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Driftsäkerhetsforum 2015-11-25 

1.          Information inför ikraftträdande av nya föreskrifter 

 

a) Undantagsförfarande (PTS) 

De nya föreskrifterna finns nu även översatta till engelska.  

Information kring ansökan om undantag samt en mall, som ni uppmanas att 
använda, kommer inom kort att finnas på PTS webbplats. Tänk på att vara så 
utförlig som möjligt i ansökan, redovisa alternativa åtgärder samt påverkan på 
driftsäkerhet och bifoga gärna statistiskt underlag.  

Inga ansökningar om undantag kommer att kunna tas emot innan årsskiftet och 
PTS avgör självständigt om ansökan beviljas. 

Se bifogad presentation för de tre grunder på vilka undantag kan beviljas.   

b) Planerad tillsyn (PTS) 

PTS har tagit fram en tillsynsplan för 2016-2017 som omfattar årlig tillsyn av 
driftsäkerhetsincidenter och händelsestyrd tillsyn. För 2016 ligger fokus på 
tillämpning av de nya föreskrifterna vad gäller kartläggning och klassificering av 
tillgångar samt störningar och avbrott som orsakas av fel i konfiguration.  

Tillsynsplanen kommer att publiceras på PTS webbplats innan årets slut. 

På frågan om hur man bedriver tillsyn på det som ska implementeras inom fem 
års sikt blir svaret att startskottet går nu och PTS kan begära in dokumentation i 
tillsyn som görs nu. När det görs ny tillsyn kan man jämföra dokumentationen 
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och se om några förändringar skett. Vid förändringar gäller ”femårskraven” 
genast, på så sätt kan tillsyn av dessa krav komma att ske redan tidigare.  

 

2.          RSA för sektorn elektronisk kommunikation 
             (PTS) 

PTS har skyldighet att göra en RSA utifrån föreskrifter från MSB. Uppgiften är 
att informera samhället om risker inom elektronisk kommunikation men det är 
även viktigt för PTS egen verksamhet. I år har MSB arbetat om sina föreskrifter 
och säger att vi bara ska titta på nationell nivå eller internationell påverkan – 
inte det lokala. Detta ska enligt MSB länsstyrelser och kommuner bidra med. 
Värderingarna skiljer sig inte från tidigare år. Bara öppen information 
behandlas, inte annat kopplat till Sveriges säkerhet och försvarsplanering.   

Detaljer kring händelser som värderas, antal händelser med nationell påverkan, 
bedömningsgrunder och resultat finns i bifogad presentation.  

För att göra sin egen RSA behöver PTS operatörernas bedömningar varför vi 
kommer att återkomma med frågor kring detta under 2016. 

3.    Internationellt 

 

 a) ENISA:s årliga rapport om inträffade incidenter 
                          (PTS)   

En rapport görs varje år. Implementeringen av art. 13 a har gått långsamt men i 
år ha alla implementerat reglerna och fler länder än tidigare har rapporterat in 
incidenter. Uppgifter om antalet rapporterande länder, trösklar för rapportering 
och drabbade tjänster finns i bifogad presentation. P.g.a. den tidigare låga 
rapporteringen går historisk statistik inte att jämföra riktigt. Rapporterna gäller 
2014 och finns att läsa på ENISA:s hemsida 
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and- 
CIIP/Incidents-reporting/annual-reports  

b) Status – direktivsöversyn (PTS) 

I maj lanserade kommissionen DSM, digital single market. Avsikten är att skapa 
bättre tillgång för konsumenter, rätta förhållanden, maximera tillväxtpotentialen 
för den digitala ekonomin och även behandla frågor som rör driftsäkerheten. 
Under 2016 kommer man att presentera förslag kring telekomreglerna och allt 
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som fanns med i TSM (EU-kommissionens förslag om telecom single market) 
kommer säkert komma på bordet igen.  

Alla som vill kan bidra med synpunkter via den enkät som Kommissionen har 
ute nu (se bifogad presentation för länk). Den omfattar 200 frågor och berör 
det mesta i direktivet men bara två frågor (106 och 107) berör integritet och 
driftsäkerhet. Deadline för svar är den 7 december. Regeringen kommer att 
lämna svar och även ENISA men Staffan vet inte om PTS kommer att lämna 
ett eget svar eller inte. PTS åsikter kommer att komma fram via vårt arbete i 
Berec.   

Översynsprocessen – hur kan den tänkas se ut framöver. 
Utvärderingar och förslag under nästa år så det kommer finnas många tillfällen 
att kunna påverka. PTS uppmanade alla att lobba på då möjligheten att påverka 
är nu under kommande år då de stora ramarna kommer sättas.  Kommissionen 
kommer att lägga sitt föreslag, troligen i slutet av nästa år. Man kan lämna 
förslag till kommissionen även om de inte ställt frågor.  

Baserat på hur det tidigare sett ut tror PTS att det tidigast 2017 blir förändringar 
och att nya direktiv beslutas i slutet av 2018.  Kanske blir det förordning istället 
för direktiv och då bli helt annan process.  

        

4.              Information från Bredbandsforum 
                 (Bredbandsforum) 
     
Bredbandsforum har funnits sedan 2009 då regeringen tog beslut om 
bredbandsstrategin. Nuvarande arbete med översyn av strategin kommer att 
fortgå en bit in på 2016. Man har nya mål att jobba mot och den digitala 
agendan är fokuserad på tjänster.  

Arbetet har tidigare varit mycket fokuserat på samverkan i olika arbetsgrupper 
och många här på mötet har varit med. Det senaste året har fokus förändrats 
och det finns nu tre ben att stå på - nationellt, regionalt och lokalt.  

Det nationella sekretariatet för bredbandskoordinatorerna finns på 
Bredbandsforum.  
Regionala koordinatorer ska ha ett helhetsperspektiv och ska jobba med bland 
annat stöd. Kontaktuppgifter till aktörerna kommer att finnas på webben. 
Det nationella sekretariatets uppdrag är att bidra med kompentens och stöd på 
olika sätt t.ex. inom juridik, ekonomi och teknik så de kommer igång. 
Kommande bredbandsstöd ska kopplas till regional strategi. Beslut om ny 
föreskrift sker troligtvis i början av december.   
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Byanätsforum är till för de lokala grupper som jobbar med utbyggnad av 
bredband i glesbygd. 
 

Se bifogad presentation för mer detaljer samt webbplatsen 
www.bredbandsforum.se. 

Projektet Robust fiberanläggning som nyligen startat är baserat på 
Bredbandsforums arbetsgrupp ”Robusthet II”. Syftet med projektet är att öka 
kunskapen om fiberanläggning och standardisera en godtagbar lägstanivå samt 
säkerställa robusthetsnivån. Målet är att ta fram ett paraplydokument med 
vägledningar för anläggning, metodval och förläggningsteknik, fiberan-
läggningscertifiering och förvaltningsorganisation. Se mer info samt tidplan i 
bifogad presentation. 

 

5. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

6. Nästa möte 

Preliminärt datum 6 april 2016. 

Mötet avslutades. 

 

http://www.bredbandsforum.se/

