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Beslut om ytterligare förskjutning av styrels 
planeringsomgång 2019-2021 

 

Energimyndigheten ska, enligt förordning (2011:931) om planering för 

prioritering av samhällsviktiga elanvändare, vart fjärde år ta initiativ till att en 

planeringsprocess genomförs i syfte att ta fram underlag som behövs för att 

elnätsföretagen vid en manuell förbrukningsfrånkoppling ska kunna prioritera 

samhällsviktiga elanvändare.  

Tidplanen för styrels planeringsomgång 2019-2021, som utarbetats tillsammans 

med berörda parter, har publicerats i den Handbok1 som uppdaterats inför 

planeringsarbetet. 

Energimyndigheten beslutar efter dialog med berörda parter att flytta fram 

slutdatum för styrels planeringsomgång 2019-2021 till år 2023. Ny tidplan 

presenteras nedan. 

Bakgrund 

Styrels planeringsomgång 2019-2021 fick under våren 2020 förskjutas med 

anledning av den uppkomna Covid-pandemin. En reviderad tidplan skickades till 

berörda aktörer den 27 mars 2020. Utgångspunkten var att planeringen skulle 

återupptas och avslutas med exakt ett år förskjutning. 

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

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

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

och regioner.  

I en skrivelse till Energimyndigheten framför Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) förslag på en ytterligare förskjutning av styrelplaneringen ytterligare ett 

 
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 
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år2. Denna ytterligare tidsfrist skulle, menar SKR, för kommunernas del 

underlätta en hårt pressad arbetssituation. 

Reviderad tidplan för styrelplaneringen  

Tabellen nedan anger dels den tidplan som finns i Handboken för styrels 

planeringsomgång 2019 - 2021, dels den nya förskjutna tidplanen för 

planeringsomgången. Denna tidplan ersätter den tidigare revidering som 

presenterades i mars 2020. 

Tidplan i Handboken (förkortad) December 2020 Ny tidplan för 

styrelplaneringen  

Januari 2020, kommunernas 

identifieringsarbete inleds. 

Januari 2022, kommunernas 

identifieringsarbete inleds.  

Senast 1 oktober 2020 ska 

kommunernas underlag skickas till 

elnätsföretagen. 

Senast 1 oktober 2022 ska 

kommunernas underlag skickas till 

elnätsföretagen. 

Senast 31 januari 2021 ska 

elnätsföretagens underlag skickas till 

kommunen. 

Senast 31 januari 2022 ska 

elnätsföretagens underlag skickas till 

kommunen. 

Senast 1 april 2021 ska kommunens 

förslag på rangordning skickas till 

länsstyrelsen. 

Senast 1 april 2023 ska kommunens 

förslag på rangordning skickas till 

länsstyrelsen. 

Senast 1 augusti 2021 ska 

länsstyrelsen skicka länets beslut till 

elnätsföretagen och Svenska kraftnät. 

Senast 1 augusti 2023 ska 

länsstyrelsen skicka länets beslut till 

elnätsföretagen och Svenska kraftnät 

Konsekvenser för hanteringen av eleffektbrist 

Styrelplaneringen syftar till att förse elnätsföretag med underlag som ska 

användas vid deras planering för att hantera en manuell 

förbrukningsfrånkoppling, MFK. Detta är en åtgärd som Svk kan vidta för att 

upprätthålla balans mellan produktion och användning av el. Syftet med åtgärden 

är att skydda elsystemet från de skador en överbelastning skulle medföra. 

Åtgärden att beordra elnätsföretag att frånkoppla elanvändare har aldrig använts i 

Sverige.  

 
2 Dnr 2018-006963 2020-11-18 SKR PM Styrel – problembild och vägen framåt. 
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Uppdatering av underlag mellan planeringsomgångar 

Tack vare tidigare planeringsomgångar, samt möjligheten att däremellan revidera 

underlagen, så bedöms elnätsföretagen - trots denna förskjutning av 

planeringsprocessen - ha goda förutsättningar att hantera en eventuell MFK på ett 

sätt som prioriterar samhällsviktiga elanvändare.  

Kommunicering av beslut om förändring av tidplan 

I samband med beslutet avser Energimyndigheten publicera ett nyhetsbrev om 

förändringen av tidplanen. Synpunkter på förslaget till beslut samt formuleringar 

i nyhetsbrevet har inhämtats från Svenska kraftnät, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner. 

Mer information om styrel finns på Energimyndighetens webbsida: 

https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/el/eleffektbrist/styrel/ 

 

  

https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/el/eleffektbrist/styrel/
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Sändlista 

Sveriges kommuner och regioner, SKR 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  MSB 

Svenska kraftnät, Svk 

Energiföretagen Sverige;  

Länsstyrelsen i Blekinge  

Länsstyrelsen i Dalarna 

Länsstyrelsen i Gotland 

Länsstyrelsen i Gävleborg 

Länsstyrelsen i Halland 

Länsstyrelsen i Jämtland 

Länsstyrelsen i Jönköping 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen i Kronoberg 

Länsstyrelsen i Norrbotten 

Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen i Stockholm 

Länsstyrelsen i Södermanland 

Länsstyrelsen i Uppsala 

Länsstyrelsen i Värmland 

Länsstyrelsen i Västerbotten 

Länsstyrelsen i Västmanland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Västernorrland 

Länsstyrelsen i Örebro 

Länsstyrelsen i Östergötland 

registrator@skr.se; registrator@msb.se;registrator@svk.se; 

info@energiforetagen.se;blekinge@lansstyrelsen.se; dalarna@lansstyrelsen.se; 

gotland@lansstyrelsen.se; Gavleborg@lansstyrelsen.se; 

halland@lansstyrelsen.se; jamtland@lansstyrelsen.se; 

jonkoping@lansstyrelsen.se; kalmar@lansstyrelsen.se; 

kronoberg@lansstyrelsen.se; norrbotten@lansstyrelsen.se; 

skane@lansstyrelsen.se; stockholm@lansstyrelsen.se; 

sodermanland@lansstyrelsen.se; uppsala@lansstyrelsen.se; 

Varmland@lansstyrelsen.se; vasterbotten@lansstyrelsen.se; 

vastmanland@lansstyrelsen.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se; 

vasternorrland@lansstyrelsen.se; orebro@lansstyrelsen.se; 

ostergotland@lansstyrelsen.se 
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