
  

  REMISSVAR 1 (2)  

Datum Beteckning 

2019-11-11 034/2019 

Ansvarig handläggare 

Anders Fredriksson, 08-677 26 35 

anders.fredriksson@energiforetagen.se 

Försvarsdepartementet 

Dnr. Fö2019/00661/RS 

  

  

  

Energiföretagen Sverige 
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31 
Tel: 08-677 25 00, E-post: info@energiforetagen.se, www.energiforetagen.se 
Org. nr: 802000-7590, Säte: Stockholm 

  

  

E
F

S
1
0
0
1
, 

v
4
.0

, 
2
0
1
7
-0

9
-1

8
  

  
 

Energiföretagen Sveriges svar på remittering av 
slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen – till nytta för alla. 

Synpunkter  

Ett demokratiskt och väl fungerande samhälle utgör en grundläggande 
förutsättning för att marknadens aktörer ska kunna agera och bidra till positiv 
utveckling och välstånd. Energiföretagen Sverige ser därför positivt på initiativ 
ämnade att stärka det demokratiska samhällets resiliens.      

I syfte att uppnå resiliens och samtidigt upprätthålla långsiktiga och tydliga 
regelverk för energibranschen, är det av stor vikt att regelverken är tydliga 
avseende vilka aktiviteter och verksamheter som de omfattar.  

Energiföretagen menar att betänkandet ger ett allt för stort tolkningsutrymme, 
vad gäller de verksamheter och objekt, utöver hamnar, flygplatser och fast 
egendom inom skyddsvärda områden, som omfattas av regelverket.  

Avsaknad av tydliga kriterier och vägledning för att peka ut och klassa enskilda 
fysiska anläggningar och objekt, utifrån deras betydelse för totalförsvaret, hindrar 
effektiv regelverksefterlevnad. Detta gäller särskilt beaktat att utredningen antar 
att medvetenhet om totalförsvarsaspekter på beslut inom kommuner och 
landsting kan antas ha sjunkit. Till det kommer även den problematik som 
utredningen också påpekar, nämligen att begreppet Sveriges säkerhet måste 
tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen. Det är en utmaning, särskilt då även 
begreppet infrastruktur saknar legaldefinition. Sammantaget skulle brist på tydliga 
definitioner och kriterier riskera medföra onödigt stor belastning på samhällets 
utredningsresurser. Avsaknad av tydliga definitioner skulle också riskera att 
omöjliggöra för marknadens aktörer att hantera denna slags frågor på ett 
strukturerat och planenligt vis.    

Detta gäller inte bara efterlevnad av det i utredningen lämnade förslaget till 
regelverk utan även för att klassning enligt Säkerhetsskyddslagen ska gå att utföra 
på sådant sätt att detta svarar upp mot samhällets faktiska behov.  

Vi ser också att de otydligheter som påpekats här ovan utgör grunden till varför 
utredningens konsekvensanalys fått utgå från ungefärliga uppskattningar, varför 
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även här saknas vägledning vad gäller bedömning av konsekvenserna av 
införandet av nu lämnat författningsförslag. 

Energiföretagen vill därför påtala behovet av tydlighet i dessa regelverk, samt 
behov av effektiva processer i syfte att säkerställa uppdaterad vägledning för 
efterlevnad av desamma.  
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