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Betänkandet (SOU 2018:82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskydds
lagen

Svenska kraftnät välkomnar i stort de föreslagna kompletteringarna till den nya
säkerhetsskyddslagen. Kompletteringarna bedöms i stor utsträckning bidra till ett
ökat säkerhetsskydd för Sverige och skapar för tillsynsmyndigheterna verktyg att
åtgärda bristande säkerhetsskydd inom respektive sektor.
Svenska kraftnät noterar också att för de aktuella tillsynsmyndigheterna ökar
resursbehovet markant i samband med en ökad ambition angående tillsynsarbetet
samt nya arbetsuppgifter såsom handläggning av samrådsärenden med tillhörande
förelägganden, viten, hantering av tvångsåtgärder och ogiltighetsförklaringar där
det utöver specialistkompetens inom ovan angivna områden även krävs juridisk
kompetens.
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Risken kvarstår att verksamheter aktivt väljer att ldassa ner sina
informationsvärden eller sitt arbete med säkerhetskyddsanalysen eller gör gällande
att de inte omfattas av säkerhetsskyddslagen i avsikt att slippa anmälningsplikt och
merkostnader kopplade till sälcerhetsskyddsåtgärder. Svenska kraftnät föreslår
därför att det i lagstiftningen regleras att tillsynsmyndigheterna ges mandat att
anmoda företag att göra en säkerhetsskyddsanalys för att kunna bedöma huruvida
de bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
Svenska kraftnät har framfört till utredningen att verket enbart bör ha
tillsynsansvar för sådana dammar som är en del av elförsörjningen och anser att
tillsynsansvaret för eventuella andra verksamheter med dammar som omfattas av
säkerhetsskyddslagstiftningen bör ankomma på den tillsynsmyndighet som har
ansvar för verksamheten i stort.
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F örfattningsförslag
Svenska kraftnät lämnar härmed följande synpunkter på vissa förslag
till ändringar i säkerhetsskyddslagen.
2 kap.

ia§ Svenska kraftnät ser mycket positivt på förslaget då det kommer att underlätta
kartläggningen av verksamheter som berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen och
därmed tillsynen. Risken kvarstår dock att enskilda verksamhetsutövare påstår sig
inte bedriva säkerhetskänslig verksamhet för att på så vis undkomma
anmälningsplikt och merkostnader för säkerhetsskyddsåtgärder.
6§ Svenska kraftnät anser att det kan finnas behov av att upprätta
säkerhetsskyddsavtal även mellan statliga myndigheter vid andra tillfällen än då är
fråga om anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad.
2 a kap. Skyldigheter och hefogenheter i samband med vissa
förfaranden.

Svenska kraftnät anser att det kompletterande kapitlet i stor utsträckning bidrar till
ett ökat säkerhetsskydd inom landet och noterar därtill att för aktuella
tillsynsmyndigheter ökar resursbehovet markant i samband med tillkommande
handläggning av samrådsärenden med tillhörande förelägganden, viten, hantering
av tvångsåtgärder och ogiltighetsförldaringar där det utöver specialistkompetens
inom ovan angivna områden även krävs juridisk kompetens.
Svenska kraftnät anser att modellerna med kontrollpunkter är ett utmärkt sätt att
underlätta arbetet med föreslagna särskilda förfaranden och en generell synpunkt
är enbart att byta ut ordet kontrollstation mot exempelvis kontrollpunkt eftersom
kontrollstation i regel används vid uppföljning av effekten av en ny lagstiftning.
4 a kap. Tillsyn

Tillkommande möjligheter med vite och handräckning är ett välkommet inslag för
att kunna genomföra tillsynsärenden med större mandat där så är nödvändigt.

4 b kap. Ingripande och sanktioner

Förslagen kring ingripande och sanktioner välkomnas särskilt då tillsyn historiskt
vid tillfällen haft låg effekt framför allt vad gäller kostnadsdrivande åtgärder inom
sälcerhetsskyddsområdet för verksamhetsutövarna. Maxbeloppet om 10 ooo ooo
kan verka lågt då det för vissa aktörer kan tänkas vara en acceptabel skadekostnad i
att underlåta sig fullgöra sina skyldigheter.
5 kap.

Svenska kraftnät tillstyrker förslaget.

Svenska kraftnät lämnar härmed följande synpunkter på vissa förslag
till ändringar i säkerhetsskyddsförordningen.
2 kap.

Svenska kraftnät tillstyrker förslaget.
7 kap. Tillsyn, föreskrifter, rådgivning och vägledning

i§ P-3- Vad avser tillägget ”enskilda verksamhetsutövare inom området
dammanläggningar” är Svenska kraftnäts ståndpunkt att dammanläggningar inte
utgör ett särskilt tillsynsområde. Dammar ingår och är en förutsättning för olika
typer av verksamheter, exempelvis elproduktion genom vattenkraft eller gruvdrift.
I utredningen har Svenska kraftnät tidigare framfört att verket enbart bör ha
tillsynsansvar för dammar som ingår i sådan vattenverksamhet som är en del av
elförsörjningen; jämför il kap. 6§ miljöbalken Vattenverksamheter för produktion
av vattenkraftsel. Tillsynsansvaret för eventuella andra verksamheter med dammar
som faller under säkerhetsskyddslagstiftningen bör ankomma på den
tillsynsmyndighet som har ansvar för verksamheten i stort.

3a§ Svenska kraftnät välkomnar uppgiften att kartlägga verksamheter som
omfattas av säkerhetsskyddslagen men ser utmaningar i de fall en
verksamhetsutövare påstår sig att inte omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Då grunden i att bedöma säkerhetskänslig verksamhet bottnar i
säkerhetsskyddsanalysen föreslår Svenska kraftnät att det i lagstiftningen regleras
att tillsynsmyndigheterna ges mandat att anmoda ett företag att göra en
säkei'hetsskyddsanalys för att kunna bedöma huruvida de bedriver
säkerhetskänslig verksamhet.
8 kap. Övriga bestämmelser

Svenska kraftnät tillstyrker förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter
föredragning av Oscar Ehnbom. I ärendets handläggning har även deltagit Erik
Nordman, säkerhetsskyddschef samt Bertil Persson, chefsjurist.
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