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Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter om 

säkerhetsskydd; 
 

beslutade den DAG MÅNAD 2022. 
 

Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) föreskriver följande med 

stöd av 8 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 

 

Föreskrifternas tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter gäller för enskilda verksamhetsutövare som bedriver 

säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen 

(2018:585) inom något av områdena elförsörjning och dammanläggningar. 

 

Verksamhetsutövare där en kommun eller region beslutar om placering i 

säkerhetsklass enligt 5 kap. 8 § 2 st. säkerhetsskyddsförordningen omfattas 

inte av 8–13 §§. 
 

Den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet 

ska tillämpa 17 §. 

 

Dessa föreskrifter kompletterar enligt 8 kap. 10 § säkerhetsskydds-

förordningen Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd och 

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten.  

 

Allmänna bestämmelser 
2 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma innebörd som i 

säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. 

 
3 § Anmälningar och ansökningar ska vara undertecknade av behörig 

ställföreträdare för verksamhetsutövaren eller ombud för 

verksamhetsutövaren med skriftlig fullmakt.  

 

Anmälningsplikt 
4 § Verksamhetsutövaren ska i enlighet med 2 kap. 6 § 

säkerhetsskyddslagen till Svenska kraftnät anmäla att säkerhetskänslig 

verksamhet bedrivs. Anmälan ska ges in på det sätt och med de uppgifter 

som Svenska kraftnät anvisar.  

 

5 § Verksamhetsutövaren ska i enlighet med 2 kap. 6 § 

säkerhetsskyddslagen till Svenska kraftnät anmäla när den säkerhetskänsliga 

verksamheten upphör. Anmälan ska ges in på det sätt och med de uppgifter 

som Svenska kraftnät anvisar. 

 



 
 

 

Anmälan av säkerhetsskyddschef  
6 § Verksamhetsutövaren ska anmäla till Svenska kraftnät vem som är 

säkerhetsskyddschef och ange kontaktuppgifter till denne. Detsamma gäller 

om verksamhetsutövaren har utsett en ersättare för säkerhetsskyddschefen. 

Anmälan ska ges in på det sätt och med de uppgifter som Svenska kraftnät 

anvisar. 

 

7 § Verksamhetsutövare som bedömer att det är uppenbart obehövligt att 

utse en säkerhetsskyddschef ska rapportera det till Svenska kraftnät samt  

ange kontaktuppgifter till verksamhetsutövarens högsta chef eller 

motsvarande organ. 

 

Beslut om placering i säkerhetsklass 
8 § Verksamhetsutövaren ska ge in ansökan om beslut om placering i 

säkerhetsklass 2 och 3 till Svenska kraftnät. 

 

Om verksamhetsutövaren bedömer att det finns behov av placering i 

säkerhetsklass 1 ska verksamhetsutövaren i ansökan till Svenska kraftnät 

ange att det finns ett sådant behov. 

 

9 § Verksamhetsutövaren ska ge in ansökan på det sätt som Svenska 

kraftnät anvisar. Ansökan ska minst innehålla följande uppgifter om varje 

föreslagen placering i säkerhetsklass: 

1. unik beteckning som går att särskilja, 

2. förslag på säkerhetsklass, 

3. beskrivning av tillgången till säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter, och 

4. beskrivning av deltagandet i säkerhetskänslig verksamhet och vilken 

skada den kan orsaka för Sveriges säkerhet.  
  

10 § Verksamhetsutövaren ska, när det finns behov av att ändra eller 

komplettera ett redan fattat beslut om placering i säkerhetsklass, ge in ny 

ansökan om placering i säkerhetsklass på det sätt som anges i 8 §.  

 

Registerkontroll 
11 § Verksamhetsutövaren ska ansöka om registerkontroll och i 

förekommande fall särskild personutredning på det sätt och med de 

uppgifter som Svenska kraftnät anvisar. Om anställningen eller deltagandet i 

säkerhetskänslig verksamhet är tidsbegränsat ska datumet då 

registerkontrollen ska upphöra anges. 

 

12 § Vid avanmälan till Svenska kraftnät enligt 5 kap. 20 § 

säkerhetsskyddsförordningen ska avanmälan ges in på det sätt och med de 

uppgifter som Svenska kraftnät anvisar.  

 

13 § Verksamhetsutövaren ska till Svenska kraftnät anmäla vilka personer 

hos verksamhetsutövaren som ansvarar för hanteringen av registerkontroller 

och kontaktuppgifter till dessa personer. Anmälan ska ges in på det sätt och 

med de uppgifter som Svenska kraftnät anvisar.  

 



 
 

 

Avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal 
14 § Verksamhetsutövaren ska i enlighet med 6 kap. 4 § 

säkerhetsskyddsförordningen till Svenska kraftnät utan dröjsmål anmäla att 

den avser att ingå säkerhetsskyddsavtal. Anmälan ska ges in på det sätt och 

med de uppgifter som Svenska kraftnät anvisar. 

 

Samråd 
15 § Verksamhetsutövaren ska vid förfaranden som kräver 

säkerhetsskyddsavtal och samråd enligt 4 kap. 9 § säkerhetsskyddslagen 

anmäla behov av samråd med Svenska kraftnät på det sätt och med de 

uppgifter som Svenska kraftnät anvisar. 

 

16 § Verksamhetsutövaren ska vid samråd för överlåtelser enligt 4 kap. 15 § 

säkerhetsskyddslagen anmäla behov av samråd med Svenska kraftnät på det 

sätt och med de uppgifter som Svenska kraftnät anvisar. 

 

17 § Den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig 

verksamhet ska vid samråd för överlåtelser enligt 4 kap. 15 § tredje stycket 

säkerhetsskyddslagen anmäla behov av samråd med Svenska kraftnät på det 

sätt och med de uppgifter som Svenska kraftnät anvisar. 

 

Anmälan av signalskyddschef 
18 § Verksamhetsutövare som har tilldelats sådana kryptografiska 

funktioner som anges i 8 kap. 7 § punkt 1 säkerhetskyddsförordningen ska 

till Svenska kraftnät anmäla vem som är verksamhetens signalskyddschef 

och ange kontaktuppgifter till denne.  

     

Om verksamhetsutövaren saknar en egen signalskyddschef ska 

verksamhetsutövaren anmäla till Svenska kraftnät vem som är biträdande 

signalskyddschef och ange kontaktuppgifter till denne. 

 

Anmälan ska ges in på det sätt och med de uppgifter som Svenska kraftnät 

anvisar. 

 

Undantag 
19 § När särskilda skäl föreligger får Svenska kraftnät medge undantag från 

bestämmelserna i dessa föreskrifter. 

 
 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den DAG MÅNAD 2022. 

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Affärsverket svenska kraftnäts 

föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2019:1) om säkerhetsskydd. 

 

 

 

 

Namn   

Namn 


