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Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för
genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för
genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet
FRA har – från de utgångspunkter myndigheten har att beakta – följande synpunkt på
rapporten.
FRA anser, vilket FRA tidigare angett i remissyttrande 1, att det är positivt om FRA undantas från bestämmelserna om så kallade smarta mätarsystem.
Allmänt om FRA
FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. FRA är en del av svensk
underrättelsetjänst med uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande förordning.
FRA bedriver signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre militära hot, hot mot svensk
personal under internationella insatser, internationell terrorism, främmande underrättelSe FRA:s remissyttrande med anledning av Energimarknadsinspektionens rapport (Ei R2017:08), dnr
20 400:3964/17:2.
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FRA
severksamhet mot svenska intressen och övriga internationella företeelser som har betydelse för svensk utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik. Verksamheten, som inriktas av
regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten, får endast avse utländska förhållanden.
FRA ska, utöver signalspaningsuppdraget, ha hög teknisk kompetens inom
informationssäkerhetsområdet och ska kunna stödja sådana statliga myndigheter och
statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. FRA ska även stödja vid
nationella kriser med IT-inslag.
Uppgifter om FRA:s verksamhet omfattas i stora delar av försvarsekretess
enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt
15 kap. 2 § OSL gäller sådan sekretess för uppgift som angår verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i
övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar Sveriges försvar eller på annat
sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs.
______________________
I detta ärende har avdelningschef Robert Sirkka beslutat. I den slutliga handläggningen
har också deltagit juristen Charlotte Welwert (avd V/Rättsenheten), tillika föredragande.
Försvarets radioanstalt

Robert Sirkka
Charlotte Welwert
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