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Post- och telestyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om rapportering av störningar 
eller avbrott av betydande omfattning; 

PTSFS 2012:2 
Utkom från trycket 
den 24 februari 2012 
 
 

beslutade den 21 februari 2012. 

Post- och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av 30 § förordningen 
(2003:396) om elektronisk kommunikation och beslutar följande allmänna 
råd.  

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om på vilket sätt 
skyldigheten att rapportera störningar eller avbrott av betydande omfattning 
enligt 5 kap. 6 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska 
fullgöras och om undantag från skyldigheten.  
 
2 § I dessa föreskrifter avses med 

Kommunikationsnät: allmänt kommunikationsnät i enlighet med 1 kap. 
7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

Kommunikationstjänst: allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst i enlighet med 1 kap. 7 § lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation. 

Kapacitetsbortfall: Reducerad förmåga att tillhandahålla viss 
kommunikationstjänst angiven såsom andel i förhållande till normal nivå vid 
tillhandahållande av kommunikationstjänsten eller såsom andel kunder, i 
förhållande till det totala antalet kunder för kommunikationstjänsten, som till 
följd av avbrottet eller störningen inte kan nyttja tjänsten på normalt sätt.  

Tillhandahållare: aktör som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät 
eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 

 

Rapportering 

3 § Vid rapportering av störningar eller avbrott till Post- och telestyrelsen 
ska tillhandahållaren lämna en inledande rapport och en kompletterande 
rapport.  
 

Inledande rapport 

4 § Tillhandahållaren ska lämna en inledande rapport till Post- och 
telestyrelsen senast vardagen efter den dag då störningen eller avbrottet har 
avhjälpts.  
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5 § Den inledande rapporten ska innehålla följande uppgifter.  

1. När störningen eller avbrottet inträffade och hur länge störningen 
eller avbrottet varade, 

2. vilka kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster som 
berördes av störningen eller avbrottet, 

3. störningens eller avbrottets omfattning, 
4. hur störningen eller avbrottet påverkade berörda abonnenter, 
5. huruvida störningen eller avbrottet medförde begränsningar i 

abonnenters möjlighet att, med den tjänst som berörs av störningen 
eller avbrottet, nå samhällets alarmeringstjänst via nödnummer 112 
och 

6. tillhandahållarens kontaktuppgifter och referensnummer för ärendet.  

 

Kompletterande rapport 

6 § Tillhandahållaren ska lämna en kompletterande rapport till Post- och 
telestyrelsen inom två veckor från den dag då störningen eller avbrottet har 
avhjälpts. 
 

7 § Den kompletterande rapporten ska innehålla följande uppgifter. 
1. orsakerna till störningen eller avbrottet,  
2. vilken information som har lämnats till allmänheten och berörda 

abonnenter samt när och hur denna information lämnades,  
3. de åtgärder som har vidtagits för att minimera effekterna av störningen 

eller avbrottet i avvaktan på att de slutligt skulle avhjälpas, 
4. de åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa de fel och brister som 

orsakat störningen eller avbrottet med angivande av när åtgärderna vidtogs,  
5. de åtgärder som har vidtagits eller som planeras att vidtas för att 

undvika att liknande störningar eller avbrott inträffar igen med angivande av 
när dessa åtgärder vidtogs eller kommer att vidtas och 

6. referensnummer för ärendet. 
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Tröskelvärden för rapportering  

8 § Tillhandahållare ska rapportera nedanstående störningar eller avbrott i 
kommunikationstjänster till Post- och telestyrelsen.  
 
Tid som störningen eller 
avbrottet pågått 

Störningens eller avbrottets uppskattade 
omfattning 
 

≥ 1 timme ≥ 150 000 abonnenter eller 
≥ 15 000 km² sammanhängande berört 
område eller 
≥ 50 % kapacitetsbortfall 
 

≥ 2 timmar   ≥ 30 000 abonnenter eller 
≥ 5 000 km² sammanhängande berört 
område eller 
≥ 30 % kapacitetsbortfall  

≥ 6 timmar  ≥ 5 000 abonnenter eller 
≥ 2 500 km² sammanhängande berört 
område eller 
≥ 20 % kapacitetsbortfall  

≥ 24 timmar  ≥ 2000 abonnenter eller 
≥ 1 000 km² sammanhängande berört 
område eller 
≥ 10 % kapacitetsbortfall  

 
 
 
9 § Andra störningar eller avbrott avseende kommunikationstjänster än de 
som nämns i 8 § behöver inte rapporteras till Post- och telestyrelsen.  
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Post- och telestyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning 

Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster bör lämna rapporter enligt 
föreskrifterna till Post- och telestyrelsen elektroniskt.  
  
_________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 april 2012.  

På Post- och telestyrelsens vägnar 

GÖRAN MARBY 

Eva Hallén  
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