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Remissyttrande avseende Promemorian 
Kompletterande bestämmelser till EU-
förordningen om elektronisk identifiering 

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) delar i allt väsentligt 

promemorians beskrivning av och förslag till hur en ny lag med 

kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk 

identifiering bör utformas som en konsekvens av den av Europaparlamentet 

och rådet antagna förordningen (EU) 910/2014 av den 23 juli 2014 om 

elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på 

den inre marknaden. 

MSB tillstyrker förslaget att E-legitimationsnämnden bör utses till 

tillsynsmyndighet. Att etablera en fungerande tillsynsverksamhet med den 

specifika kompetens som krävs är dock en komplicerad uppgift och MSB 

bedömer att den tid som står till förfogande är i kortaste laget. 

Försvarsmakten besitter genom den Militära underrättelse- och 

säkerhetstjänsten (MUST) kompetens och har det specifika uppdraget1 att leda 

och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra kryptografiska 

funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information. MSB föreslår 

därför att tillsynsmyndigheten bör samråda med MUST i det fall 

tillsynsmyndigheten väljer att utarbeta och utfärda nationella och, till EU-

förordningen, kompletterande tekniska och detaljerade föreskrifter för 

reglering av certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade 

elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade 

elektroniska stämplar. 

Slutligen önskar MSB inskärpa utredningens bedömning och förslag om att 

inte införa bestämmelser om tillfälligt upphävande av kvalificerade certifikat. 

                                                           
1 3 b § 3 stycket förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
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7.3 Certifiering av anordningar för skapande av 
kvalificerade elektroniska underskrifter m.m. 

MSB delar förslaget att tillsynsmyndigheten ges mandatet att utfärda nationella 

och, till EU-förordningen, kompletterande föreskrifter för reglering av 

certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska 

underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska 

stämplar. 

MSB vill här särskilt påtala den kompetens och de resurser som 

Försvarsmakten genom Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) 

besitter inom kryptoområdet. Inom MUST finns avdelningen för Krypto och 

IT-säkerhet som bland annat har kompetens inom kravställning, verifiering, 

bedömning och godkännande av signalskydds- och kryptosystem. Kompetenser 

och praktiska erfarenheter som MSB bedömer vara av särskilt intresse för 

tillsynsmyndigheten att i någon utsträckning samverka med i det fall behov 

föreligger för tillsynsmyndigheten att utarbeta och utfärda nationella och, till 

EU-förordningen, kompletterande tekniska och detaljerade föreskrifter för 

reglering av certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade 

elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade 

elektroniska stämplar. 

Mot bakgrund av detta föreslår MSB därför att tillsynsmyndigheten bör 

samråda med Försvarmakten/MUST vid utfärdande av nationella föreskrifter 

för reglering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska 

underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska 

stämplar. 

7.7 Tillfälligt upphävande av kvalificerade certifikat 

MSB tillstyrker bedömningen att det inte bör införas bestämmelser om 

tillfälligt upphävande av kvalificerade certifikat. Detta då nackdelarna av ett 

sådant regelverk bedöms överstiga de eventuella fördelarna av ett sådant 

regelverk. 

7.8.3 Val av tillsynsmyndighet 

MSB delar uppfattningen att uppdragen att vara tillsynsmyndighet, att 

meddela föreskrifter samt att föra en förteckning över kvalificerade 

tillhandahållare av betrodda tjänster bör samlas hos en myndighet. MSB ställer 

sig även positiv till förslaget att E-legitimationsnämnden bör utses till 

tillsynsmyndighet med dessa uppdrag. 

MSB önskar dock samtidigt betona vikten av att de särskilda erfarenheter och 

kompetenser (juridiska såväl som de tekniska) som byggts upp inom Post- och 

telestyrelsen (PTS) inom ramen för PTS tillsynsansvar enligt lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska signaturer, överförs till E-legitimationsnämnden. 

-------------------------------------- 
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I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. T.f. enhetschefen 

Åke Holmgren har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

avdelningschefen Cecilia Nyström, verksamhetschefen Richard Oehme och 

experten Lars Grundström deltagit. 
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