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beslutade den 2 december 2013.
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) föreskriver följande med
stöd av 8 § förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare (styrelförordningen).

Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om metod för planering för
att styra el till samhällsviktiga elanvändare i en situation där överföring av
el måste begränsas eller avbrytas enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857).
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses med:
nätkoncessionshavare: innehavare av nätkoncession för linje eller nätkoncession för område,
elområde: fördefinierat område för uppdelning av handel på elmarknaden
betecknat som SE1-4,
samhällsviktig verksamhet: en verksamhet av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten skulle innebära stor risk eller fara
för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets
grundläggande värden,
samhällsviktig elanvändare: elanvändare som ingår i prioritetsklasserna 1–
7 enligt 5 § styrelförordningen,
anläggningsidentitet: den GSRN-kod (global service relation number) som
enligt standard i elbranschen identifierar den unika uttagspunkt där en samhällsviktig elanvändare tar ut el för förbrukning, och
planeringsdokument: dokument som tillhandahålls av Energimyndigheten
för sammanställande av uppgifter för olika steg i planeringen.
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Metod för planering
3 § Länsstyrelser samt deltagande statliga myndigheter, nätkoncessionshavare och kommuner ska genomföra planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare enligt den metod som anges i 4–10 §§.
Om hanteringen av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet finns bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633).
4 § Vid prioritering av samhällsviktiga elanvändare ska hänsyn inte tas till
eventuella skyldigheter eller möjligheter att använda reservkraft.
Om en samhällsviktig elanvändare tar ut el för förbrukning från flera uttagspunkter som ska prioriteras ska samtliga dessa uttagspunkter anges i planeringsdokumentet vid planering för prioritering.
5 § Statliga myndigheter ska inom sin verksamhet och inom sitt ansvarsområde identifiera vilka samhällsviktiga verksamheter som ska prioriteras.
De ska därefter identifiera de samhällsviktiga elanvändare som myndigheten vill prioritera, samt sammanställa dessa i ett planeringsdokument för varje
län med följande uppgifter:
a) län,
b) kommun,
c) avsändande organisation,
d) samhällsviktig verksamhet,
e) samhällsviktig elanvändare,
f) anläggningsidentitet,
g) prioritetsklass 1–7,
h) poäng 7 – 1 utifrån den samhällsviktiga elanvändarens prioritetsklass,
i) postadress,
j) postnummer,
k) postort,
l) datum för ifyllande av uppgift, och
m) nätkoncessionshavare.
Statliga myndigheter ska därefter skicka planeringdokumentet till berörd
länsstyrelse.
Länsstyrelser ska utifrån de planeringsdokument som statliga myndigheter
skickat sammanställa ett planeringsdokument för varje kommun i länet med
de samhällsviktiga elanvändare som finns inom kommunens geografiska område. De ska därefter skicka planeringsdokumentet till berörd kommun.
6 § Kommuner ska både inom sin verksamhet och inom sitt geografiska
område identifiera vilka samhällsviktiga verksamheter som ska prioriteras.
De ska därefter identifiera de samhällsviktiga elanvändare som kommunen
vill prioritera, samt sammanställa dessa och de samhällsviktiga elanvändare
som statliga myndigheter prioriterat i ett planeringsdokument med de uppgifter som följer av 5 § 2 st.
Kommuner ska därefter sammanställa ett planeringsdokument för varje berörd nätkoncessionshavare, och skicka planeringsdokumentet till nätkoncessionshavaren.
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Nätkoncessionshavare ska i planeringsdokumentet ange på vilken elledning och i vilket elområde de samhällsviktiga elanvändarna finns. De ska därefter skicka tillbaka det kompletterade planeringsdokumentet till kommunen.
Kommuner ska därefter föreslå rangordning av elledningar inom sitt geografiska område och skicka ett planeringsdokument till länsstyrelsen med följande uppgifter:
a) län,
b) kommun,
c) nätkoncessionshavare,
d) elledning,
e) elområde,
f) totalt antal samhällsviktiga elanvändare i prioritetsklasserna 1–7,
g) poäng per elledning utifrån samhällsviktiga elanvändares poäng,
h) poängrangordning av elledningar, och
i) kommunens förslag till rangordning av elledningar.
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7 § Länsstyrelser ska genom att samverka med kommuner som lämnat in
underlag göra en avvägning mellan de olika kommunernas rangordnade elledningar och därefter sammanställa ett planeringsdokument innehållande länets
rangordnade elledningar.
De ska därefter sammanställa ett planeringsdokument för varje berörd nätkoncessionshavare, och skicka planeringsdokumentet till nätkoncessionshavaren med följande uppgifter:
a) län,
b) nätkoncessionshavare,
c) elledning,
d) elområde, och
e) länets rangordning av elledningar.
Länsstyrelser ska även sammanställa ett planeringsdokument enligt 7 §
2 st. med länets samtliga rangordnade elledningar och skicka det till Affärsverket svenska kraftnät.

Metod för planering vid överlämnande av reviderat underlag
enligt 7 § styrelförordningen
8 § Statliga myndigheter som vill ändra uppgifter ska skicka ett reviderat
planeringsdokument för varje län till berörd länsstyrelse med de uppgifter
som följer av 5 § 2 st.
Länsstyrelser ska utifrån de reviderade planeringsdokument som statliga
myndigheter skickat sammanställa ett planeringsdokument för varje berörd
kommun i länet med de samhällsviktiga elanvändare som finns inom kommunens geografiska område. De ska därefter skicka planeringsdokumentet till
berörd kommun.
9 § Kommuner ska sammanställa de ändrade uppgifter som statliga myndigheter skickat enligt 8 § samt de uppgifter som kommunen vill ändra i ett
reviderat planeringsdokument med de uppgifter som följer av 5 § 2 st.
Kommuner ska därefter utifrån det reviderade planeringsdokumentet sammanställa ett planeringsdokument för varje berörd nätkoncessionshavare, och
skicka planeringsdokumentet till nätkoncessionshavaren.

3

STEMFS
2013:4

Nätkoncessionshavare ska i planeringsdokumentet ange på vilken elledning och i vilket elområde de samhällsviktiga elanvändarna finns. De ska därefter skicka tillbaka det kompletterade planeringsdokumentet till kommunen.
Om revideringen föranleder ändring av gjord rangordning av elledningar,
ska kommunen skicka ett reviderat planeringsdokument till länsstyrelsen med
de uppgifter som följer av 6 § 4 st.
10 § Länsstyrelser ska om revideringen föranleder ändring av länets rangordning av elledningar, och detta har väsentlig betydelse för en frånkopplingssituation, sammanställa ett planeringsdokument för varje berörd nätkoncessionshavare, och skicka planeringsdokumentet till nätkoncessionshavaren
med de uppgifter som följer av 7 § 2 st.
Länsstyrelser ska även sammanställa ett planeringsdokument enligt 10 §
1 st. med länets samtliga rangordnade elledningar och skicka det till Affärsverket svenska kraftnät.

Ikraftträdandebestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014
På Statens energimyndighets vägnar.
Erik Brandsma
Astrid Fell
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