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Betänkandet SOU 2013:51 Skydd för 
geografisk information  

Enligt förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har MSB ansvar för frågor om skydd mot 

olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Därför anser MSB att MSB också bör 

ingå i de myndigheter som i 8 § i förslaget till förordningen om skydd för 

geografisk information får sprida sammanställningar av geografisk 

information.  

Utredningen har föreslagit att i 10 § förordningen om skydd för geografisk 

information ska endast Försvarsmakten, i samråd med Säkerhetspolisen ha 

upplysningsplikt om spridning av geografisk data kan medföra skada för 

Sveriges totalförsvar, både det militära och civila försvaret.  

För att Försvarsmakten ska kunna göra bedömningen avseende det civila 

försvaret föreslår också utredningen att i beslut om skyddsobjekt ska det 

införas ett krav för Länsstyrelsen att underrätta Försvarsmakten, 5 § 

skyddsförordningen, om de beslut de meddelat enligt 7 § andra och tredje 

stycket skyddslagen (2010:305) som avser objektets utsida samt även lämna 

upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjekten som har legat till grund för 

beslutet.   

MSB anser att utredningens förslag är bra men att objekt som inte är civila 

skyddsobjekt men som ändå ingår i det civila försvaret riskerar att falla utanför 

bedömningen. För att få en allsidig bedömning av civila objekt bör istället 

Länsstyrelsen lämna det underlaget inför beslut om spridning istället för 

Försvarsmakten. Det vill säga att Länsstyrelsen bör överta MSB:s tidigare roll 

att upplysa om vad som kan innebära skada för det civila försvaret. 

Länsstyrelsen har dessutom en bred kompetens inom beredskapsfrågor och 

miljöfrågor, exempelvis dricksvattenförsörjning, och kan därför göra en bättre 

helhetsbedömning om spridning av geografisk information kan medföra skada 

för det civila försvaret.  
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MSB är för övrigt positiva till förenklingen och anpassningen till den tekniska 

utvecklingen som det nya lagförslaget medför samt att MSB inte längre är 

remissinstans i 10 § i förslaget till förordning om skydd för geografisk 

information.  

 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Anna Höglund har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Key 

Hedström, myndighetsjurist Per-Olof Wikström, avdelningschefen Cecilia 

Nyström och enhetschefen Mette Lindahl Olsson deltagit. 
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