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Remiss av Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd 

 

Med anledning av ändringarna i säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft 

den 1 december 2021 har Svenska kraftnät tagit fram ett förslag till nya föreskrifter 

om säkerhetsskydd för att ersätta Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och 

allmänna råd (SvKFS 2019:1) om säkerhetsskydd.  

De nya föreskrifterna kompletterar Säkerhetspolisens nyutgivna föreskrifter om 

säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) och Försvarsmaktens föreskrifter om 

signalskyddstjänsten (FFS 2021:1). Föreskrifterna riktar sig till enskilda 

verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom något av 

områdena elförsörjning och dammanläggningar. 

Huvuddelen av förändringarna som föreslås i förhållande till nu gällande 

föreskrifter är en följd av att bestämmelserna numera finns i 

säkerhetsskyddsförordningen eller föreskrifter från annan myndighet. Svenska 

kraftnät kommer att anvisa vilka uppgifter anmälningar och ansökningar ska 

innehålla genom information på Svenska kraftnäts webbplats. 

Utkastet till nya föreskrifter, som har tagits fram med stöd av 8 kap. 10 § 

säkerhetsskyddsförordningen (2021:955), bifogas. Remissen riktar sig övriga 

tillsynsmyndigheter och enskilda verksamhetsutövare inom områdena 

elförsörjning och dammanläggningar. 

Föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen är 

undantagna från det obligatoriska remissförfarandet. Svenska kraftnät har 

emellertid funnit anledning att bereda er tillfälle att yttra er över 

föreskriftsutkastet.  

Eventuella synpunkter lämnas till registrator@svk.se senast den 29 april 2022. 

Frågor kan ställas till sakerhetsskydd@svk.se eller Emelie Juter tel. 010 475 83 56. 

Sundbyberg dag som ovan 

 

Ann-Sofie Fahlgren 
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