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1. Status revidering av föreskrifter om inrapportering 
(PTS) 

Arbetet pågår och hittills har mindre ändringar och förtydliganden gjorts men 
eventuellt kommer det också att bli ändrade tröskelnivåer för rapportering. 
Nuvarande tidplan är att föreskrifterna går på remiss under hösten 2015 för att 
sedan beslutas. 

2. Erfarenheter från årlig tillsyn 
(PTS) 

PTS håller på att avsluta tillsynen och skriva av. Erfarenheter från denna gång 
är att operatörerna är väldigt olika förberedda inför mötena men det har skett 
förbättringar jämfört med tidigare år, vilket är mycket positivt. PTS vill 
uppmuntra till fortsatt kompetensöverföring och kompetensspridning inom 
organisationerna då goda förberedelser förkortar mötet och hela tillsynen.  

Rapporterna blir bättre år för år men vissa är för kortfattade och vissa 
innehåller operatörernas interna förkortningar. PTS uppmanar er att använda 
mallen eller e-tjänsten. Efterlevnaden av föreskrifterna kring skydd av 
behandlade uppgifter har stora brister varför PTS kommer granska detta igen 
inom kort. 

Det är spridda incidenter som rapporterats (t.ex. mjukvaruproblem, ddos, 
hårdvarufel, åska, en storm) men många berör flera operatörer p.g.a. 
nätsamarbeten. Varje operatör ansvarar dock för sitt nät även om man 
samarbetar med andra.  
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3. Vägledning om reservkraft 
(Enheten för robusthet och beredskap på PTS Nätsäkerhetsavdelning) 

Reservkraftsprojektet som har sin bakgrund i att reservkraftsfrågan återkom i 
flera av SOTI myndigheternas (Samverkansområde Teknisk infrastruktur) 
RSA:er under flera år presenterades. 

Livsmedelsverket kände att det fanns brister och skickade ut en e-postenkät till 
medlemmarna i SOTI. I svaren kunde man konstatera ett kunskapsbehov för 
att planera för, upprätthålla och hantera reservkraft hos merparten av 
medlemmarna och att reservkraften inte fungerat som avsett vid närmare en 
tredjedel av alla inträffade händelser. Baserat på detta togs en vägledning i två 
delar, huvuddokument och verktygslåda, fram. 

Under 2015 genomförs fem temadagar om reservkraft i olika delar av landet 
med syftet att stärka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet vid planerade och oplanerade driftavbrott.  (Se bifogad presentation 
för mer detaljer.)  

Reservkraftdagarna riktar sig till en bred målgrupp men det blir mycket 
kommunal förvaltning, landsting och länsstyrelser som deltar. NTSG har fått 
info om reservkraftsdagarna vilka också har annonserats i Dagens industri, 
Miljöaktuellt, Ny teknik och på https://www.msb.se/reservkraft. På denna sida 
finns också tidigare nämnda vägledning som är en bra samlad produkt att 
använda sig av för den som behöver lite stöd.  

En mötesdeltagare tyckte att det är ett bra initiativ att se över det här med 
reservkraft men undrar om det riktas några krav uppåt mot departementet för 
att elleverantörerna ska ha stabila elleveranser. Det är ett problem att elbolagen 
inte får prioritera el till operatörerna istället för t.ex. till sommarstugeområden 
när det sker incidenter. PTS svarade att man är medvetna om behovet och 
lovade ta med sig synpunkten till SOTI.     

4. Paus 

 

5. Föreskrifter om driftsäkerhet 
(PTS) 

Den 10 juni tog PTS styrelse beslut om nya föreskrifter om driftsäkerhet vilka 
träder i kraft den 1 januari 2016. Arbetet med föreskrifterna har pågått under 
2,5 år och varit uppe på flera driftsäkerhetsforum som informations- och 
diskussionspunkt. 

https://www.msb.se/reservkraft
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Föreskrifterna i sin helhet finns på PTS hemsida 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-2015-2-Post--
och-telestyrelsens-foreskrifter-om-krav-pa-driftsakerhet/. Analysdokumentet 
där inkomna synpunkter besvaras finns på denna sida  
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2015/Remiss---PTS-foreskrifter-
om-krav-pa-driftsakerhet/.  

I bifogad presentation, som gicks igenom på mötet, finns en sammanfattning av 
vad föreskrifterna innebär. Även de justeringar som gjorts efter remissvaren 
finns i presentationen.  

PTS har under arbetes gång uppfattat missnöje – vissa tycker att det är för höga 
krav medan andra tycker det är för låga krav. PTS tycker också att samarbete är 
viktigt och att branschen får komma till tals, det har varit ett bra samarbete. 

PTS är mycket verksamma i ENISA där vi varit med och tagit fram hur 
regleringsmyndigheter ska kravställa. Vi går inte utöver vad resten av Europa 
har för krav utan ligger på en ganska väl avvägd nivå för våra förhållanden i 
Sverige.  Både i Norge och Finland finns det krav som är hårdare ställda än här 
och mer detaljreglerade. Det som nu tagits fram är den grundläggande nivån för 
driftsäkerhet. Staten går in med finansiering utanför den grundläggande nivån.   

Kommentarer från mötesdeltagare: 

– Kommer någon tillsynsplan att presenteras? 
PTS svarade att det finns mycket redan nu att tillsyna men man har varit 
så fokuserade på att få föreskrifterna färdiga så man har inte mäktat 
med att göra tillsynsplan redan nu. Tillämpningen av undantagen och 
hur formalian kring ansökan ska se ut måste vi på PTS också sätta oss 
ner och fundera över. Vi har ingen regel och vi kan bevilja undantag 
eftersom föreskrifterna inte trätt i kraft ännu. Det vore intressant att 
veta om ni behöver någon form av vägledning.  

– Om man har många tjänster får man släcka mycket. Vad är 
meddelandetjänst? PTS svarade att man ska upprätthålla frekvenser 
under 1 GHz, det är därför prioriteringsordningen är inlagd. Det här är 
den rimliga nivån av driftsäkerhet idag. PTS valde därför att gå ifrån de 
allmänna råden då det som var aktuellt 2007 inte är rimligt idag. Vi 
kommer säkert revidera under de kommande 5 åren, branschen och 
tekniken förändras väldigt fort och våra krav måste vara tillämpbara 
”nu”.  

– De resultat av arbetet med föreskrifterna som presenterats under flera 
driftsäkerhetsforum är svåra att komma med synpunkter på då man inte 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-2015-2-Post--och-telestyrelsens-foreskrifter-om-krav-pa-driftsakerhet/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-2015-2-Post--och-telestyrelsens-foreskrifter-om-krav-pa-driftsakerhet/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2015/Remiss---PTS-foreskrifter-om-krav-pa-driftsakerhet/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2015/Remiss---PTS-foreskrifter-om-krav-pa-driftsakerhet/
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ser ett färdigt dokument – helheten. Man måste också tänka på vilka 
personer det är som sitter på mötena – vilken roll de har i sitt företag. 

– Det finns inte så mycket utrymme för diskussioner på mötena. Kanske 
man skulle kunna ha en hel dags workshop med fokus på bara ett ämne 
och ha möjlighet att diskutera mer i detalj under längre tid istället för att 
det är en del av ett forum med många andra punkter. 

– Det vore bra om man gjort en noggrann förstudie som remissats innan 
själva föreskriftsarbetet. 

– Det har varit mycket synpunkter kring syftet med föreskriften och 
varför man gör det nu. Lite synd att i en process inte förklara varför. 
 

PTS svarade att man på själva funderat på om man borde göra en längre 
period av förstudie och utreda mer själva innan föreskriftsarbete påbörjas. 
Kanske skulle det finnas en sida på PTS webbplats där man uppdaterar 
kontinuerligt med hur läget är med arbetet just nu. 
Kanske skulle det vara bättre med flera små möten – det är inte alltid så lätt 
att prata i stor grupp.  
Vi försökte med att förlänga remisstiden och har försökt vara så lyhörda 
som vi kunnat och är medvetna om att det finns förbättringsprocesser att ta 
tag i. Det är viktigt att PTS har en bra relation med marknaden. 

När ni nu går hem och läser igenom föreskrifterna och funderar hör av er 
med synpunkter, frågor eller förslag både vad gäller föreskrifterna och 
framtida arbetsprocesser.    

6. Övriga frågor och nästa möte 

 
Inga övriga frågor. 
 
Förslag på nästa möte är kl. 9.30 tisdag, onsdag eller torsdag sista veckan i 
november. Det har kommit en synpunkt att det är bättre med en 
Outlookinbjudan än ett vanligt mejl som lätt försvinner bland alla andra så PTS 
kommer att skicka ut inbjudan via Outlook. 
 
Ett förslag på en punkt att ta upp på mötet i höst framfördes av TeliaSonera. 
Det gäller föreskrifterna om totalförsvaret och huruvida den kommer att 
uppdateras i och med att den hänvisar till den tidigare Telelagen.  


