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Försvarsdepartementet

Yttrande över delbetänkandet EU:s cybersäkerhetsakt - kompletterande
nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)
____________________________________________________________
Luftfartsverket (LFV) lämnar följande yttrande.
LFV vill inledningsvis framhålla att affärsverkskoncernen välkomnar åtgärder för att
förbättra den nationella cybersäkerheten men samtidigt betona att dubbla
certifieringsprocesser samt flera tillsynsmyndigheter riskerar att medföra en
gränsdragningsproblematik samt en ökad administrativ börda och kostnad. LFV
avstyrker därför utredningens förslag i de delar som, enligt LFVs uppfattning,
medför dessa effekter. LFVs inställning motiveras enligt nedan.
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Avsnitt 5 – Cybersäkerhetscertifiering i Sverige.
I kapitlet lämnas en översiktlig redogörelse för några av de myndigheter som
hanterar frågor om cybersäkerhet. Kapitlet innehåller inte några överväganden
beträffande gränsdragningen kring andra certifieringsmekanismer, som till exempel
myndigheter som är flygtrafiktjänstleverantörer vars tjänster är certifierade enligt
EU regelverk.
Tillhandahållande av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och övriga
nätverksfunktioner för flygledningstjänst för allmän flygtrafik regleras bl.a. enligt
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om
gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och
övriga nätverksfunktioner för flygtrafikledningstjänst(EU) 2017/373). (EU) 2017/373
uppställer särskilda krav för skydd av operativa data. Transportstyrelsen är ansvarig
tillsynsmyndighet avseende dessa frågor.
Enligt LFVs uppfattning bör (EU) 2017/373 ha företräde beträffande de nätverksoch informationssystem som LFV använder för att tillhandahålla tjänster som
certifieras enligt detta regelverk. För att underlätta tillämpningen av det nya
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föreslagna regelverket skulle det vara till fördel att utreda gränsdragningen mellan
dessa regelverk och ansvaret för respektive tillsynsmyndighet. Enligt LFVs
uppfattning är det mindre lämpligt att samma verksamhet ska certifieras enligt två
separata regelverk.
Avsnitt 8 – nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering
I kapitlet föreslås Försvarets Materielverk (FMV) utses till nationell myndighet för
cybersäkerhetscertifiering.
I egenskap av utpekad bevakningsansvarig myndighet ligger ansvaret för regleringen
av LFVs IT-säkerhet och informationssäkerhet i dagsläget under Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). LFV har ovan redogjort för Transportstyrelsens
tillsyn inom ramen för ”skydd av operativa data”. Därtill utövar Säkerhetspolisen
viss tillsyn av en begränsad del av LFVs verksamhet och Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över organisatoriska och tekniska åtgärder till skydd för
personuppgifter i LFVs IT-system. Av effektiviseringsskäl kan det finnas anledning
att begränsa sig till en tillsynsmyndighet inom området informationssäkerhet och
cybersäkerhet. LFV delar utredningens uppfattning att MSB, till skillnad från FMV,
redan bedriver verksamhet med att utveckla och stödja informations- och
cybersäkerheten i samhället. Enligt LFVs uppfattning är detta ett skäl för att MSB
tilldelas uppdraget som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering.
I övrigt har LFV, utifrån de intressen som affärsverkskoncernen har att beakta, inga
synpunkter på promemorians förslag.
Yttrandet är beslutat av generaldirektör Ann Persson Grivas efter föredragning av
senior koncernjurist Charlotte Rydberg. I ärendet har även
informationssäkerhetssamordnare Mattias Hultgren och chefsjurist Petra Sernulf
deltagit.
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