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Instruktion säkerhetsskyddsavtal 

Vattenfall Eldistribution AB bedriver verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, 

och har därmed krav på säkerhetsskydd enligt lag. 

En grundtanke inom säkerhetsskydd är att säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma 

skydd oavsett vem som bedriver verksamheten. 

 
Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) och säkerhetsskyddsavtal 
Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) är namnet på den process som säkerställer att 

säkerhetsskyddet upprätthålls när det överlåtes på leverantör att hantera. Detta sker genom 

att ett säkerhetsskyddsavtal tecknas mellan parterna. Avtalet innebär vissa förpliktelser hos 

leverantören vars åtgärder är direkt relaterade till Sveriges säkerhet och säkerhetsskydd.  

Parterna är skyldiga att ingå ett säkerhetsskyddsavtal när det förekommer 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, 

eller när leverantören ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse 

för Sveriges säkerhet. 

 

Anvisningar säkerhetsskyddsavtal 

Säkerhetsskyddschef/säkerhetschef (om inget annat bestäms) på respektive företag som 

säkerhetsskyddsavtalet gäller är kontaktperson i säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor 

gentemot Vattenfall Eldistribution AB. 

Nedan sex punkter beskriver kortfattat processen från det att säkerhetsskyddsavtal tas fram 

till att säkerhetsprövning är klar. 

1. Läs utkastet på säkerhetsskyddsavtalet, kontrollera att uppgifterna stämmer och inkom 

med eventuella synpunkter. Finns inga synpunkter på säkerhetsskyddsavtalet signeras 

två exemplar av ansvarig firmatecknare/VD (alternativt annan person med fullmakt). 

 

2. Ta fram registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än tre månader) och bifoga med 

signerade avtal.  

 
3. Fyll i blankett ”Underlag säkerhetsprövning” för VD och Säkerhetsskyddschef.  

 
4. Skicka in båda påskrivna säkerhetsskyddsavtalen (samtliga sidor), registreringsbevis från 

Bolagsverket samt blanketter för säkerhetsprövning till Vattenfall Eldistribution med 

rekommenderad post. 

 
Alla dokument ska skickas i samma kuvert till: 

 
Vattenfall Eldistribution AB 

RU 2560 

Att: SUA Säkerhetsfunktionen 

169 92 Stockholm 

 

5. Vattenfall Eldistribution signerar avtalen och återsänder ett exemplar till företaget att 

behålla. 
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6. När berörda lokaler är godkända (vid behov), lämplighetsprövning genomförts på företag 

och ledning samt säkerhetsskyddsavtal är signerade meddelar säkerhetsfunktionen på 

Vattenfall Eldistribution AB tilldelningsbeslut (efter att ha anmält avtalet till berörda 

myndigheter).  

 

Behörighet 

Innan er personal får delta i Vattenfall Eldistributions säkerhetskänsliga verksamhet eller ta 

del av säkerhetsskyddsklassificerad information ska ni tillse att: 

• Säkerhetsprövning (bakgrundskontroll inklusive intervju) genomförts enligt Vattenfall 

Eldistributions anvisningar och metoder1  

• Personalen har fått utbildning i säkerhetsskydd samt i hotbilden mot Vattenfall 

Eldistribution AB:s verksamhet  

• Personalen har informerats om och undertecknat dokument lagstadgad tystnadsplikt  

• Personalen följer direktiven avseende registerkontroller som hanteras av  
Vattenfall Security Vetting Unit (SVU) 

• Invänta ett slutbesked om godkänd inplacering i säkerhetsklass (säkerhetsprövning 
samt registerkontroll) från Vattenfall Eldistribution AB innan personal används i 
uppdraget  

• I god tid anmäla nya personer som ska användas i uppdraget samt skyndsamt 
avanmäla de som inte längre används i uppdraget 
 

Anmälan om underleverantör/underentreprenör (UL/UE) 

Avser ni att använda UL/UE i uppdraget/projektet behöver ni tillse att de kan efterleva 

gällande säkerhetsskyddskrav för det specifika uppdraget.  

 

Ni ska skyndsamt anmäla era UL/UE till Vattenfall Eldistribution AB genom blankett 

”Anmälan om underleverantör/underentreprenör”.  

Kommer era UL/UE få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller delta i 

säkerhetskänslig verksamhet, behöver Vattenfall Eldistribution AB skriva ett separat 

säkerhetsskyddsavtal med dem. Vattenfall Eldistribution genomför då kontroller och 

prövningar (beroende på  avtalsnivå) vilka ska vara godkända innan de får användas i 

uppdraget (se anvisning om säkerhetsskyddsavtal). 

 

 

Lagstiftning 
Säkerhetsskyddslag (2018:585) 

Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2021:955) 

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1)  

Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 

Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029) 

 

 

____________________________ 

1 Se ”Instruktion säkerhetsprövningsintervju” 


