
1 

Transportstyrelsens föreskrifter 
om säkerhetsskydd; 

beslutade den 17 juni 2022. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 10 § säker-
hetsskyddsförordningen (2021:955). 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde  

1 § Dessa föreskrifter kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) 
om säkerhetsskydd och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signal-
skyddstjänsten. 

2 § Dessa föreskrifter gäller för enskilda verksamhetsutövare som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
inom något av följande områden 

1. vägtrafik,
2. sjöfart,
3. spårbunden trafik,
4. civil luftfart,
5. flygtrafiktjänster för civil luftfart, eller
6. flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.
I föreskrifterna finns också bestämmelser som gäller den som avser att

överlåta aktier eller andelar i en sådan säkerhetskänslig verksamhet som 
avses i första stycket.  

3 § Anmälan om signalskyddschef enligt 11 § gäller för enskilda verksam-
hetsutövare som har tilldelats signalskyddssystem och andra kryptografiska 
funktioner som är avsedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet i 
enlighet med Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskydds-
tjänsten. 

4 § Anmälan om samråd enligt 21 § gäller för den som avser att överlåta 
aktier eller andelar i en säkerhetskänslig verksamhet som Transportstyrelsen 
enligt 8 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) utövar tillsyn 
över. Bestämmelsen gäller dock inte om överlåtelsen avser aktier i aktie-
bolag som är publika enligt aktiebolagslagen (2005:551). 

5 § Bestämmelserna i 12–16 §§ ska inte tillämpas när beslut om placering 
i säkerhetsklass och ansökningar om registerkontroll och, i tillämpliga fall, 
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särskild personutredning ska göras av en kommun eller region enligt 5 kap. 
8 § andra stycket och 5 kap. 14 § första stycket säkerhetsskyddsförord-
ningen (2021:955). 

6 § Ord och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma innebörd 
som i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2021:955), 
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd och Försvars-
maktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten. 

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet 

7 § Anmälan enligt 2 kap. 6 § första stycket säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) om att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs ska innehålla de 
uppgifter och ske på det sätt som Transportstyrelsen anvisar.  

8 § Anmälan enligt 2 kap. 6 § andra stycket säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) om att säkerhetskänslig verksamhet har upphört ska innehålla de 
uppgifter och ske på det sätt som Transportstyrelsen anvisar. 

Anmälan om säkerhetsskyddschef 

9 § Verksamhetsutövaren ska anmäla namn och kontaktuppgifter till den 
säkerhetsskyddschef som verksamhetsutövaren utsett i enlighet med 2 kap. 
7 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Detsamma gäller ifråga om den som 
verksamhetsutövaren utsett till ersättare för säkerhetsskyddschefen. 
Anmälan ska i övrigt innehålla de uppgifter och ske på det sätt som 
Transportstyrelsen anvisar. Uppgifterna ska hållas uppdaterade gentemot 
Transportstyrelsen. 

10 § Om verksamhetsutövaren bedömt att det är uppenbart obehövligt att 
utse en säkerhetsskyddschef enligt 2 kap. 7 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585), ska verksamhetsutövaren anmäla det till Transportstyrelsen. 
Verksamhetsutövaren ska i anmälan uppge namn och kontaktuppgifter till 
högsta chefen för verksamhetsutövarens verksamhet eller motsvarande 
organ. Anmälan ska i övrigt innehålla de uppgifter och ske på det sätt som 
Transportstyrelsen anvisar. Uppgifterna ska hållas uppdaterade gentemot 
Transportstyrelsen. 

Anmälan om signalskyddschef 

11 § Verksamhetsutövaren ska anmäla namn och kontaktuppgifter till den 
signalskyddschef som verksamhetsutövaren utsett.  

Om verksamhetsutövaren saknar en egen signalskyddschef ska verksam-
hetsutövaren istället anmäla motsvarande uppgifter till den som är biträd-
ande signalskyddschef. 

Anmälan ska i övrigt innehålla de uppgifter och ske på det sätt som 
Transportstyrelsen anvisar. Uppgifterna ska hållas uppdaterade gentemot 
Transportstyrelsen. 
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Ansökan om placering i säkerhetsklass 

12 § Om verksamhetsutövaren bedömer att det finns ett behov av att 
placera en anställning eller något annat deltagande i den säkerhetskänsliga 
verksamheten (befattningar) i säkerhetsklass 2 eller 3, ska verksamhets-
utövaren ansöka om ett beslut om placering i säkerhetsklass från 
Transportstyrelsen.  

Om verksamhetsutövaren bedömer att det finns behov av att placera en 
befattning i säkerhetsklass 1 i enlighet med 5 kap. 6 § säkerhetsskydds-
förordningen (2021:955), ska verksamhetsutövaren ange det i sin ansökan. 

Första och andra stycket ska inte tillämpas för befattningar där 
Transportstyrelsen genom sina föreskrifter om luftfartsskydd beslutat om 
placering i säkerhetsklass. 

13 § Av en ansökan enligt 12 § ska framgå 
1. vilka befattningar som verksamhetsutövaren anser ska placeras i 

säkerhetsklass, 
2. förslag på säkerhetsklass för respektive befattning,
3. en beskrivning av i vilken omfattning respektive befattning behöver få

tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, 
4. en beskrivning av i vilken omfattning respektive befattning kommer

delta i övrig säkerhetskänslig verksamhet med angivande av den skada 
deltagandet skulle kunna medföra för Sveriges säkerhet, och 

5. en motivering till varför behovet inte kan tillgodoses på annat sätt än
genom ett beslut om placering i säkerhetsklass. 

Ansökan ska i övrigt innehålla de uppgifter och ske på det sätt som 
Transportstyrelsen anvisar. 

Ansökan om registerkontroll och särskild personutredning 

14 § Verksamhetsutövaren ska ansöka om registerkontroll och, i förekom-
mande fall, särskild personutredning med de uppgifter och på det sätt som 
Transportstyrelsen anvisar. 

15 § Verksamhetsutövaren ska informera Transportstyrelsen om en 
avanmälan av registerkontroll enligt 5 kap. 20 § säkerhetsskyddsförord-
ningen (2021:955) eller om ett förfarande enligt 6 kap. 12 § tredje stycket 
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd leder till 
avanmälan. Informationen ska lämnas på det sätt och med de uppgifter som 
Transportstyrelsen anvisar. 

16 § Verksamhetsutövaren ska ha en funktion som svarar för hanteringen 
av registerkontroller. Namn och kontaktuppgifter till funktionen ska 
redovisas till Transportstyrelsen på det sätt som myndigheten anvisar. 
Uppgifterna ska hållas uppdaterade gentemot Transportstyrelsen. 
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Anmälan om säkerhetsskyddsavtal 

17 § Anmälan enligt 6 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
om att verksamhetsutövaren avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal ska ske 
på det sätt och med de uppgifter som Transportstyrelsen anvisar. 

18 § Anmälan enligt 6 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
om att verksamhetsutövaren ingått ett säkerhetsskyddsavtal ska ske på det 
sätt och med de uppgifter som Transportstyrelsen anvisar. Detsamma gäller 
när ett säkerhetsskyddsavtal upphör att gälla. 

Anmälan om samråd 

19 § En verksamhetsutövare som avser att genomföra ett förfarande som 
kräver säkerhetsskyddsavtal enligt 4 kap. 7 § första stycket säkerhetsskydds-
lagen (2018:585) och som medför krav på samråd enligt 4 kap. 9 § samma 
lag, ska anmäla samrådet på det sätt som Transportstyrelsen anvisar.  

Anmälan om samråd ska minst innehålla det underlag och de uppgifter 
som framgår av 7 kap. 12 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) 
om säkerhetsskydd. I övrigt ska anmälan innehålla de uppgifter som 
Transportstyrelsen anvisar. 

20 § En verksamhetsutövare som avser att genomföra en överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom enligt 4 kap. 13 § första 
stycket och 15 § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585), och som 
medför ett krav på samråd, ska anmäla samrådet på det sätt som 
Transportstyrelsen anvisar. 

Anmälan om samråd ska minst innehålla det underlag och de uppgifter 
som framgår av 7 kap. 13 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) 
om säkerhetsskydd. I övrigt ska anmälan innehålla de uppgifter som 
Transportstyrelsen anvisar. 

21 § Den som avser att genomföra en överlåtelse av aktier eller andelar i 
säkerhetskänslig verksamhet, och som medför ett krav på samråd enligt 
4 kap. 15 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska anmäla 
samrådet på det sätt som Transportstyrelsen anvisar. 

Anmälan om samråd ska minst innehålla det underlag och de uppgifter 
som framgår av 7 kap. 14 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) 
om säkerhetsskydd. I övrigt ska anmälan innehålla de uppgifter som 
Transportstyrelsen anvisar. 

Undantag 

22 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. 
___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 15 juli 2022. 
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

2019:108) om säkerhetsskydd. 
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På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Jenny Järlnäs Blom 
 (Sjö- och luftfart) 
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