
 

  BESLUT 1 (2)  

Datum Diarienr 

2020-12-16 2018-6963 

    

    

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och 

statistik 

Enheten för trygg energiförsörjning 

Astrid Fell 

astrid.fell@energimyndigheten.se 

   

Enligt sändlista 

 

 

 

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se 
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

 

 

E
M

1
0
1
6
, 

v
5
.2

, 
2
0
1
7
-1

0
-3

0
  

  
  
  

Ytterligare förskjutning av styrels 
planeringsomgång 2019-2021 

Beslut 
Energimyndigheten beslutar att flytta fram slutdatum för styrels 

planeringsomgång 2019-2021 till år 2023.  

Bakgrund 
Enligt förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga 

elanvändare (styrelförordningen) 2 § har Energimyndigheten ett övergripande 

ansvar för att planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare 

genomförs och för att det underlag som elnätsföretagen använder för att kunna 

prioritera samhällsviktiga elanvändare vid händelse av en manuell 

förbrukningsfrånkoppling, MFK, tas fram. 

 

Energimyndigheten har, med stöd av styrelförordningen 4 § initierat styrels 

planeringsomgång 2019-2021 enligt den tidplan som utarbetats tillsammans med 

berörda parter. Tidplanen finns publicerad i den handbok1 som har uppdaterats 

inför planeringsomgången. 

 

Med anledning av den uppkomna Covid-pandemin fattades under våren år 2020 

beslut om en förskjutning av det pågående planeringsarbetet. Utgångspunkten då 

var att planeringen skulle avslutas med exakt ett års förskjutning. Den reviderade 

tidplanen skickades till berörda aktörer den 27 mars 2020.  

 

Under hösten 2020 har Covid-pandemin tagit fart igen och regeringen har skärpt 

restriktionerna i syfte att dämpa spridningen. Till de organisationer som drabbats 

av en ökad arbetsbelastning till följd av pandemin hör länsstyrelser, kommuner 

och regioner. I en skrivelse till Energimyndigheten2 har Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) framfört förslag på att styrels planeringsomgång ska förskjutas 

ytterligare ett år. Denna ytterligare tidsfrist skulle, menar SKR, för kommunernas 

del underlätta en hårt pressad arbetssituation. 

 

Med anledning av SKR:s skrivelse har Energimyndigheten fört dialog med 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät 

(SvK), som båda har ställt sig bakom förslaget att flytta fram slutdatum för 

styrels planeringsomgång 2019-2021 till år 2023. 

 
1 Styrel, Handbok för styrels planeringsomgång 2019-2021, augusti 2018, ET 2018:10, ISSN 1404-
3343, https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/styrel/handbok-for-

styrels-planeringsomgang-2019-2021.pdf 
2 Dnr 2018-006963 2020-11-18 SKR PM Styrel – problembild och vägen framåt. 



 

  
 

2 (2)  

Datum Diarienr 

2020-12-16 2018-6963 
 
 

Skäl för beslut 
Styrelplaneringen syftar till att förse elnätsföretag med underlag som ska 

användas vid deras planering för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare 

vid händelse av en manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. MFK är en åtgärd 

som Svk kan vidta för att upprätthålla balans mellan produktion och användning 

av el. 

 

Den senaste planeringsomgången inom styrel genomfördes år 2014 – 2015. 

Enligt styrelförordningen 7 § finns dessutom vissa möjligheter att revidera 

underlaget även mellan planeringsomgångarna.  

 

Det kan således konstateras att det finns underlag som elnätsföretagen kan 

använda vid sin planering för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare 

vid en MFK. Det kan vidare konstateras att elnätsföretagen därmed har goda 

förutsättningar att hantera en eventuell MFK på ett sätt som prioriterar 

samhällsviktiga elanvändare även om slutdatum för styrels planeringsomgång 

2019-2021 flyttas fram till år 2023. 

 

Mot bakgrund av detta och med anledning av den belastning som Covid-

pandemin innebär för de parter som deltar i styrelplaneringen flyttas slutdatum 

för styrels planeringsomgång 2019-2021 fram till år 2023. 

 

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den 

slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå, 

chefsjuristen Rikard Janson samt handläggaren Astrid Fell. Föredragande har 

varit enhetschefen Mikael Toll. 

 

Beslutet har fattats elektroniskt i myndighetens handläggningssystem och saknar 

därför namnunderskrifter. 

 

 

 

Robert Andrén 

  Mikael Toll 

 

 


