
Samlad lägesbild: Länsstyrelsen i O län, datum: 2022-10-25

Godkänd av: Krisledningschef

Endast öppen information

Övergripande lägesbild
23 av länets 49 kommuner har besvarat lägesbilden. Lägesbilden är huvudsakligen oförändrad 

sedan förra rapporteringen. Det är sex kommuner som rapporterar måttlig påverkan på någon av 

kommunens verksamheter.

• Svenska kraftnäts bedömning att risken för effektbrist har ökat från låg till reell på grund av att 

Ringhals 4 är tagen ur drift fram till 31 januari 2023, kommer att påverka energiförsörjningen i 

länet.

Svenska kraftnät rekommenderar därför samhällsviktig verksamhet att se över sin 

kontinuitetsplanering kopplat till beroende av el inför vintern och att vidta åtgärder om det 

erfordras.

• Energimyndigheten bedömer utifrån rådande läge att försörjningsmarginalerna i det svenska 

energisystemet har minskat. 

• Energimyndigheter bedömer att cyberhot mot svensk energiinfrastruktur är fortsatt förhöjt och 

kan komma att öka de kommande månaderna. Risken för störningar på drivmedelsförsörjningen 

är förhöjd jämfört med föregående lägesbild, främst diesel. 

• Risk för brist på gas leder till att andra alternativ utreds (tex olja som bränsle i stället för gas). Fler 

ärenden kring detta väntas behöva handläggas framöver. Byte till olja innebär risk för ökade 

utsläpp till luft. Ökad användning av fossila oljor är negativt för klimatet. Länsstyrelsen har tagit 

fram en kortfattad tillsynsvägledning till kommunerna som är riktade till miljötillsynshandläggare 

och avser hantering av ärenden som handlar om att byta ut gas mot annat bränsle/råvara, med 

anledning av läget på gasmarknaden. Frågan har även lyfts till Naturvårdsverket och 

länsstyrelsernas miljönätverk för chefer.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen deltar i flera nätverk vad gäller tillgången på varor och arbetar aktivt för att minska 

effekterna som en eventuell minskad tillgång skulle kunna leda till.  

Länsstyrelsen sammanställer vid behov ett nyhetsbrev med migrations- och integrationsfrågor som 

riktar sig till personer som arbetar med migrations- och integrationsfrågor.

I stabsarbetet skapas långsiktig lägesbild med viss omfallsplanering. Länsstyrelsen planerar att 

genomföra en regional samverkanskonferens den 3 november där energimyndigheten är inbjuden.

Informations- och samverkansbehov
Liksom föregående veckor efterfrågar enstaka kommuner fortsatt dialog med 

Migrationsverket.

Kommunspecifikt
Inget att redovisa



Samlad bedömning

Endast öppen information

*Grå: Uppgift saknas. Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan. 

Liv och hälsa -

Samhällets funktionalitet Rysslands invasion av Ukraina har i nuläget ingen påverkan på samhällets funktionalitet.

Grundläggande värden (demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

I nuläget ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden Höga priser på energi (el, fordonsbränslen och gas) påverkar stora delar av näringslivet. Ökade kostnader för 

lantbruket påverkar länet som har en förhållandevis hög andel livsmedelsproducenter. Riksbankens höjda reporänta 

påverkar upplåningsräntan vilket berör både företag och privatpersoner. Höga matpriser påverkar alla, men får störst 

konsekvenser för de med låga inkomster.  

Nationell suveränitet -

Förtroende -


