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Remissvar avseende slutbetänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier,
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på fossilfri produktion och
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten.
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på förslaget.
Synpunkter
Vattenfall ser positivt på utredningens förslag och stödjer synpunkterna i Energiföretagens
remissvar. Vattenfall vill lyfta följande punkter:
-

Vattenfall som energibolag ingår i beredskapssektorn ”Energiförsörjning”. Inom
beredskapssektorn finns flera underkategorier/områden där ansvar och roller
ytterligare bör klargöras och förtydligas (exempelvis elproduktion, eldistribution,
fjärrvärme, fjärrkyla, etc.)

-

De områden som ingår i exemplifieringen i ovanstående punkt måste även tillämpa
säkerhetsskyddslagen i ett flertal fall. Att den föreslagna sektorsansvarig myndigheten
inte är tillsynsmyndighet för samtliga dessa områden riskerar att skapa friktioner och
otydlighet, Vattenfall önskar att detta klargörs och harmoniseras mellan de olika
myndigheterna i sektorn.

-

Vi förväntar oss att förslaget leder till förbättrad samordning mellan
sektorsmyndigheter med renodlade och förtydligade roller och ansvar mellan de
statliga myndigheterna.

-

Det bör klargöras hur utredningens förslag ska omfatta alla bolag verksamma i Sverige
inom respektive sektor. Mot bakgrund av att Vattenfall som ett statligt ägt bolag verkar
inom en konkurrensutsatt marknad är det av vikt att alla bolag, inte bara statligt ägda
bolag får klara direktiv hur totalförsvaret ska implementeras i verksamheten.

-

Utredningens förslag ställer stora krav på samordning; samordning mellan ansvariga
myndigheter, samordning både inom och mellan sektorer, samordning kring vad som
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ska prioriteras och när. För ett bolag som Vattenfall är det en risk att inkluderas i
beredskapsarbetet i olika regioner och i olika frågor utan att samordning sker på en
övergripande nivå.
-

Regeringen behöver tillse att IT-system som kan lagra, kommunicera och bearbeta
data upp till och med säkerhetsskyddsklass hemlig utvecklas och görs tillgängliga.

Med vänlig hälsning
Vattenfall AB

Anja Alemdar
Chef Public & Regulatory Affairs Sweden
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