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Varför har vi en anmälningsskyldighet? 

> Elberedskapsmyndigheten arbetar för en elförsörjning robust 

nog att kunna förebygga, motstå och hantera sådana störningar 

som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.  

> Förändringar i elförsörjningen kan påverka förutsättningarna i 

elberedskapen.  

> Vi behöver känna till dessa förändringar för att kunna inrikta oss 

och prioritera på bästa sätt. 

 



Vad ska anmälas? 

 

> Innan en anläggning som är av väsentlig betydelse för 

elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller ett område 

uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras skall anmälan 

göras till elberedskapsmyndigheten för prövning. Arbetet får inte 

påbörjas innan myndigheten fattar beslut i frågan .  

> Om verksamheten är av väsentlig betydelse för 

elförsörjningen…ska anmälan till elberedskapsmyndigheten 

göras om verksamheten överlåts, läggs ner eller på andra sätt 

ändras. Sådan anmälan behöver dock endast göras om 

verksamhetsförändringen är av väsentlig betydelse för 

elförsörjningen.   

 

 



Vilken typ av anläggning rör detta? 

> Anläggningar av väsentlig betydelse för elförsörjningen 

> Vad detta innebär specificeras i paragraf 11 i 

elberedskapsföreskrifterna 



Vilken typ av förändring vill vi få 

information om? 
  

> Förändringar i funktionen 

> Finansiering med elberedskapsmedel 

> Där redundansen kan påverkas  

> Där robustheten vid en svår påfrestning inom elförsörjningen kan påverkas  

> Delar av verksamhet/ anläggningar där risker är kända i risk- och 

sårbarhetsanalys  

> Rekommendationer finns i befintliga vägledningar  



Vilken typ av verksamhet rör detta? 

> Verksamhet som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen 

> Vad detta är specificeras i paragraf 12 i 

elberedskapsföreskrifterna 

 

 



Vilken typ av verksamhetsförändring vill vi 

få information om? 

> För förändringar av personella och materiella resurser som 

påverkar  

> Reparationsberedskapen 

> Möjligheten till drift och underhåll vid svåra påfrestningar 

finns räkneexempel 

> För förändringar som rör personella och materiella resurser som 

påverkar förmågan till ödrift och drift av svaga nät finns 

förtydliganden  

 

 



FAQ  - Affärsverket svenska kraftnäts 

föreskrifter och allmänna råd om elberedskap 

> Presenterades under Kraftsamling 2014 

> Finns på vår hemsida 

> Aktörsportalen, Elberedskap, Regelverk 

 

> Behov av ytterligare förtydliganden? 

> Maila: magnus.lommerdal@svk.se  

 

mailto:magnus.lommerdal@svk.se


Vad händer med ett ärende? 

> Registreras i vårt Dokument och ärendehanteringssystem 

> Lottas på en handläggare 

> Bekräftelse skickas till anmälande företag 

> Kompletterande frågor 

> Beslut eller yttrande 

 



Vad kan vi fråga efter? 

> Vilken betydelseklass har anläggningen? 

> Försörjer anläggningen objekt eller verksamhet som är av 

betydelse för totalförsvaret och / eller regionlat eller nationell 

samhällsviktig verksamhet? 

Om ja, finns det redundanta matningsvägar till anläggningen? 

> Ingår anläggningen i ödriftsplan för området? 

> Förändras redundansen i nätet på grund av aktuell 

byggnation/ombyggnation? 



Vad kan vi fråga efter? 

> Är anläggningen viktig för regionens driftkommunikationer? 

> Uppgiftslämnare? 

> När ska förändringen vara genomförd? 

> Ser ni behov av några beredskapsåtgärder? 

 



Känsliga uppgifter 

> Offentlighets- och sekretesslagen 

> Kontakta oss för information om överlämnade 

> Bedömning görs alltid vid begäran om utlämnande 

> Förvaras i speciella låsta utrymmen 

> Vi ansvar för informationen 


