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Struktur för ökad motståndskraft
Energimarknadsinspektionen (Ei) tillstyrker att det införs beredskapssektorer. Vi
tillstyrker också det föreslagna ansvaret inom beredskapssektorn energiförsörjning
samt det ansvar som föreslås läggas på samtliga statliga myndigheter. Ei delar
däremot inte de förslag som berör storleken på ökat anslag för nya
beredskapsmyndigheter.

Energimarknadsinspektionens överväganden
Nedan förtydligas Ei:s synpunkter på förslagen.
Avsnitt 7.4 En ny struktur med beredskapssektorer införs
Ei tillstyrker den föreslagna strukturen med beredskapssektorer. Ei bedömer också
att beredskapssektorn energiförsörjning med Energimyndigheten som
sektorsansvarig myndighet, samt Ei och Svenska kraftnät som
beredskapsmyndigheter utgör en god struktur. Det är också positivt att det införs
en möjlighet att vid behov adjungera exempelvis Strålsäkerhetsmyndigheten eller
andra som kan bidra till arbetet inom beredskapssektorn.
Avsnitt 7.5.3 Energiförsörjning
Ei har idag inte något bevakningsansvar enligt krisberedskapsförordningen (SFS
2015:1052) men bedömer att myndighetens roll och ansvar passar väl inom den
föreslagna beredskapssektorn. Vårt uppdrag är att arbeta för väl fungerande el-,
naturgas- och fjärrvärmemarknader. Detta skapar i förlängningen förutsättningar
för en god beredskap. Ei är ansvarig myndighet i normaltillståndet när normala
marknadsregler gäller och utformar scenarier för detta förhållande. Detta regelverk
ska även tillämpas i kris och avvikelserna ska vara så små som möjligt.
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Sammanfattningsvis delar Ei utredningens bedömning att Ei, i egenskap av
tillsynsmyndighet med kunskap om el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och
de områden som kan behöva utvecklas bör ingå i beredskapssektorn
energiförsörjning.
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Avsnitt 8 Överväganden och förslag: Statliga myndigheters ansvar och uppgifter inför
och under höjd beredskap samt för fredstida krisberedskap
Ei tillstyrker den föreslagna beredskapsförordningen och tillhörande uppgifter för
samtliga statliga myndigheter. Vi bedömer också att uppdelningen av olika
myndigheters ansvar i den föreslagna trappan är rimlig. De uppgifter som framgår
av förslaget bedöms också som lämpliga för att bidra till ökad motståndskraft.
Avsnitt 16.16.2 Höjt anslag till beredskapsmyndigheter
Den föreslagna rollen som beredskapsmyndighet innebär att Ei får helt nya
arbetsuppgifter. Exempel på sådana uppgifter är risk- och sårbarhetsbedömningar,
lämnande av lägesbilder vid kriser och höjd beredskap, informationsdelning och
samverkan med ett flertal parter både inom och utanför beredskapssektorn, samt
ett utökat beaktande av samarbeten inom EU och internationella forum som rör
samhällets krisberedskap. Detta kan bland annat innebära att organisationen på Ei
behöver ändras. Dessutom måste vi i ett uppstartsskede inhämta ny kunskap och
genomföra övningar med mera.
Som beredskapsmyndighet kommer Ei även att få ett utökat ansvar i förhållande
till säkerhet. Detta omfattar till exempel nya sekretessfrågor, säkerhetsklassning av
personal, krigsplacering av viss expertkompetens, behov av att träffa
överenskommelser om informationsdelning med den sektorsansvariga
myndigheten med mera. Sammantaget innebär detta en utökad administrativ
börda för myndigheten men kan även ställa nya säkerhetskrav på såväl personal
som på lokaler och utrustning. Rollen som beredskapsmyndighet medför också en
mer operativ roll än vad Ei har i dagsläget, där exempelvis tjänsteman i beredskap
kan komma att bli aktuellt.
Ei delar inte utredningens bedömning att nya beredskapsmyndigheter endast bör
förstärkas med tre årsarbetskrafter á 1,4 Mkr styck, inklusive kostnader för
personal, lokaler och övriga driftkostnader. Ei bedömer i stället att förslagen i
utredningen medför en ökad kostnad för Ei som motsvarar fem årsarbetskrafter.
Dessutom gör vi bedömningen att det uppstår en engångskostnad på 2,5 Mkr för
lokal- och säkerhetsbehov. Utöver detta tillkommer löpande kostnader på 750 tkr
per år för bland annat säker kommunikation (så som SGSI), isolerade nätverk och
separata IT-system.
Slutligen vill vi också hänvisa till Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten, som
föreslog fem respektive sex årsarbetskrafter för att kunna hålla
krisberedskapsförmågan vid deras regeringsuppdrag om att analysera och
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redogöra för vilka uppgifter som skulle tillkomma om myndigheterna blev
bevakningsansvariga.1 Dessa ligger i linje med Ei:s bedömning.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson.
Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsekonomen Therése Hindman
Persson, biträdande avdelningschefen Carl Johan Wallnerström och Gustav
Wigenborg, föredragande.
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Anne Vadasz Nilsson
Gustav Wigenborg
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Läkemedelsverket, Beredskapsplanering. Rapport från Läkemedelsverket (Dnr 1.1.2-2018-004916) och Ehälsomyndigheten, Beredskapsplanering. Återrapportering enligt E-hälsomyndighetens regleringsbrev 2018
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