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Remissvar angående promemorian ”Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet – ansvarsfrågor och samordning”
Vattenfall AB (Vattenfall) har valt att nyttja möjligheten att lämna synpunkter på̊
rubricerad promemoria och utredning.
Vattenfall svarar på denna remiss ur ett elnäts- och driftsperspektiv där vårt ansvarsområde
berörs av rubricerad utredning. Vi vill särskilt framhålla att Vattenfall Eldistribution ABs
huvuduppdrag som systemansvarig för distributionsnät (DSO) medför att driften av elnätet
kommer att prioriteras i alla lägen. Detta innebär att exempelvis felavhjälpning, underhålls- och
servicearbeten på utredningens efterfrågade lösning kommer undantagslöst att få vänta i
händelse av att elnätet först behöver åtgärdas.
Vattenfall vill också belysa att vi inte kan utläsa av remissen vilken informationssäkerhetsklass
systemet ska kunna hantera. Vi utgår från att systemet ska kunna användas när
beredskapsplanerna ska aktiveras och därmed behöver systemet ett signalskydd och säkra
kryptografiska funktioner. Därmed är det viktigt att det blir en (1) myndighet som är
sammanhållande och att systemet hanteras på säkra och robusta nät.
Nedan lämnar Vattenfall kommentarer till utvalda delar av remissen.
4.1 Aktörer med förutsättning att ta ansvar för lösningen
Vattenfall efterfrågar ett förtydligande vad som avses med stamnät. Inom elnät i Sverige är
stamnät likaställt med de kraftledningar som Svenska Kraftnät (SvK) har ägar- och
driftansvaret för. Men ur ett Europeiskt lagstiftningsperspektiv kan gränsen för stamnät dras
vid 110kV vilket gör att även elnätsföretag med regionnätsledningar berörs. I denna utredning
används enbart benämningen stamnät med det saknas en definition.
4.2.2 Finansiering
Vattenfall anser att även kommande reglering bör ge möjlighet att ta ut den ökande
avgiftsvolymen för RAKEL på tariffen. Vidare anser Vattenfall att tillgängligheten i RAKEL
(Tetra) skall hållas på en hög nivå tills ersättningsystem har införts.
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4.4 Ytterligare aktörer
Vattenfall vill uppmärksamma att Vattenfall Eldistribution AB är systemansvarig för
distributionssystem (DSO) och huvuduppdraget är att säkra samhällets elförsörjning i första
hand.
5.3.2 Statens organisation och roll på bredbandsmarknaden
Vattenfall vill uppmärksamma att Vattenfall Eldistribution AB är systemansvarig för
distributionssystem (DSO) och huvuduppdraget är att säkra samhällets elförsörjning i första
hand.
6.2.1 Uppdrag till Trafikverket avseende samordnad transmission
Vattenfall Eldistribution AB huvuduppdrag som systemansvarig för distributionsnät (DSO)
medför att driften av elnätet kommer att prioriteras. Felavhjälpning, underhålls och
servicearbeten på lösningen kommer undantagslöst att innebära väntetider för att först göra
elnätet tillgängligt för åtgärd.
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