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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  011-185 256 
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Anmälan om samråd vid 
förfaranden som kräver 
säkerhetsskyddsavtal 

  

 

 

Datum  

     
 

Uppgifter om verksamhetsutövaren 
Namn på verksamhetsutövare Organisationsnummer 

    
Postadress 

  
Postnummer Postort 

    

Förfarande som verksamhetsutövaren avser att genomföra 
☐ Upphandling ☐ Samverkan 
☐ Samarbete ☐ Avtal 

Förutsättningar för samråd ① 
☐ Aktören/motparten kan genom förfarandet få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre. 
 
☐ Aktören/motparten kan genom förfarandet få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av 
motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå B eller högre). 

Underlag som ska bifogas anmälan om samråd 
☐Särskild säkerhetsskyddsbedömning ② 

☐ Lämplighetsprövning③ 

☐ Utkast till säkerhetsskyddsavtal④ 

Uppgifter om förfarandet 
Beskriv kortfattat förfarandet (det projekt, samarbete eller uppdrag som säkerhetsskyddsavtalet avser) 
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Uppgifter om motpart (enbart om motparten är känd) ⑤ 
Namn Organisationsnummer 

    
Postadress 

  
Postnummer Postort 

    

Övrigt underlag som bifogas (ej obligatoriskt) ⑥ 
Beskriv kortfattat övrigt underlag som bifogas 

  

Underskrift av behörig ställföreträdare för verksamhetsutövaren eller ombud med fullmakt⑦ 
Underskrift 

  
Namnförtydligande Titel 

   
E-post Telefonnummer 
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Upplysningar 
① Samråd krävs enbart om något av dessa kriterier är uppfyllda. Ange de förutsättningar som stämmer in på 
förfarandet. 

 
② Ni ska bifoga er särskilda säkerhetsbedömning. En särskild säkerhetsskyddsbedömning ska identifiera 
vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller vilken annan säkerhetskänslig verksamhet som den 
andra aktören/motparten kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. För mer information om vad den 
särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska innehålla, se  Transportstyrelsens webbplats för 
säkerhetsskydd. 

 
③ Ni ska bifoga er lämplighetsprövning. En lämplighetsprövning görs med utgångspunkt i den särskilda 
säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter. Med lämplighetsprövning avses en prövning av 
om det planerade förfarandet är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt. För mer information om 
lämplighetsprövningen, se Transportstyrelsens webbplats för säkerhetsskydd. 

 
④ Ni ska bifoga ett utkast till säkerhetsskyddsavtal. Säkerhetsskyddsavtal delas in i tre nivåer. Vilken nivå 
som är tillämplig för uppdraget avgörs av om och hur leverantören ska ha tillgång till eller möjlighet att förva
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller ska ha 
tillgång till i övrigt säkerhetskänslig verksamhet där åtkomst till verksamheten kan medföra en inte obetydlig
skada för Sverige säkerhet. För mer information om de olika nivåerna, se 7 kap. 2 § Säkerhetspolisens 
föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd. 

ra 

 

 
⑤ Samråd ska inledas innan förfarandet påbörjas. Vid exempelvis upphandling är det i förberedandeskedet 
ännu inte klart vem som kommer att vara motpart. Fyll därför enbart i dessa uppgifter om ni vet vem som 
kommer att vara motpart/aktör.  

 
⑥ Om det är fråga om en upphandling kan ni även behöva bifoga upphandlingsdokument med bilagor. Om 
det rör samverkan, samarbete eller avtal, kan ni behöva bifoga en beskrivning av det planerade förfarandet 
och eventuell dokumentation avseende förfarandet, exempelvis utkast till överenskommelse eller 
avtalsdokument. Ni kan även behöva bifoga underlag i övrigt som behövs för att vi ska kunna göra en 
fullständig bedömning. 

 

⑦ Med behörig ställföreträdare för verksamhetsutövaren 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 
bifogas. 

 
Mottagaradress 

Ifylld blankett ska tillsammans med er särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning  och utkast 
till säkerhetsskyddsavtal skickas per post till följande adress:  

Transportstyrelsen  

Säkerhetsskydd  

Sektionen för säkerhetsskydd  

601 73 Norrköping  

Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar 
verksamhetsutövaren för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd. 
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