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Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

säkerhetsskydd 

Beslutade den DD MMMM YYYY. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 8 kap. 10 § 

säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 §    Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsskydd hos 

enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet 

enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) inom området kärn-

teknisk verksamhet. 

Den som avser att överlåta aktier eller andelar i sådan säkerhetskänslig 

verksamhet som avses i första stycket ska tillämpa 13 §. 

Dessa föreskrifter kompletterar enligt 8 kap. 10 § säkerhetsskyddsför-

ordningen (2021:955) Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om 

säkerhetsskydd och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signal-

skyddstjänsten. 

 

2 §    Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i säker-

hetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).  

Övergripande bestämmelser 

3 §    Anmälningar och ansökningar enligt dessa föreskrifter ska, om inte 

annat anges, ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt anvisningar på 

myndighetens webbplats. 

Säkerhetskänslig verksamhet 

4 §    En verksamhetsutövare som i enlighet med 2 kap. 6 § säkerhetsskydds-

lagen (2018:585) anmäler till Strålsäkerhetsmyndigheten att säkerhetskänslig 

verksamhet bedrivs eller att den säkerhetskänsliga verksamheten har upp-

hört, ska bifoga verksamhetens säkerhetsskyddsanalys till anmälan. 

SSMFS 2022:X 

Utkom från trycket 

den DD MMMM YYYY  
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Säkerhetsskyddschef  

5 §    Verksamhetsutövaren ska anmäla till Strålsäkerhetsmyndigheten vem 

som är säkerhetsskyddschef och vilka kontaktuppgifter som personen har. Det-

samma gäller om verksamhetsutövaren har utsett en ersättare för säkerhets-

skyddschefen. 

En verksamhetsutövare som har bedömt att det är uppenbart obehövligt att 

utse en säkerhetsskyddschef, ska anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten 

och ange kontaktuppgifter till verksamhetens högsta chef eller motsvarande 

organ. 

Signalskyddschef  

6 §    En verksamhetsutövare som har tilldelats sådana kryptografiska 

funktioner som avses i 8 kap. 7 § första stycket 1 säkerhetskyddsförord-

ningen (2021:955) ska anmäla till Strålsäkerhetsmyndigheten vem som är 

verksamhetens signalskyddschef eller biträdande signalskyddschef och 

vilka kontaktuppgifter som personen har. 

Om verksamhetsutövaren har träffat en överenskommelse enligt 1 kap. 

8 § andra stycket Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signal-

skyddstjänsten, ska en kopia av överenskommelsen bifogas anmälan. 

Placering i säkerhetsklass 

7 §    En verksamhetsutövare som bedömer att det finns behov av att 

placera en anställning eller annat deltagande i säkerhetsklass 2 eller 3 ska, 

i de fall som Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 5 kap. 10 § säkerhetsskydds-

förordningen (2021:955) beslutar om detta, ansöka om sådan placering hos 

Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Om det finns behov av att ändra eller komplettera ett redan fattat beslut 

om placering i säkerhetsklass, ska en ny ansökan göras hos Strålsäkerhets-

myndigheten. 

Registerkontroll 

8 §    Verksamhetsutövarens ansökan om registerkontroll och i förekom-

mande fall särskild personutredning ska ges in till Strålsäkerhetsmyndig-

heten på blankett anvisad av Säkerhetspolisen. 

Samtycke från den som registerkontrollen berör ska bifogas ansökan. 

 

9 §    När en registerkontroll ska avslutas enligt 5 kap. 20 § säkerhetsskydds-

förordningen (2021:955) eller 6 kap. 14 § Säkerhetspolisens föreskrifter 

(PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd, ska verksamhetsutövaren ge in en av-

anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten på blankett anvisad av Säkerhets-

polisen. 
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Säkerhetsskyddsavtal 

10 §    En verksamhetsutövares anmälan enligt 6 kap. 4 § säkerhetsskydds-

förordningen (2021:955) om sin avsikt att ingå ett säkerhetsskyddsavtal ska 

göras till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Verksamhetsutövarens anmälan enligt 6 kap. 5 § säkerhetsskyddsförord-

ningen om att ett säkerhetsskyddsavtal har ingåtts eller har upphört att gälla 

ska ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten på blankett anvisad av Säkerhets-

polisen. 

Samråd 

11 §    Verksamhetsutövaren ska vid förfaranden som kräver samråd enligt 

4 kap. 9 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) anmäla behovet av samråd till 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

12 §    Verksamhetsutövaren ska vid överlåtelser som kräver samråd enligt 

4 kap. 15 § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) anmäla behovet 

av samråd till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

13 §    Den som avser att genomföra en överlåtelse av aktier eller andelar i 

säkerhetskänslig verksamhet som kräver samråd enligt 4 kap. 15 § tredje 

stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585), ska anmäla behovet av samråd 

till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Dispens 

14 §    Strålsäkerhetsmyndigheten kan ge dispens från dessa föreskrifter om 

det finns särskilda skäl och om det kan ske utan att syftet med föreskrifterna 

åsidosätts. 

___________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 februari 2023. 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 



 
 
                     

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
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Remiss av förslag till 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
säkerhetsskydd 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) översänder förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

om säkerhetsskydd.  

Sammanfattning av förslaget 

Den 1 december 2021 trädde en ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955) i kraft. Som en följd av 

detta blev SSM tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk 

verksamhet, med bemyndigande att meddela föreskrifter som kompletterar föreskrifter om säker-

hetsskydd som har meddelats av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.  

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

ordningen, bifogas. Enligt förslaget ska en verksamhetsutövare underrätta SSM om vem eller 

vilka som innehar vissa befattningar. Dessutom ställs krav på att verksamhetsutövaren använder 

de blanketter som SSM anvisar på sin webbplats när de anmäler olika förhållanden enligt regel-

verket. Dessa blanketter kommer att finnas på myndighetens webbplats när föreskrifterna träder i 

kraft. Remissen riktar sig till övriga tillsynsmyndigheter enligt säkerhetsskyddsförordningen och 

enskilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk verksamhet, samt till Regelrådet.  

Eftersom 2 § 4 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning anger att 

föreskrifter på säkerhetsskyddsområdet är undantagna bestämmelserna i förordningen, remitteras 

ingen konsekvensutredning tillsammans med förslaget till föreskrifter.  

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 14 februari 2023. 

Synpunkter på förslaget 

Synpunkter på förslaget lämnas per e-post senast den 30 december 2022 till registrator@ssm.se. 

Eventuella frågor om förslaget besvaras av Marcus Gustavsson, tel. 08-799 4144 eller 

marcus.gustavsson@ssm.se. 

 

Bilagor 

Förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhetsskydd 

 

registrator@ssm.se
mailto:marcus.gustavsson@ssm.se
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Sändlista 

Affärsverket svenska kraftnät 

Energimyndigheten 

Finansinspektionen  

Forsmark AB 

Försvarsmakten 

Försvarets materielverk 

Länsstyrelsen i Norrbottens län  

Länsstyrelsen i Skåne län  

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

OKG Aktiebolag 

Post- och telestyrelsen 

Ringhals AB 

Regelrådet 

Studsvik Nuclear AB 

Svensk kärnbränslehantering (SKB) 

Säkerhetspolisen 

Transportstyrelsen 

Westinghouse Electric Sweden AB 
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