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Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Försvarets radioanstalt (FRA) konstaterar att skyddet för totalförsvarets riksintressen
inom processen för tillståndsprövning av vindkraftsverk, enligt betänkandets förslag,
ska förbli oförändrat.
FRA har därför – från de utgångspunkter myndigheten har att beakta – inga synpunkter
på betänkandet.
___________________

Allmänt om FRA
FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet med ca 900 anställda. FRA är
en del av svensk underrättelsetjänst med uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande
förordning.
FRA bedriver signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre militära hot mot landet, hot
mot svensk personal under internationella insatser, internationell terrorism, främmande
underrättelseverksamhet mot svenska intressen och övriga internationella företeelser som
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har betydelse för svensk utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik. All signalspaning är
riktad mot utländska förhållanden och sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet,
Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom
Polismyndigheten. Uppdragsgivarna är fortlöpande i behov av underrättelserapportering
och signalspaningsverksamheten bidrar kontinuerligt till att skydda Sverige och svenska
intressen.
FRA bedriver även informationssäkerhetsverksamhet. FRA ska ha hög teknisk
kompetens inom informationssäkerhetsområdet. FRA får efter begäran stödja sådana
statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara
känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhet- eller försvarspolitiskt hänseende.
FRA ska särskilt kunna stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag, medverka till
identifiering av inblandade aktörer vid IT-relaterade hot mot samhällsviktiga system,
genomföra it-säkerhetsanalyser, och ge annat tekniskt stöd.
Uppgifter rörande FRA:s verksamhet omfattas i stora delar av sekretess enligt 15 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), s.k. försvarssekretess. För uppgifter
i allmän handling rörande underrättelseverksamhet gäller sekretess i 95 år.
___________________

I detta ärende har avdelningschefen Robert Sirkka (V) beslutat. I den slutliga
handläggningen har också deltagit juristen Maera Khan (avd. V/Rättsenheten), tillika
föredragande.
Försvarets radioanstalt

Robert Sirkka
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