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1. Nyanmälan / ändring / avanmälan 

 Nyanmälan 

 Ändring av tidigare registrerade uppgifter, ange vad som ändrats 

 Avanmälan av anmälningspliktig verksamhet 

 
  

    

    

     

  

  
 

  
 

2. Sökande
2.1 Företag 2.2 Organisationsnummer 

2.3 Postadress 2.4 Telefonnummer 

2.5 Ortsadress (postnummer, ortsnamn och land) 2.6 Webbplats 

2.7 Kontaktperson inom företaget 

2.8 E-postadress till kontaktpersonen 

2.9 Mobiltelefonnummer till kontaktpersonen 

 
  

  

  
 

 
 

  
 
     

 

 

 

3. Koncernanmälan
3.1 Omfattar anmälan en koncern 

 Ja 
Ange vilka bolag/organisationer som ingår i rutan nedan samt bifoga en organisationsskiss till anmälan. Organisationsskissen ska 
även omfatta bolag som inte omfattas av anmälan. 

 Nej 

3.2 Bolag och/eller organisationer (utöver det som angetts under rubriken sökande) som omfattas av anmälan. 
För respektive bolag/organisation ange bolagets/organisationens namn samt organisationsnummer: 

• Fyll i blanketten  på din dator eller texta tydligt.  
Underteckna blanketten och skicka in den i original.  
Bifoga aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.  

Anmälan –  tillhandahållande av samhällsviktiga  
tjänster  –  digital infrastruktur  

Post- och  telestyrelsen  
 
Postadress:  Besöksadress:  Telefon: 08-678 55 00  
Box 5398   Valhallavägen 117 A  Telefax: 08-678  55 05  
102 49 Stockholm  www.pts.se  pts@pts.se  
 
 



  
  

   
   

 
  

   
 

   
   

 
   

 

 

 

   

 

4. Verksamhet
4.1 Berörd samhällsviktig tjänst 

 Leverantör av auktoritativ DNS-tjänst 
Leverantör av DNS-tjänst i form av en auktoritativ namnservertjänst som har fler än 25 000 aktiva domännamn anslutna. 

 Leverantör av rekursiv DNS-tjänst 
Leverantör av DNS-tjänst i form av en rekursiv namnservertjänst som används av fler än 100 000 användare. 

 Registreringsenhet för toppdomäner 
Administration och förvaltning av domännamn på internet som utförs för toppdomäner med fler än 250 000 aktiva domäner. 

4.2 Kommentar angående berörd samhällsviktig tjänst (ej obligatorisk) 

4.3 Tillhandahålls den samhällsviktiga tjänsten i två eller flera medlemsstater? Om ja, i vilka medlemsländer 

 
    

    

    

   
   
   

  
 

    
 

   
 

     

 

 

 

 

5. Tidpunkt för kvalificering som leverantör av samhällsviktig tjänst1

5.1 Bedömd tidpunkt för kvalifikation som leverantör av samhällsviktiga tjänster (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

5.2 Verksamheten bedöms ha kvalificerats vid denna tidpunkt för att 

 Tröskelvärde för relevant tjänst överskreds vid denna tidpunkt. 
För auktoritativ namnservertjänst: fler än 25 000 aktiva domännamn anslutna. 
För rekursiv namnservertjänst: används av fler än 100 000 användare. 
För administration och förvaltning av domännamn på internet som utförs för toppdomäner: fler än 250 000 aktiva domäner. 

 Verksamheten fick vid tidpunkten en etablering i Sverige. 

 Annan anledning, specificera i kommentar nedan. 

5.3 Kommentar angående tidpunkt för kvalifikation (ej obligatorisk) 

  

                                                 

1  Här anges vid vilken tidpunkt ni  bedömer att  ni uppfyllde kriterierna för att utgöra en leverantör av samhällsviktiga  
tjänster och varför vid den tidpunkten. Exempel på  sådana omständigheter kan  vara att en auktoritativ  
namnservertjänst bedöms ha fått flera 25  000 aktiva domännamn  anslutna viss  dag.  
______________________________________________________________________________________  
 

Post- och  telestyrelsen  



   
    

    
 

6. Kontaktperson för incidentrapporteringskonton 2

6.1 Förnamn 6.2 Efternamn 

6.3 Telefonnummer 6.4 E-postadress till kontaktpersonen 

 
  

  

  

  

7. Underskrift
7.1 Ort och datum 

7.2 Underskrift (firmatecknare) 

7.3 Namnförtydligande 

 

                                                 

8. Bilagor:  
 Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket 
 Om koncernanmälan (3), koncernskiss  
  

2  Information om kontaktperson för incidentrapportering används av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
för autentisering vid skapande av incidentrapporteringskonto hos MSB. Mer information om incidentrapporteringskonto  
finns på  https://www.msb.se.  
 
MSB ställer krav på att kontaktpersonen för incidentrapporteringskonton måste vara anställd av leverantören  av den  
samhällsviktiga tjänsten och att e-postadress för kontaktpersonen måste vara en tjänste-e-post.  
______________________________________________________________________________________  
 

Post- och  telestyrelsen  

https://www.msb.se/


______________________________________________________________________________________  
 

Post- och  telestyrelsen  

PTS  information om behandling av personuppgifter  

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, telefonnummer och  
mobiltelefonnummer.  

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att PTS ska ha tillgång till kontaktuppgifter till personer i  
anmälda verksamheter vilket  är nödvändigt för att myndigheten effektivt ska kunna bedriva tillsyn och 
genomföra utredningar. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är därför  
myndighetsutövning respektive utförande av allmän uppgift.   

De personuppgifter du lämnar till PTS bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.  

• Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS. 
• Om du vill  veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS. 
• Om du vill klaga  på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS 

och även till Datainspektionen. 

PTS är enligt  19  § förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  
skyldig att  lämna uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  (MSB)  om innehållet i  
anmälningar  enligt  23 § lagen  (2018:1174) om informationssäkerhet för  samhällsviktiga och digitala  
tjänster. Den information du lämnar till PTS på denna blankett kommer därför att lämnas av PTS till MSB.  

Eftersom PTS är  en statlig myndighet omfattas  myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att  
handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att  
lämnas ut till den som begär det. I vissa  fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas  
därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens  webbplats.  

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom  dataskyddsombudet@pts.se.  

mailto:dataskyddsombudet@pts.se
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