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Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
ssl@transportstyrelsen.se 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  011-185 256TS
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Anmälan om samråd inför 
överlåtelse 

Datum 

Uppgifter om verksamhetsutövaren 
Namn på verksamhetsutövare Organisationsnummer 

Postadress 

Postnummer Postort 

Säkerhetsskyddschef (Efternamn, tilltalsnamn) Telefonnummer 
(säkerhetsskyddschefen) 

E-postadress (säkerhetskyddschefens) 

Uppgifter om överlåtelsen ① 
☐

verksamheten
Verksamhetsutövaren avser att överlåta hela eller någon del av den säkerhetskänsliga

☐ Verksamhetsutövaren avser att överlåta egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet
☐ Verksamhetsutövaren avser att överlåta egendom som har betydelse för ett för Sverige
förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd
☐ Ägare av aktier eller andelar i verksamhetsutövaren avser att överlåta hela eller delar av
aktierna eller andelarna i verksamhetsutövaren

Uppgifter om förvärvaren ② 
Namn Organisations- eller personnummer 

Postadress 

Postnummer Postort 

Uppgifter om den aktie- eller andelsägare som avser att överlåta hela eller delar av aktierna 
eller andelarna i verksamhetsutövaren ③ 
Namn på aktie- eller andelsägare Organisations- eller personnummer 

Postadress 

Postnummer Ort 

Underlag som ska bifogas när verksamhetsutövaren anmäler samråd inför överlåtelse av 
säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom 
☐ Beskrivning av den avsedda överlåtelsen ④
☐ Särskild säkerhetsskyddsbedömning ⑤

☐ Lämplighetsprövning ⑥
☐ Information om förvärvaren inklusive dennes ägarstruktur ⑦

☐ Säkerhetsskyddsanalys
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Underlag som ska bifogas när aktie- eller andelsägaren anmäler samråd inför överlåtelse av 
aktier 
☐ Information om verksamhetsutövaren ⑧

☐ Beskrivning av den avsedda överlåtelsen ④
☐ Information om förvärvaren (inklusive dennes ägarstruktur, om förvärvaren är en juridisk person)
⑦

Underskrift av behörig ställföreträdare för verksamhetsutövaren eller ombud med fullmakt⑨ 
Underskrift 

Titel Namnförtydligande 

E-post Telefonnummer 

Underskrift av behörig ställföreträdare för aktie- eller andelsägaren eller ombud med 
fullmakt⑩ 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

E-post Telefonnummer 

För upplysningar om hur blanketten fylls i och vart underlaget ska skickas, se nästa sida. 
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Upplysningar 
① Med överlåtelse avses köp, byte eller gåva. Samråd krävs om något av dessa kriterier är uppfyllda. Ange 
den eller de förutsättningar som stämmer in på överlåtelsen. 

② Med förvärvare avses motparten i överlåtelsen, till exempel köparen. 

③ Fyll enbart i dessa uppgifter om det är fråga om en överlåtelse där aktie- eller andelsägaren avser att 
överlåta hela eller delar av aktierna eller andelarna i verksamhetsutövaren.  

④ För att kunna bedöma underlaget behöver Transportstyrelsen en beskrivning av den tilltänkta 
överlåtelsen. Detta krav gäller för såväl verksamhetsutövare som avser överlåta säkerhetskänslig verksamhet 
och viss egendom som för aktie- eller andelsägare som avser överlåta aktier eller andelar i en 
verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet. 

⑤ Verksamhetsutövaren ska genomföra och bifoga en särskild säkerhetsskyddsbedömning. En särskild 
säkerhetsskyddsbedömning ska identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller vilken 
annan säkerhetskänslig verksamhet som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. Vad 
den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska innehålla framgår av Transportstyrelsens webbplats för 
säkerhetsskydd. Verksamhetsutövaren ska bifoga den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen till sin 
anmälan om samråd. 

⑥ Verksamhetsutövaren ska genomföra och bifoga en lämplighetsprövning. En lämplighetsprövning görs 
med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter. Med 
lämplighetsprövning avses en prövning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. 
Överlåtelsen får inte genomföras om ni kommit fram till att den är olämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. För 
mer information se Transportstyrelsens webbplats för säkerhetsskydd. Verksamhetsutövaren ska bifoga 
lämplighetsprövningen till sin anmälan om samråd. 

⑦ För att kunna bedöma underlaget behöver Transportstyrelsen information om förvärvaren. Är förvärvaren 
en juridisk person (till exempel ett bolag) ska informationen innefatta en beskrivning av förvärvarens 
ägarstruktur. 

⑧ För att kunna bedöma underlaget behöver Transportstyrelsen information om verksamhetsutövaren, 
inklusive organisationsnummer och kontaktuppgifter.  

⑨ Fylls i om verksamhetsutövaren är den som anmäler samrådet. Med behörig ställföreträdare för 
verksamhetsutövaren avses VD, styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller som 
tecknar firman i förening med någon eller några personer. Om anmälan skickas in av ombud, ska fullmakt 
som visar att denne har rätt att företräda verksamhetsutövaren i ärende om samråd vid överlåtelse bifogas. 

⑩Fylls i om aktie- eller andelsägaren är den som anmäler samrådet. Om aktie- eller andelsägaren är en 
juridisk person ska behörig ställföreträdare eller ombud underteckna anmälan. Med behörig ställföreträdare 
för aktie- eller andelsägaren avses VD, styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller 
som tecknar i förening med någon eller några personer. Om anmälan skickas in av ombud, ska fullmakt som 
visar att denne har rätt att företräda verksamhetsutövaren i ärende om samråd vid överlåtelse bifogas. 

Mottagaradress 

Ifylld blankett ska tillsammans med obligatoriskt underlag skickas per post till följande adress:  
Transportstyrelsen  
Säkerhetsskydd  
Sektionen för säkerhetsskydd  
601 73 Norrköping 
  
Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, så ska underlaget 
skickas med lämpligt säkerhetsskydd. 
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