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EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om
cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av Sveriges stadsnät är kommunalägda.
Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på remissen.

Yttrandet
Det huvudsakliga syftet med förordningen är att uppnå en hög nivå i fråga om cybersäkerhet,
cyberresiliens och förtroende inom unionen och säkerställa en väl fungerande inre marknad. Utredningen
föreslår vilka anpassningar och vilka kompletterande nationella författningsbestämmelser som EU:s
cybersäkerhetsakt ger anledning till för att kunna finnas på plats när förordningen i sin helhet börjar
tillämpas den 28 juni 2021. Utredningen föreslår att de kompletterande nationella bestämmelser till EU:s
cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en ny förordning. Stadsnätsföreningen välkomnar
utredningens förslag.
EU:s cybersäkerhetsakt ställer krav på att en eller flera nationella myndigheter för
cybersäkerhetscertifiering utses av medlemsstaterna. Utredningen föreslår att Försvarets materielverk
ska vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i Sverige samt övervaka och kontrollera att
bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering efterlevs. Stadsnätsföreningen
instämmer i det förslag som utredningen lagt.
Försvarets materielverk tillsammans med CSEC (det nationella certifieringsorganet för it-säkerhet) är
lämpad att vara certifieringsorgan eftersom myndigheten redan har uppgifter på området. Försvarets
materielverk har mycket kompetens på området speciellt inom försvars- och säkerhetsområdet. Men det
är viktigt att myndigheten säkerställer så att det inte alltid är försvarssäkerhet som styr. När det gäller de
civila aspekterna av cybersäkerhet är det viktigt att nivån på säkerhetsåtgärder i certifieringen motsvarar
den säkerhetsnivå som är relevant för civil användning och inte går under militär användning och därav
ett högre skydd.
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