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Inledning, presentationsrunda   

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. 

2016 i siffror - hittills (PTS) 
 

Hittills i år har det inkommit 26 incidentrapporter till PTS som berör ganska 
små händelser. Ibland kan det vara svårt att tolka vad rapporten rör/hör till för 
kategori. De incidenter som är flest i antal berör konfiguration och skadad 
fiber/avgrävningar. 

 Jämfört med förra årets 51 inrapporterade incidenter kan man se att det har 
varit ett ganska bra år på driftsidan. Det kan vara bra att som operatör tänka 
efter om det är några åtgärder man vidtagit som kan förklara det låga antalet.  

Pågående tillsyn från PTS (PTS) 

 

Dokumentation av tillgångar och förbindelser  
Tillsynen handlar om den nya driftsäkerhetsföreskriften och om man börjat 
arbeta efter den och gjort ordentlig dokumentation av tillgångar och 
förbindelser. Tillsynen har gjorts som en sekventiell tillsyn vilket innebär att 
PTS i våras började med några få operatörer och sedan har fyllt på med några i 
taget istället för att som tidigare dra igång alla tillsyner samtidigt. De första 
ärendena är inte avslutade ännu utan ligger öppna för att vi ska kunna gå 
tillbaka om vi skulle upptäcka saker i de senare tillsynerna som vi behöver titta 
närmare på.   

PTS har haft fått in skriftlig information, haft möten med några operatörer och 
håller nu på att analysera den info vi fått in. Det vi kan se är att man gjort 
dokumentationen ganska olika. PTS tycker att många jobbat bra med 
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dokumentationen.  I bifogade presentation finns listat vad man åtminstone ska 
dokumentera. Vi har inte bett att få se riskanalyserna i det här läget, utan vill 
endast se att det finns hänvisning till dem i dokumentationen.   

Konfiguration (PTS) 

 

Många rapporterade avbrott och störningar handlar om fel i samband med 
konfiguration har PTS beslutat att titta på denna fråga, som sedan januari 2016 
regleras i driftsäkerhetsföreskrifterna. Tillsynen ser främst på 12 § om rutiner 
för förändringshantering, riskanalyser, tester och återställelseplaner. Hittills har 
tillsyn gjort hos tre operatörer. PTS kan komma att fortsätta tillsynen under 
kommande år med fler operatörer. 

Konfigurationsfel är något som framstår som en risk för sektorn som helhet. 
Detta framgår av den RSA som PTS gör varje år (finns på vår webbplats). Det 
är alltså inte bara via inkomna störningar som vi ser dessa problem.  

Förstudie om ny rapporteringsföreskrift (PTS) 

  
PTS har återupptagit arbetet med översyn av incidentrapporteringsföreskriften. 
Vi har börjat med en förstudie kring parametrar och inriktning. Begrepp och 
definitioner behöver förändras/uppdateras. Vilka ska omfattas av 
skyldigheterna och när ska det rapporteras? Vi tittar även på PTS 
bemyndigande. Inom EU och ENISA pågår diskussioner kring vad man ska ha 
för gränsvärden. I början av nästa år ska förstudien lämna ett förslag som sedan 
kommer gå ut på remiss. Det är svårt att säga när arbetet kommer att vara klart 
i sin helhet och det är ännu inte klart om det blir allmänna råd eller en 
föreskrift.  

Operatörerna kommer inte att kunna ta del av förstudien som beräknas vara 
klar i början av 2017 utan blir involverade först när PTS bestämt sig och det 
förslaget går ut på remiss. Finns synpunkter eller kommentarer redan nu, t.ex 
utifrån de punkter som finns i bifogade presentation, så tar vi gärna emot dem. 
Föreskrifterna har tillämpats i fyra år så det är era erfarenheter från praktiken 
som vi vill fånga upp. Har ni synpunkter hör av er till PTS.  

ENISA:s årliga rapport (PTS) 

 
ENISA har en expertgrupp där PTS deltar några gånger per år, syftet är att 
harmonisera reglerna och deras tillämpning. PTS är skyldiga att varje år 
rapportera till ENISA de händelser i Sverige som når upp till de tröskelvärden 
som är satta av ENISA. Av de 51 incidenter som rapporterades in till PTS 2015 
rapporterades 10 vidare. ENISA drar sedan slutsatser/gör sin tolkning från den 
inrapporterade statistiken. I bifogad presentation finns tröskelvärden för vad 
ENISA tycker är intressanta händelser angivna. 
 
PTS rapporterar bara det som når upp till tröskelvärdena men det finns 
myndigheter i flera länder som rapporterar in incidenter som inte når upp till 
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dessa. Många länder har inte regler på plats, det görs inga rapporter nationellt 
och man rapporterar inte alls till ENISA.  
 
PTS använder vissa mallar för hur vi ska tolka och översätta våra incidenter till 
det format som ENISA vill ha. I detta sammanhang är PTS tacksamma om vi 
får er hjälp att göra beräkningen i rapporterna, ungefär hur många som kan vara 
berörda av en incident. Det är bättre än att vi gör en egen uppskattning.  
 
I bifogad presentation finns bl.a. diagram över vilka tjänster som blivit mest 
drabbade, antal drabbade i snitt, indelning i vilken typ av fel det gäller. PTS 
anser att det är ett trubbigt sätt att mäta/analysera hos ENISA, enskilda 
händelser drar upp medelvärdet och man drar lite för mycket slutsatser från 
material som inte är statistiskt säkerställt. Rapporten i sin helhet finns 
publicerad på  
https://www.enisa.europa.eu/publications/annual-incident-reports-2015 
 

PTS fokus 2017 (PTS)  

 
PTS är fortfarande i planeringsstadiet av nästa års aktiviteter. Här är några 
exempel: 
 

 En tillsynsplan kommer att tas fram. Det sista arbetet pågår och den 
kommer att publiceras i mitten av december. Tanken är att planen är 
tvåårig, men uppdateras varje år. Vårt övergripande fokus är att vi har 
nya regler och vi kommer göra nedslag där vi tycker det är lämpligt. 
Några pågående tillsyner kommer att fortsätta nästa år.  

 

 Årlig tillsyn av inrapporterade störningar och avbrott som inte föranlett 
direkt tillsyn kommer att göras.   

 

 Över tid kommer vi att titta i backspegeln på de senaste åren vad gäller 
konfigurationshantering. 

 

 Driftsäkerhet i landsbygd. Det här är ett område PTS inte får så mycket 
rapporter kring men vi har klagomål från konsumenter som vi samlar 
och för statistik över då det är ett av de vanligaste klagomålen som 
kommer in till PTS. Nu när vi tittar på omfattande störningar gäller det 
mer tätorter. Därför tänker vi oss att som första steg kartlägga hur det 
ser ut med driftsäkerheten i landsbygd och beroende på vad vi ser vidta 
olika åtgärder.   

 

 Granska driftsäkerheten hos små och medelstora operatörer. 
 

 Händelsestyrd tillsyn. 2016 har PTS, av det som inrapporterats, inte 
inlett en enda händelsestyrd tillsyn vilket vi tycker är mycket bra.   
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Internationellt  

  
Direktivsöversynen (PTS) 
 
För ett par månader sedan kom Kommissionens förslag om ett nytt direktiv 
EECC (European Electronic Communications Code) som ska ersätta delar av 
de fyra direktiv som styr idag. Nästa steg är att förslaget förhandlas i rådet och 
samtidigt parallellt i EU-parlamentet. Därefter förhandlar de med varandra och 
efter ett tag (kort eller långt) kommer man överens om ett direktiv. Sedan ska 
det genomföras nationellt och då ska varje medlemsstat se hur man kan 
förändra lagen för att anpassa sig till direktivet. Tiden fram till att vi har en 
ändrad LEK kan beräknas till 3-4 år. En gissning är att nya regler finns på plats 
runt 2020.   
 
En av de stora förändringar som föreslås är ändrad definition av vad som ska 
vara en elektronisk kommunikationstjänst. Man föreslår en utvidgning så att 
man även inkluderar fler interpersonella kommunikationstjänster. Det 
innefattar vissa samtals- eller meddelandetjänster som inte bygger på att man 
ringer ett telefonnummer t.ex. Skype. 
  
Ändring föreslås också i tidigare artikel 13a (den nya benämningen är just nu 
artikel 40) som rör säkerhet och integritet.  
Det handlar om ett samspel mellan GDPR, som träder i kraft 2018, NIS-
direktivet, som handlar om tjänster på nätet, ändringar i Ramdirektivet och 
ePrivacy-direktivet där det inte kommit några förslag ännu. Det finns inget som 
indikerar att driftsäkerhetsreglerna kommer att försvinna, det är fortfarande 
samma typer av saker man ska iaktta. Begreppet Security vidgas till att röra 
andra typer av incidenter.   
  
Se mer detaljer i bifogad presentation kring ovanstående.  
 
Gå in och titta på förslaget om ni tycker det verkar intressant. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-
establishing-european-electronic-communications-code   
 
Nordiskt tillsynsmöte (PTS) 
 
PTS är med i ENISA:s expertgrupp och delar erfarenheter med andra 
medlemsländer. Då det är väldigt olika förutsättningar och ser annorlunda ut i 
andra delar av Europa har vi sett ett behov av att tala mer med våra nordiska 
systermyndigheter kring framförallt tillsyn. Det har inrättats en liten grupp 
bestående av Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island som ska ses och 
utbyt erfarenheter kring tillsynsarbete och incidenter. Det finns mycket att lära 
av varandra och många operatörer bedriver ju verksamhet över gränserna. En 
sak som diskuterats är om vi t.ex. skulle kunna göra en gemensam tillsynsinsats.   
 

Övriga frågor, nästa möte   

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
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En fråga hur det har gått med den civila beredskapsplaneringen ställdes. PTS 
svarade att planeringen pågår och att chefen på enheten för robusthet och 
beredskap är den på PTS som kan svara på detta. Vi kanske kan ta upp mer 
kring detta nästa möte. Nästa år är det Telö 17 med inriktning på det här 
området  

Nästa möte blir på förmiddagen den 3 maj 2017.  

 


