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Information avseende kryptografiska funktioner 

 

Försvarsmakten beslutade 28 augusti 2019 om ett undantag för enskilda 

verksamhetsutövare som bedriver elförsörjningsverksamhet, från det krav på 

kryptografiska funktioner som annars följer av 3 kap. 5 § andra stycket 

säkerhetskyddsförordningen. Beslutet fattades efter en hemställan från Svenska 

kraftnät, och undantaget gäller till och med 31 maj 2020. Eftersom ert företag är 

verksamt inom elförsörjningen omfattas ni av undantaget. 

Under tiden som undantaget gällt har företag som har behov av kryptografiska 

funktioner anmält in detta till Svenska kraftnät, och ni är ett av företagen som 

anmält ett sådant behov. Berörda företag har även vid ett par tillfällen rapporterat 

status i arbetet, och verket har i sin tur uppdaterat Försvarsmakten om hur 

elsektorns arbete med frågan fortskridit.  

Av den rapportering som inkommit kan Svenska kraftnät konstatera att företagen 

kommit olika långt i arbetet, och att det finns förutsättningar för flera företag att ha 

kryptografiska funktioner på plats i närtid. Svenska kraftnät bedömer vidare att det 

också finns företag som kan få svårt att få kryptografiska funktioner på plats till 

första juni 2020. Svenska kraftnät ser att det i enskilda fall kan finnas särskilda 

skäl för detta.  

Svenska kraftnät avser inte att hemställa om ett nytt eller förlängt undantag för 

elförsörjningen som helhet. Om ett företag vill anföra särskilda skäl och hemställa 

om ett undantag även efter 31 maj 2020 behöver företaget alltså göra så direkt till 

Försvarsmakten. En dialog med Försvarsmakten om förutsättningarna för 

undantag initieras enklast genom e-post till signalskydd@mil.se. En officiell 

framställan om undantag skickas till exp-hkv@mil.se. 

Sundbyberg, dag enligt ovan 

 

Erik Nordman 

Säkerhetschef 
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Sändlista 

Berörda verksamhetsutövare inom elförsörjningen 

 

För kännedom 

Försvarsmakten 

Säkerhetspolisen 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Energiföretagen Sverige 

 


