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Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
säkerhetsskydd 

Beslutade den 25 januari 2023. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 8 kap. 10 § säker-
hetsskyddsförordningen (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 kärnteknisk 
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. 
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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 ersättare för säkerhetsskydds-
chefen. 

En verksamhetsutövare som har bedömt att det är uppenbart obehövligt att 
utse en säkerhetsskyddschef, ska informera Strålsäkerhetsmyndigheten om 
anledningen till detta och ange kontaktuppgifter till verksamhetens högsta 
chef eller motsvarande organ. 

Signalskyddschef  
6 §    En verksamhetsutövare som har tilldelats sådana kryptografiska 
funktioner som är avsedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet ska 
anmäla till Strålsäkerhetsmyndigheten vem som är verksamhetens signal-
skyddschef 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 en verksamhetsutövare bedömer att det finns behov av att placera en 
anställning eller annat deltagande i säkerhetsklass 1, ska verksamhetsutöv-
aren underrätta Strålsäkerhetsmyndigheten om detta. 

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. 

 
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. 

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 13 februari 2023. 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

NINA CROMNIER 

Ulf Yngvesson 
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