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Uppdrag till Försvarets materielverk att vidta förberedelser för att
bli nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering

Regeringens beslut

Försvarets materielverk (FMV) ska, med förbehåll för riksdagens beslut i
nödvändiga delar, förbereda att myndigheten blir nationell myndighet för
cybersäkerhetscertifiering från och med den 28 juni 2021.
FMV ska också analysera och redogöra för i vilken utsträckning det finns
fortsatt behov av en nationell ordning för cybersäkerhetscertifiering av
produkter, tjänster och processer med anledning av de nya bestämmelserna
och pågående arbete med en europeisk certifieringsordning om cybersäkerhet i informations- och kommunikationstekniksprodukter. FMV ska
redogöra för vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser detta
får för myndighetens certifieringsverksamhet. I arbetet ska samverkan ske
med andra berörda myndigheter och aktörer, bl.a. näringslivsorganisationer
och företag.
FMV ska löpande hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
informerat om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.
Skälen för regeringens beslut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av
den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och
om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik
och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten),
i det följande EU:s cybersäkerhetsakt, trädde i kraft den 27 juni 2019. Vissa
bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering, däribland bestämmelser om
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nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, som kräver
kompletterande nationella bestämmelser ska tillämpas från och med
den 28 juni 2021. Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 att ge en
särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar och kompletterande
bestämmelser som EU:s cybersäkerhetsakt ger anledning till och överväga
om det finns anledning att införa ytterligare krav för att skydda verksamhet
som är av betydelse för Sveriges säkerhet (dir. 2019:73). Utredningen, som
tog namnet Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01), överlämnade
den 30 september 2020 delbetänkandet EU:s cybersäkerhetsakt –
kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU
2020:58). Den 24 mars 2021 beslutade regeringen lagrådsremissen
Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt (Fö2021/00383).
I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterade bestämmelser till
EU:s cybersäkerhetsakt. Regeringen gör i lagrådsremissen bedömningen att
FMV är den myndighet som är bäst lämpad att utföra de uppgifter som
åligger den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering enligt EU:s
cybersäkerhetsakt.
Vid FMV finns ett nationellt certifieringsorgan för it-säkerhet i produkter
och system enligt den internationella standarden Common Criteria.
Nationella ordningar för cybersäkerhetscertifiering ska enligt EU:s
cybersäkerhetsakt upphöra från och med den dagen en motsvarande
genomförandeakt träder i kraft. En sådan genomförandeakt för cybersäkerhetscertifering inom EU under Common Criteria är under utveckling, vilket
innebär att den nationella ordningen för cybersäkerhetscertifiering hos
FMV:s certifieringsorgan upphör att gälla när nya bestämmelser träder i
kraft. Regeringen bedömer därför att det föreligger ett behov att göra en
djupare analys av i vilken utsträckning det fortsatt finns behov av en
nationell ordning för cybersäkerhetscertifiering av produkter, tjänster och
processer samt vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser
detta får för FMV.
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Kostnaden för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1.11 Försvarets materielverk
anslagsposten 5 Myndighetsförvaltning.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Anneli Hagdahl
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