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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Enligt sändlista 

Vår referens: 20-3324, Ert datum: 2020-03-02 

Remiss av förslag till nya föreskrifter och 
allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster 

Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över förslag till nya 

föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster som upphäver och 

ersätter följande föreskrifter:  

• Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 1995:1) om fredstida planering för 

totalförsvarets behov av telekommunikation m.m., 

• Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2012:2) om 

rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning,  

• Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2012:4) om 

skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter 

för brottsbekämpande ändamål,   

• Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2014:1) om 

skyddsåtgärder för behandlade uppgifter, samt 

• Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet. 

De nya föreskrifterna kompletterar skyldigheterna i 1 kap. 11 § samt 8 kap. 1, 3 – 6 och 

9 §§ lagen (2022:XX) om elektronisk kommunikation (nya LEK).  

 

Förslaget till nya säkerhetsföreskrifter och konsekvensutredning bifogas samt finns 

tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se . 

http://www.pts.se/
http://www.pts.se/
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Bakgrund till förslaget 

Regeringen har föreslagit en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk 

kommunikation (LEK). Den nya lagen genomför EU:s direktiv1 om inrättande av en 

europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Nya LEK föreslås träda i kraft den 1 

augusti 2022. I samband med detta har PTS tagit fram förslag till nya föreskrifter. 

Dessa föreslås träda ikraft den 1 augusti 2022, samma dag som nya LEK träder ikraft. 

De nya föreslagna föreskrifterna syftar till att säkerställa att bestämmelserna står i 

överensstämmelse med den överordnade regleringen samt att de motsvarar en 

säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till riskerna för incidenter och samhällets 

behov av säker elektronisk kommunikation, tydliggör vilka säkerhetsåtgärder som 

tillhandahållare ska vidta i sin verksamhet för att hantera risker för incidenter.  

Förslagets innehåll 

PTS nu föreslagna föreskrifter och allmänna råd innebär en hopslagning av flera 

gällande föreskrifter inom säkerhetsområdet till en regelsamling i syfte att underlätta 

för tillhandahållarna. Förslaget till föreskrifter specificerar och kompletterar 

skyldigheterna i nya LEK. I sak motsvarar förslaget till de nya föreskrifterna i stora 

delar de nuvarande föreskrifterna. Vissa krav förtydligas och vissa ändringar och 

tillägg görs.  

Föreskrifterna innehåller bl.a. krav på det övergripande säkerhetsarbetet, riskanalys, 

åtgärder efter riskbedömning, åtgärder avseende åtkomst och behörighet, loggning, 

kryptering, redundans och reservkraft, åtgärder avseende övervakning och 

beredskap, fredstida planering för totalförsvarets behov av elektroniska 

kommunikationer, information till användare om konkret och betydande hot om en 

säkerhetsincident samt rapportering av säkerhetsincidenter till PTS. 

Konsekvenserna som redogörs för i tillhörande konsekvensutredning uppkommer 

med anledning av de materiella ändringar och kompletteringar som genomförs i sak i 

förhållande till nu gällande föreskrifter. 

Ert yttrande 

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och allmänna råd och 

konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 1 

april 2022. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen 

ange diarienummer 20-3324 och PTS säkerhetsföreskrifter i ärenderaden. PTS 

föreskrifter är avsedda att träda i kraft den 1 augusti 2022. 

                                                        
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation 
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Frågor rörande remissen skickas till pts@pts.se, ange diarienummer 20-3324 - PTS 

säkerhetsföreskrifter. 

De handlingar som bifogas är: 

1. Konsekvensutredning 

2. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster 

3. Missiv 

4. Sändlista 
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