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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 256T
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Anmälan om avsikt att ingå 
säkerhetsskyddsavtal 

Datum

Följ anvisningar om hur anmälan ska fyllas i – se Upplysningar på nästa sida 

Uppgifter om verksamhetsutövaren 
Namn på verksamhetsutövare Organisationsnummer 

Säkerhetsskyddschef eller annan kontaktperson Telefonnummer 

Postadress 

Postnummer Postort 

E-postadress 

Uppgifter om säkerhetsskyddsavtal 
Beskrivning av varför ni avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal 

Namn, benämning och diarie-/referensnummer för kommande säkerhetsskyddsavtal ① Förväntad avtalstid (fr.o.m. – t.o.m.) 

Kommer utomstående att få ta del av säkerhetskyddsklassificerade uppgifter 
(konfidentiell eller högre) i upphandlingsförfarandet? ② Ja ☐  Nej ☐ 

Kommer utomstående att ges tillträde till säkerhetskänslig verksamhet (av 
motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet) i upphandlingsförfarandet? ② Ja ☐  Nej ☐ 

Kommer utomstående att få del av säkerhetskyddsklassificerade uppgifter 
(konfidentiell eller högre) inom ramen för uppdraget? ③ Ja ☐  Nej ☐ 

Kommer utomstående ges tillträde till säkerhetskänslig verksamhet (av 
motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet) inom ramen för uppdraget?③ Ja ☐  Nej ☐ 

Är en plan framtagen för hur säkerhetsskyddet ska omhändertas i 
upphandlingsförfarandet och i utförandet av uppdraget? ④ Ja ☐  Nej ☐ 

På vilken nivå kommer säkerhetsskyddsavtalet att tecknas?⑤ Nivå 1 ☐ 
Nivå 2 ☐ 
Nivå 3 ☐ 
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Upplysningar 

Allmänt 

Denna blankett ska användas av enskilda verksamhetsutövare som avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal 
enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Syftet med anmälan är att uppmärksamma 
Transportstyrelsen om ett eventuellt behov av beslut om placering i säkerhetsklass. Anmälan utgör också ett 
underlag för Transportstyrelsens tillsyn över säkerhetsskyddet. 

Mer information och vägledning för säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal finns på 
Säkerhetspolisens hemsida, www.sakerhetspolisen.se 

Anvisningar 

① För säkerhetsskyddsavtalet ska det anges ett namn på avtalet och ett diarie- eller referensnummer. Detta för
att Transportstyrelsen ska kunna härleda säkerhetsskyddsavtalet till eventuella registerkontroller, samt anmälan
till Säkerhetspolisen om att säkerhetsskyddsavtalet har ingåtts. Namnet ska vara unikt - ange därför
verksamhetsutövarens namn först, namnet på avtalet och sedan diarie- eller referensnumret.

② Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan bl.a. förekomma i upphandlingsdokumenten, t.ex. i
kravspecifikationer eller i kontraktet. Potentiella leverantörer kan också behöva tillgång till säkerhetskänslig
verksamhet i övrigt såsom anläggningar, objekt eller system, när de ska lämna anbud.

③ T.ex. om leverantören behöver tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig
verksamhet i övrigt för att kunna fullgöra sitt uppdrag enligt kontraktet.

④ Innan ett förfarande enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) påbörjas ska ni analysera om
uppdraget rör säkerhetskänslig verksamhet. Om förfarandet rör sådan verksamhet ska ni ta fram en plan för hur
säkerhetsskyddet ska tillgodoses under upphandlingen samt i det kommande uppdraget.

⑤ Säkerhetsskyddsavtal delas in i tre nivåer. Vilken nivå som är tillämplig för uppdraget avgörs av om och hur
leverantören har tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller har 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. 3 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Mottagaradress 

Anmälan ska skickas per post till följande adress: 

Transportstyrelsen 
Säkerhetsskydd 
Sektionen för säkerhetsskydd
601 73 Norrköping 

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




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		tsl7017t_anmalan-om-avsikt-att-inga-sakerhetsskyddsavtal2.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 7

		Godkänt: 19

		Underkänt: 6




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Överhoppat		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Överhoppat		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Underkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Överhoppat		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Överhoppat		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Underkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Underkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Underkänt		Relevant kapsling
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