
Anmälan säkerhetskänslig verksamhet

Enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) ska verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
utan dröjsmål anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Därefter tillhandahåller Säkerhetspolisen, om det inte bedöms olämpligt, 
beskrivningar av dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF) enligt 2 kap. 7 § PMFS 2022:1. Mot bakgrund av 
ovanstående behöver Säkerhetspolisen det underlag som efterfrågas i denna blankett. Blanketten sänds ifylld till
Säkerhetspolisen i enlighet med gällande bestämmelser avseende säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Plats för anteckning om säkerhetsskyddsklass

Verksamhetsutövare Organisationsnummer

Adress

Namn, ansvarig uppgiftslämnare

Finns en säkerhetsskyddsanalys fastställd enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585)?

Om ja, datum för fastställande:                       Om nej:              Påbörjad                          Ej påbörjad

Finns en säkerhetsskyddsplan fastställd enligt 2 kap. 12 § PMFS 2022:1?

Om ja, datum för fastställande: Om nej: Påbörjad Ej påbörjad

Verksamhetens högsta konsekvensnivå enligt 2 kap. 5 § PMFS 2022:1:

Nivå A: Synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet

Nivå B: Allvarlig skada för Sveriges säkerhet

Nivå C: Inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet

Nivå D: Endast ringa skada för Sveriges säkerhet

Innehar verksamhetsutövaren några säkerhetsskyddsklassade uppgifter enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen?

Om ja, uppge högsta klassificering:

Ja Nej

Konfidentiell Hemlig Kvalificerad hemlig

Personnummer

E-postadress Mobilnummer

Titel/funktion

Namn, Säkerhetsskyddschef Personnummer

E-postadress Mobilnummer

Begränsat hemlig

Datum
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Utifrån verksamhetsutövarens skyddsvärdesidentifiering, 2 kap. 3 § PMFS 2022:1, ska verksamhetsutövaren ange de eller det 
skyddsvärde som innehar verksamhetens högsta konsekvensnivå i enlighet med 2 kap. 5 § PMFS 2022:1 eller högsta 
säkerhetsskyddsklass i enlighet med 2 kap 5 § säkerhetsskyddslagen.

1. Ange typ av skyddsvärde samt skyddsvärdets konsekvensnivå eller säkerhetsskyddsklass
Ange om skyddsvärdet avser:
 Säkerhetsklassificerade uppgifter eller
 Anläggningar, objekt, system, egendom och andra tillgångar som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller
 Verksamhet eller uppgifter som omfattas av ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säkerhetsskydd

Om verksamhetsutövaren har identifierat flera skyddsvärden i den högsta konsekvensnivå/säkerhetsskyddsklass ska dessa skyddsvärden
redogöras var och en för sig (skyddsvärde 1, skyddsvärde 2, skyddsvärde 3…).

2. Beskrivning av skyddsvärde
Beskriv skyddsvärdet konkret, tydligt och detaljerat.

Enskilda säkerhetsklassificerade uppgifter behöver inte redogöras för i sin helhet utan mer på en övergripande nivå såsom huvudgrupper 
eller kluster.

3. Konsekvensbedömning
Motivera och beskriv konkret, tydligt och detaljerat skyddsvärdets säkerhetsskyddsklass eller konsekvensnivå, genom att förklara hur
Sveriges säkerhet påverkas om skyddsvärdet utsätts för antagonistiska handlingar. Förklara även konsekvenserna av att respektive 
skyddsvärde inte är tillgängligt eller otillbörligen ändrats.

Skyddsvärdesbeskrivning
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Om behov av ytterligare utrymme finns, vänligen bifoga egen bilaga

Skyddsvärdesbeskrivning
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Exempel på skyddsvärdesbeskrivning och konsekvensbedömning

I exemplet nedan har verksamhetsutövaren ett skyddsvärde i konsekvensnivå B samt ett skyddsvärde i säkerhetsskyddsklass Hemlig. Detta 
motsvarar samma nivå/klass och därmed redogör verksamhetsutövaren för båda dessa skyddsvärden. Verksamhetsutövarens skyddsvärden 
som innehar en lägre nivå/klass behöver verksamhetsutövaren inte redogöra för.

Skyddsvärde 2

1.  Ange typ av skyddsvärde samt skyddsvärdets konsekvensnivå eller säkerhetsskyddsklass 
     Rapportsamling i säkerhetsskyddsklass Hemlig

2.  Beskrivning av skyddsvärde
     Rapportsamling X
     X-rapporterna innehåller omfattande uppgifter om verksamhetens totalförsvarsplanering samt en detaljerade 
     beskrivningar av serverhall Y och dess positionering

3.  Konsekvensbedömning
     Om rapportsamling X skulle röjas skulle det vara svårt att återgå till ett normalläge då omfattande åtgärder skulle krävas 
     för att ersätta serverhall Y om dess positionering röjs. Ett röjande av uppgifterna i rapport X skulle därmed kunna medföra 
     allvarlig skada för Sverige säkerhet och delas därför in i säkerhetsskyddsklassen hemlig

Skyddsvärde 1

1.  Ange typ av skyddsvärde samt skyddsvärdets konsekvensnivå eller säkerhetsskyddsklass 
     Betalsystem X i konsekvensnivå B - Allvarlig skada för Sveriges säkerhet

2.  Beskrivning av skyddsvärde
     Betalningssystem X
     Betalningssystem X är ett informationssystem som har till huvuduppgift att hantera transaktioner mellan Sverige och 
     andra stater.

Betalningssystemet utgör en kritisk nod för Sveriges förmåga att dagligen hantera transnationella överföringar när 
skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, förfaller.

Betalningssystem X har ett fysiskt samband till och beroende av serverhall Y. På grund av komplexiteten av systemet saknas 
redundans

3.  Konsekvensbedömning

Vid en antagonistisk handling som medför att betalningssystem X görs otillgängligt i längre än 12 timmar skulle direkt
skada för den nationella betalningsförmågan uppstå. Detta eftersom bortfall av systemet skulle innebär att Sverige inte skulle kunna 
hantera transaktioner som är avgörande för såväl landets betalningar till andra stater som inkomster vid förfall av tillgångar.

Detta skulle allvarligt påverka den nationella finansiella stabiliteten vilket i förlängningen innebär att Sveriges handlingsfrihet blir kraftigt 
begränsad, då Sverige inte längre har möjlighet att betala eller ta emot betalningar från andra nationer. Ett otillgängligt 
betalningssystem X skulle sammanfattningsvis leda till allvarlig påverkan på kritiska funktioner för Sveriges betalningsförmåga.
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