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Remiss av slutbetänkandet Granskning av 
utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) 

Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) är ett statligt affärsverk som är 

systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och 

utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också 

tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövares säkerhetsskydd inom 

områdena elförsörjning och dammanläggningar med undantag för kärnteknisk 

verksamhet. 

Svenska kraftnät är positiv till det system för granskning av utländska 

direktinvesteringar som föreslås i slutbetänkandet. Svenska kraftnät har, från de 

utgångspunkter myndigheten har att beakta i egenskap av tillsynsmyndighet– 

endast följande synpunkt på förslagen i slutbetänkandet.  

12 Förfarandet 
12.1.2 Förfarandet i huvuddrag s. 441  

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska efter beslut om granskning av en 

utländsk direktinvestering samråda med Säkerhetsskyddspolisen, Försvarsmakten, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kommerskollegium. ISP ska 

även inhämta synpunkter från statliga myndigheter, kommuner och regioner. Det 

inflytande som en direktinvestering medför kan vara en aspekt tillsynsmyndigheter 

analyserar för samråd av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet enligt 

säkerhetsskyddslagen (2018:585). Svenska kraftnät föreslår därför att om ett 

tillsynsobjekt enligt säkerhetsskyddslagen är föremål för granskning av ISP enligt 

förslagen i slutbetänkandet ska berörd tillsynsmyndighet informeras. 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har god kännedom om verksamhetsutövare 

vid de olika tillsynsmyndigheterna. Förslagsvis informerar därför Säkerhetspolisen 
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och Försvarsmakten tillsynsmyndigheterna inom respektive tillsynsområde, när en 

aktuell verksamhet är föremål för granskning av ISP.  

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter 

föredragning av säkerhetsskyddsspecialist Emily Larsdotter Norrgård. I ärendets 

handläggning har även deltagit avdelningschef Säkerhet och Beredskap Erik 

Nordman, enhetschef Tillsyn säkerhetsskydd Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef 

Verksamhets– och säkerhetsskydd Fredrik Gustavsson samt verksjurist Charlotte 

Welwert. 

Sundbyberg, dag som ovan 
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