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Transportstyrelsens föreskrifter 
om säkerhetsskydd; 

beslutade den 25 oktober 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 8 § säkerhets-
skyddsförordningen (2018:658). 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde  

1 § Dessa föreskrifter kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) 
om säkerhetsskydd. 

2 § Dessa föreskrifter gäller för enskilda verksamhetsutövare som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
inom något av områdena 

1. flygtrafiktjänst för civil luftfart, 
2. flygtrafikledningstjänst för militär luftfart, eller 
3. verksamhet som är av betydelse inom luftfartsskydd, sjöfartsskydd 

eller hamnskydd. 

Definitioner 

3 § Ord och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma innebörd 
som i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658). 

Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd 

4 § Enskilda verksamhetsutövare ska se till att Transportstyrelsen får den 
säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan som ska upprättas i enlighet 
med 2 kap. 1 och 11 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om 
säkerhetsskydd. 

5 § Av 2 kap. 10 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säker-
hetsskydd följer att säkerhetsskyddsanalysen ska uppdateras vid behov, dock 
minst en gång vartannat år. Om säkerhetsskyddsanalysen vid en sådan upp-
datering väsentligt förändras ska den enskilde verksamhetsutövaren utan 
onödigt dröjsmål se till att analysen överlämnas till Transportstyrelsen. 
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Anmälan om säkerhetsskyddsavtal m.m. 

6 § Av 2 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) följer att en-
skilda verksamhetsutövare ska anmäla sin avsikt att ingå säkerhetsskydds-
avtal. Verksamhetsutövaren ska se till att Transportstyrelsen får anmälan på 
av myndigheten anvisat sätt. 

7 § Den enskilde verksamhetsutövaren ska se till att Transportstyrelsen får 
en kopia på följande anmälningar: 

1. Anmälan vid säkerhetshotande händelse och verksamhet enligt 2 kap. 
23 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. 

2. Anmälan om att den enskilde verksamhetsutövaren har ingått säker-
hetsskyddsavtal enligt 7 kap. 4 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) 
om säkerhetsskydd. 

3. Avanmälan av ett säkerhetsskyddsavtal och de registerkontroller som 
hör till avtalet enligt 7 kap. 12 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) 
om säkerhetsskydd.  

4. Anmälan om avsikt att överlåta säkerhetskänslig verksamhet enligt 
7 kap. 13 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhets-
skydd. 

Samråd 

8 § I de fall den enskilde verksamhetsutövaren samråder med Säkerhets-
polisen enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ska verk-
samhetsutövaren även informera Transportstyrelsen om de förändringar 
verksamhetsutövaren avser att genomföra. Verksamhetsutövaren ska även se 
till att Transportstyrelsen får Säkerhetspolisens slutgiltiga yttrande i 
samband med att samrådet avslutas. 

Personalsäkerhet 

9 § Av 5 kap. 11 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) följer att Tran-
sportstyrelsen beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3. Den enskilde 
verksamhetsutövaren ska ansöka om beslut för dessa placeringar på av Tran-
sportstyrelsen anvisat sätt. 

10 § Den enskilde verksamhetsutövaren ska ha en eller flera kontakt-
personer som svarar för hanteringen av registerkontroller. Verksamhets-
utövaren ska redovisa kontaktpersonerna till Transportstyrelsen på av myn-
digheten anvisat sätt.  

11 § Den enskilde verksamhetsutövaren ska ansöka om registerkontroll 
och, i förekommande fall, särskild personutredning på av Transportstyrelsen 
anvisat sätt. 

12 § Vid avanmälan eller ändring av den kontrollerades förhållanden 
enligt 6 kap. 15 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säker-
hetsskydd ska den enskilde verksamhetsutövaren underrätta Transport-
styrelsen om detta på av myndigheten anvisat sätt. 
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Undantag 

13 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Jenny Järlnäs 
 (Sjö- och luftfart) 
 
 
 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 


	Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd;
	TSFS 2019:108
	Utkom från trycket den 7 november 2019
	Inledande bestämmelser
	Tillämpningsområde
	Definitioner

	Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd
	Anmälan om säkerhetsskyddsavtal m.m.
	Samråd
	Personalsäkerhet
	Undantag


