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Begäran om underlag för beslut om riksintresseanspråk för 

totalförsvarets civila del inom området energiförsörjning 

Remissens innehåll 

MSB önskar att respektive myndighet utifrån sektorsbeskrivning med kriterier i bilaga 

analyserar huruvida det finns mark- och vattenområden avsedda för totalförsvarets civila 

anläggningar vars mark- eller vattenområde skulle kunna vara ett riksintresseanspråk 

kopplat till området energiförsörjning.  

Med anläggning för energiförsörjning avses både produktion och distribution av olika 

energislag. Med distribution för el avses i detta sammanhang både transmissions- och 

regionnät. 

Med energislag avses bland annat 

• värme 

• gas,  

• drivmedel och 

• el.  

Med produktion avses till exempel  

• anläggning för utvinning av energi, 

• anläggning för tillverkning av råvara,  

• anläggning för förädling, eller  

• anläggning för omvandling av olika energibärare.  

Med transmission och distribution avses till exempel 

• fasta nät för el och gas inklusive noder och stationer, 

• anläggningar eller noder för bulktransporter och  

• anläggning för olika typer av lagring. 

Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade under 2018 ut en remiss 

där vi efterfrågade underlag från Länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter för 

identifiering av riksintressen inom totalförsvarets civila del. Resultatet av remissen blev att 

MSB i januari 2020 beslutade om tre riksintressen för totalförsvarets civila del inom 

området smittskydd. Detta beslut finns publicerat på msb.se, geografisk avgränsning  finns 

även att tillgå på MSBs kartportal. https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/  

m Remiss   

Datum 

2021-02-12 

Ärendenr 

MSB 2021-02093 

 

 Till  

Enligt sändlista 

https://www.msb.se/
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/
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I den föregående remissen efterfrågades underlag utifrån alla de sju prioriterade områdena 

för det förmågehöjande arbetet för totalförsvaret. MSB fick många och differentierade 

svar med förslag på anläggningar som bör vara av riksintresse för totalförsvarets civila del. 

Det framgick dock av svaren från flera remissinstanser att bland annat transmissionsnätet 

saknar riksintressestatus samt att vissa övriga typer av anläggningar såsom 

drivmedelslagring bör vara av riksintresse för energiförsörjningen. MSB ser därför ett 

behov av att göra en ny och mer riktad remissomgång där MSB önskar svar utifrån 

totalförsvarets civila del kopplat till området energiförsörjning. Syftet med denna remiss är 

att vi ska få en mer samlad bild över synen på behovet av riksintresset inom detta område. 

Parallellt med arbetet med riksintressen för energiförsörjning enligt denna remiss kommer 

MSB att arbeta vidare med att analysera de övriga förslag som lämnades av 

remissinstanserna under 2018. 

Arbetet med att analysera huruvida det finns anläggningar vars mark- och vattenområde 

skulle kunna vara av riksintresse inom energiområde kommer att pågå under 2021. Det 

eventuella förslag på riksintresseanspråk som framkommer inom området kommer 

därefter att sändas på remiss för synpunkter till berörda myndigheter enligt 2 § 

hushållningsförordningen. 

MSB önskar ert svar senast 9 juni 2021. 

Analys av länsstyrelsen 

MSB önskar att Länsstyrelsen, utifrån sitt uppdrag som regionalt ansvarig myndighet för 

det civila försvaret och sitt geografiska områdesansvar, analyserar de anläggningar som 

skulle kunna vara av stort nationellt intresse inom länet och vars mark- och vattenområde 

skulle kunna utgöra ett riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del inom  området 

energiförsörjning. 

MSB önskar att länsstyrelsen i sitt arbete utgår från: 

• Länsstyrelsens kunskap om totalförsvarets verksamhet i länet 

• Länsstyrelsens kunskap om krisberedskapen och energiberoendet i länet, inklusive 

arbetet med Styrel 

• Länsstyrelsens kunskap om och förståelse för riksintressesystemet 

Analys av bevakningsansvariga myndigheter 

MSB önskar att bevakningsansvariga myndigheter analyserar de anläggningar som skulle 

kunna vara av stort nationellt intresse för energiförsörjningen inom sitt ansvarsområde och 

vars mark- och vattenområde skulle kunna utgöra ett riksintresseanspråk för 

totalförsvarets civila del. MSB önskar att myndigheten utgår från 

• Myndighetens kunskap om samhällets krisberedskap och energiberoende inom 

myndighetens ansvarsområde 

• Myndighetens uppdrag inom totalförsvaret 

https://www.msb.se/
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Underlag och motivering 

MSB önskar att de identifierade anläggningar vars omgivande mark- eller vattenområden 

som skulle kunna vara av riksintresse presenteras och motiveras med utgångspunkt från 

bifogade bilaga enligt följande: 

• Beskriv kortfattat anläggningens nuvarande eller tänkta roll i totalförsvarets civila 

del. Var tydlig med att beskriva anläggningens roll i samhällets fredstida 

krisberedskap och anläggningens roll inom totalförsvaret dvs före och under höjd 

beredskap. 

• Motivera kortfattat behovet av att identifiera anläggningens omgivande mark- och 

vattenområden som riksintresse samt vad som skulle kunna hota fortsatt drift av 

verksamheten. 

• Beskriv kortfattat hur anläggningen identifierats enligt respektive kriterium se 

bilaga. 

• Bifoga karta eller beskrivning av vilket geografiskt mark- eller vattenområde som 

bör identifieras som varande av riksintresseanspråk. Motivera den geografiska 

avgränsningen. 

Sekretessbedömning samt redovisning av analys och underlag 

MSB har initialt bedömt att den samlade informationsmängd som inkommer till 

myndigheten i detta ärende med största sannolikhet kommer att omfattas av sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400).  

Varje myndighet ansvarar för sin egen sekretessbedömning och det kan givetvis vara så att 

informationen om en enskild anläggning inte omfattas av sekretess. 

Öppen information 

Redovisningar som inte innehåller några delar som omfattas av sekretess, dvs enbart svar 

som innebär att anläggningar inte identifierats, e-postas till registrator@msb.se. 

Ärendenumret MSB 2021-02093 ska anges på handlingen. 

Sekretess och säkerhetsskyddsklassificerad information 

Innehåller redovisningen förslag på anläggningar eller annan information som omfattas av 

sekretess, är det viktigt att handlingen är uppmärkt med hänvisning till åberopade lagrum.  

MSB önskar därför att respektive myndighet gör en sekretessbedömning för hela eller 

delar av det material som skickas till MSB och att den tydligt märks med något av följande: 

• Uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör Sveriges säkerhet ska 

märkas med paragraf och säkerhetshetsskyddsklass 

• Sekretessmarkering; sekretess enligt OSL (ange paragraf) 

• Öppen 

 

https://www.msb.se/
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Sändningsalternativ i prioritetsordning här under: 

1. MGS: Om organisationen har tillgång till MGS, skickas filerna krypterat via MGS 

till kryptoexpedition@msb.se. Märk meddelandet ”MSB 2021-02093”.  

Filen krypteras med någon av de nycklar där MSB är nyckelansvarig verksamhet. 

Kontakta din myndighets signalskyddsorganisation för hjälp med detta.  

2. MGM: Om myndigheten inte har MGS, men har MGM (krypterad fax), faxas 

handlingen till 054 - 18 65 90.  

3. CD-skiva som skickas med post i säkerhetspåse: Om myndigheten inte har MGS 

eller MGM, läggs filerna på en CD-skiva som stängs, dvs inga filer kan läggas till i 

efterhand. Skivan skickas i ett kuvert i försluten säkerhetspåse som 

värdeförsändelse med PostNord.  

Till: MSB, 651 81 Karlstad 

Maila till registrator@msb.se när värdeförsändelsen är skickad. Ange 

säkerhetspåsens nummer och PostNords försändelse-id. 

4. Personlig överlämning. Filerna läggs på en CD-skiva som stängs, dvs inga filer kan 

läggas till i efterhand. CD-skiva läggs i ett kuvert i försluten säkerhetspåse, märkt 

med MSB 2021-02093. Överlämnas personligen till Vakten i receptionen på MSB, 

Karlstad. Maila till registrator@msb.se när säkerhetspåsen är inlämnad. Ange 

säkerhetspåsens nummer i mailet. 

 

Frågor under remisstiden, tom 9 juni 2021 

Frågor under remisstiden kan skickas in till MSB. Kontaktpersoner är: 

Anna Nordlander 

anna.nordlander@msb.se 

eller 

Anna Lindstedt 

anna.lindstedt@msb.se  
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Sändlista 

Samtliga länsstyrelser 

Bevakningsansvariga myndigheter inom energiområdet: 

Energimyndigheten 

Svenska Kraftnät 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Energimarknadsinspektionen 

Försvarsmakten 

Energiföretagen Sverige 

 

 

För kännedom till: 

Boverket 

SKR 

  

https://www.msb.se/
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Bilaga 

MSBs sektorsbeskrivning med kriterier 

Följande sektorsbeskrivning med fem kriterier har beslutats gälla för MSBs arbete med 
identifiering av riksintressen inom totalförsvarets civila del. 

 

Totalförsvarets civila delar utgörs av verksamheter utförda av civila aktörer under, eller i förberedelse för, 
höjd beredskap. Verksamheterna är nödvändiga för att nå målsättningen med civilt försvar som innebär 
att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens 
förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

I de fall verksamheterna är beroende av existerande eller framtida anläggningar som innebär avsevärda 
svårigheter att omlokalisera, och de direkt eller indirekt är viktiga för en betydande del av Sveriges 
befolkning så är berörda mark- och vattenområden av stor nationell betydelse. 

För att ett specifikt mark- eller vattenområde ska bedömas kunna vara av riksintresse för totalförsvarets 
civila delar ska samtliga angivna kriterier vara uppfyllda. 

 

Fem kriterier (se nedan) identifierar de geografiska områden som kan vara av riksintresse 
för totalförsvarets civila del. Underpunkterna förtydligar syftet med kriteriet och tydliggör 
vad som avses genom exempel eller på annat sätt. Tillsammans uttrycker de fem 
kriterierna villkoren för att en anläggning ska räknas som nationellt intresse och dess 
omgivande mark- eller vattenområde ska kunna ses som riksintresse.  

 

1. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området är kritisk för att 
uppnå någon av målsättningarna för civilt försvar på nationell nivå. Målsättningarna är att 

• värna civilbefolkningen, 

• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 

• upprätthålla en nödvändig försörjning, 

• bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,  

• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att 
stärka försvarsviljan,  

https://www.msb.se/
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• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 
påfrestningar på samhället i fred, och 

• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella 
fredsfrämjande och humanitära insatser. 

2. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området är av stor nationell 
betydelse för att upprätthålla vitala funktioner inom totalförsvaret. 

• Verksamheten vid anläggningen är av stor nationell vikt för det civila försvaret, till 
exempel genom att det är en eller ett fåtal anläggningar som stödjer totalförsvaret 
i hela landet.  

• Verksamheten är kritisk för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga 
strukturer eller funktioner på nationell nivå. 

3. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området utförs av en eller flera 
av dessa civila aktörer: 

• civil myndighet 

• kommun eller region 

• privat företag 

• frivilligorganisation. 

4. Verksamheten som bedrivs eller kommer att bedrivas på området är beroende av 
användandet eller tillkomsten av anläggningar som innebär avsevärda kostnader, 
praktiska svårigheter eller i övrigt mycket stora nackdelar att omlokalisera. 

• Området härbärgerar anläggningar, lokaler och utrustning som inte finns på andra 
platser och som det innebär avsevärda svårigheter att omlokalisera. 

• Alternativa områdens förhållanden och kvaliteter har mycket stora nackdelar i 
förhållande till det nuvarande området. 

• Anläggningen är nödvändig för verksamheten på den aktuella platsen, som innebär 
att stödja andra delar i totalförsvarets verksamhet som är av riksintresse eller har 
avsevärda svårigheter att omlokaliseras. 

5. Verksamhetens behov av mark- och vattenanspråk kan komma i konflikt med annan 
markanvändning.  

• Verksamheten påverkar omgivningen eller är beroende av ytor som sträcker sig 
utanför den egna fastigheten.  

• Verksamheten som bedrivs på området kan påverkas av eller är känslig för 
förändrad mark- eller vattenanvändning i omgivningen. 

https://www.msb.se/
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• Området behövs för att expandera med utökad verksamhet vid höjd beredskap 
kring en befintlig verksamhet. 

• Området behövs för ny- eller omlokalisering av verksamhet som svårligen kan 
placeras på annan plats vid höjd beredskap. 

https://www.msb.se/

