAvstyrkerTveksammaTillstyrker
iKammarrättenStatskontoretFörsvarsmakten

ÖCB GBG
RäddningsverketFOA

SCBCB M
CB Noch tele-Post-
SPFstyrelsen
Elsäkerhets-Banverket
verketSJ
KonkurrensverketRRV
SKIJordbruksverket
SSILivsmedelsverket
SR/SVTNUTEK
Malmö kommunkraftnätSvenska
LRFlndustriförbundet

C-IänLstyKonmmun-
N-IänLstyförbundet

Lsty X-länREL
Fjärrvärme-Elverks-Svenska
föreningenföreningen

Kraft-Svenska
verksföreningen
STOSEB
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ELU:s förslag:

Den statliga anslagsnivån bör inledningsvis ligga på 62 miljo-
kronor årner per

Väl avpassad För hög Tar ställning
ÖCB Försvarsmakten Lsty C-Iän Kammarrätten i
FOA Civilförsvars- GBG
Kommun- förbundet Räddningsverket
förbundet Banverket CB S
Svenska Kraft- SJ CB N .verksföreningen Livsmedelsverket CB M

Elsäkerhets- SPF
verket Post- och tele-
lndustriförbundet styrelsen
HEL Jordbruksverket
Svenska Elverks- Svenska kraftnät
föreningen NUTEK

Konkurrensverket
SKI
SSI
SFR/SVT
Malmö kommun
Kommun-
förbundet
LRF
STOSEB
Lsty N-Iän
Lsty X-län

Statskontoret
RRV

Statskontoret och RRV förordar bättre underlag framatt ett tas
innan
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förkostnadersamhälletsSammanställning av

elberedskapen

elbranschenochkostnaderredovisas deföljandedet statenI som
På i underlagetgrund bristerelberedskapen.ha förbedöms av

iställetanslagsbeloppredovisanödvändigtvaritiblanddethar att
anslags-mellandifferensenkankostnader. Somför nämnts

betydande.iblandutfalletfaktiskadetochbeloppen vara

nedanståendekostnadsposter iföreslås samtligakapitel 10I att
beräkning deningå förunderlagetskall i7tabeller utom avnr --

Avgiftsunder-föreslås utredningen.elberedskapsavgift avsom
enligt vadkronormiljoneruppgår således till 237laget som

framgår tabellerna.av

kronormiljonerStatens anslag, m.m.

Ansla 1395/96--MdamåN budgetåret
12-månadersbelopp

E1huvudtitelns anslagTolfte1 17 3delHancMgsberedskap
E2huvudtitelns anslagTolfte2 442Åtgärder elförsörjningeninom

G16huvudtite/s anslagFjärde3 9 1delcivilpliktigaUtbildninggv
vidBeredskapskostnader4 011driftmedelKraftnätSvenska

8 1 61SUMMA ,

KraftnätSvenskaochNUTEKKälla:

Noter:

statsbudgeten.kronor övermiljoner1 Varav 71
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Elbranschens2. kostnader miljoner kronor

Utgift eller kostnadÄndamå.Nr
1994 eller 1995 1

Svensk Elberedskap AB 8
Elområdenas kanslier 11

Beredskapsplanering hos elkrafts- 25företagen

Åtgärder8 har genomförts med stödsom 30
statliga medel 2av

Åtgärder9 enligt krigsskyddslagen 5

10 Driftvärn 30
Krigsuppehállsplatser,11 9mm

12 Beredskapslagring olja enligt lagav 621984:1049 3

S UMMA 1 8 0

Källa: Svensk Elberedskap AB och NUTEK

Noter:

1 Kostnadsposterna år5 11 situationen 1994avser-
2 Viss del detta belopp uppskattningsvis 20 30 %av av-- - -

fredsnyttaser
3 årKostnaden för 1995 enligt uppskattning NUTEK.av

åiå
w löoxuoå
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