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Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering 
och inträffade integritetsincidenter 

Saken 

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; 
nu fråga om avskrivning. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund 

Under våren 2013 inledde PTS planlagda tillsyner över ett urval operatörer i 
syfte att dessa skulle redogöra för sina processer för incidentrapportering, samt 
för genomgång av inträffade incidenter under 2012. Tillsynerna omfattade såväl 
driftstörningar som integritetsincidenter. Dessa tillsynsinsatser var de första 
tillsynerna om incidentrapportering sedan skyldigheten att rapportera incidenter 
trädde i kraft 2011.  

Ett av huvudsyftena med inrapporteringsskyldigheten är att PTS ska kunna göra 
en bedömning av om det finns skäl att misstänka att bestämmelser i lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) inte efterlevs. Även i de fall 
en incidentrapport till PTS inte ger upphov till direkta tillsynsåtgärder, kan 
incidentrapporten innehålla uppgifter som bidrar till myndighetens kunskap om 
vanliga orsaker till integritetsincidenter. Detta kan i sin tur utgöra underlag för 
PTS planlagda tillsynsinsatser. Det är PTS avsikt att årligen genomföra 
planlagda tillsyner över utvalda operatörer rörande incidentrapportering och 
inträffade incidenter. 
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Mot bakgrund av detta inledde PTS den 17 februari 2014 för andra gången en 
planlagd tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter 
hos Com Hem AB (Com Hem). Den 3 april 2014 höll PTS ett tillsynsmöte med 
Com Hem. 

PTS hade inför tillsynsmötet begärt att få ta del av bolagets förteckning över 
integritetsincidenter. Com Hem har varken under 2012 eller 2013 rapporterat in 
någon integritetsincident till PTS, och någon logg har heller inte presenterats. 
PTS begärde en förklaring till varför Com Hem inte har rapporterat in några 
integritetsincidenter. Bolaget har framfört att dokumenterade rutiner för 
inrapportering av integritetsincidenter finns, att några incidenter inte har 
upptäckts och att arbete pågår med att anpassa verksamheten inför kommande 
krav enligt de nya föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för 
behandlade uppgifter som börjar gälla från och med den 1 september 2014. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
tillsynsmyndighet enligt LEK. PTS ska enligt 7 kap. 1 § LEK utöva tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

Av 6 kap. 1 § LEK framgår att med integritetsincident avses en händelse som 
leder till oavsiktlig eller otillåten utplåning förlust eller ändring, eller otillåtet 
avslöjande av eller otillåten åtkomst till uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållandet av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 

Enligt 6 kap. 3 § första meningen LEK ska den som tillhandahåller en allmänt 
tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i 
samband med tillhandahållande av tjänsten skyddas. 

Av 6 kap. 4 a § första stycket LEK framgår att den som tillhandahåller allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster utan onödigt dröjsmål ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om inträffade integritetsincidenter. Om 
incidenten kan antas inverka negativt på de abonnenter eller användare som de 
behandlade uppgifterna berör, eller om tillsynsmyndigheten begär det, ska även 
dessa underrättas utan onödigt dröjsmål. 

När och hur rapportering av integritetsincidenter ska ske och vad rapporterna 
ska innehålla framgår fr.o.m. den 25 augusti 2013 av Kommissionens 
förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på 
anmälan av personuppgiftsbrott. Av art. 2 i förordningen framgår bl.a. att 
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rapportering till PTS ska ske senast 24 timmar efter det att integritetsincidenten 
upptäcks. Om operatören vid denna tidpunkt ännu inte har tillgång till alla 
uppgifter om incidenten ska de uppgifter som finns tillgängliga lämnas i en 
inledande rapport och resterande uppgifter lämnas i en kompletterande rapport 
så snart som möjligt, dock senast tre dagar efter den inledande rapporten.  

Enligt förordningen ska, som utgångspunkt, samtliga integritetsincidenter 
rapporteras till både PTS och till berörda abonnenter eller användare. Enligt art. 
3-4 i förordningen kan operatören underlåta att underrätta en berörd abonnent 
eller användare om integritetsincidenten inte kan antas inverka negativt på 
abonnenterna eller användarna eller tjänstetillhandahållaren har vidtagit tekniska 
skyddsåtgärder som medför att de uppgifter som berörs av incidenten är 
oläsbara för obehöriga, t.ex. genom kryptering eller hashning av uppgifterna. 

För integritetsincidenter som inträffat före det att förordningen trädde i kraft 
den 25 augusti 2013 tillämpas PTS föreskrifter och allmänna råd om 
underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över 
integritetsincidenter (PTSFS 2012:1). Enligt föreskrifternas 8 § behöver en 
integritetsincident inte rapporteras in till PTS om integritetsincidenten endast 
berört ett fåtal abonnenter eller användare och inte kunde antas inverka 
negativt på dessa abonnenter eller användare. Vidare gäller enligt 9 § att en 
underrättelse inte behöver lämnas till berörd abonnent eller användare om 
tjänstetillhandahållaren med en allmänt erkänd krypteringsmetod av tillräcklig 
nyckellängd krypterat de uppgifter som berörs av en integritetsincident och 
uppgifterna därför var oläsbara för alla obehöriga när incidenten inträffade. 

PTS bedömning 

När det gäller rapportering av integritetsincidenter begränsas den aktuella 
tillsynen till rutiner och processer för rapportering då Com Hem inte har 
rapporterat någon incident under 2013.  

PTS har inom ramen för tidigare genomförd årlig tillsyn över Com Hem 
konstaterat att bolaget har dokumenterade rutiner och processer för hantering 
och rapportering av integritetsincidenter (PTS dnr 13-941). Bolaget har inom 
ramen för aktuell tillsyn uppgett att arbete pågår med att se över dessa rutiner 
inför att nya föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade 
uppgifter träder i kraft från och med den 1 september 2014. Bolaget har vidare 
uppgett att de inte har fått några klagomål gällande integritetsincidenter.  

Som PTS tidigare har konstaterat finns erforderliga rutiner och processer 
dokumenterade i verksamheten, men det faktum att Com Hem inte har 
rapporterat några incidenter sedan reglerna trädde i kraft indikerar att det kan 
föreligga brister i tillämpningen av aktuella rutiner och processer och bolagets 
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förmåga att upptäcka och rapportera integritetsincidenter. Med en 
integritetsincident avses enligt definitionen i 6 kap. 1 § LEK en händelse som 
leder till oavsiktlig eller otillåten utplåning förlust eller ändring, eller otillåtet 
avslöjande av eller otillåten åtkomst till uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållandet av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 
Med behandling avses t.ex. insamling, registrering, lagring och bearbetning och 
behandlingen ska ha skett i samband med tillhandahållandet av en allmänt 
tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. Integritetsincidenter kan vara 
många olika slags händelser av varierande dignitet och integritetsincidenter bör 
därför rimligen förekomma. Det är således anmärkningsvärt att Com Hem inte 
har rapporterat en enda incident under de senaste två åren och det faktum att 
ingen abonnent eller användare har inkommit med något klagomål innebär inte 
att incidenter inte inträffar i verksamheten. 

Mot bakgrund härav finns det enligt PTS bedömning anledning att återkomma 
till Com Hems tillämpning av rutiner och processer för upptäckande, hantering 
och rapportering av integritetsincidenter. PTS har för avsikt att genomföra en 
planlagd tillsyn gällande rutiner och processer för att upptäcka, hantera och 
rapportera integritetsincidenter, varför PTS i dagsläget inte kommer att vidta 
några ytterligare åtgärder inom ramen för denna tillsyn. Ärendet avskrivs därför 
från vidare handläggning. 

Upplysningsvis meddelas att PTS även kommer att inleda ett arbete med att 
förtydliga vägledningen gällande inrapportering av integritetsincidenter, bland 
annat vad gäller de delar som berör förteckningen av integritetsincidenter. I 
detta arbete kommer PTS att föra en dialog med operatörerna. 

Hur man överklagar 

Beslutet kan inte överklagas. 

 
 ____________________  

Beslutet har fattats av ställföreträdande enhetschefen Staffan Lindmark. I 
ärendets slutliga handläggning har även Jeanette Kronwall (föredragande) och 
Erika Hersaeus deltagit. 
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