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1. Inledning 

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 25 juni 2020 remitterat ett förslag till 

föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av 

samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur enligt lag (2018:1174) om 

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Remissen har skickats 

till anmälda leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur. 

Därutöver har samtliga tillsynsmyndigheter inom NIS-regleringen och ett antal andra 

myndigheter fått remissen. Nedan sammanställs de huvudsakliga synpunkter som 

framförts i inkomna remissvar och PTS inställning till remissinstansernas synpunkter. 

Svar har inkommit från 16 remissinstanser. 

 

2. Inkomna remissvar 

PTS har tagit emot remissvar från följande myndigheter och övriga organisationer 

och företag: Datainspektionen, Finansinspektionen, Försvarets Materielverk (FMV), 

Försvarets Radioanstalt, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Internetstiftelsen, 

Kommerskollegium, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Netnod 

http://www.pts.se/
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Internet Exchange AB (Netnod), One.com Group AB, Regelrådet, Socialstyrelsen, 

Statens Energimyndighet, Stockholm Stad, Sveriges Kommuner och Regioner och 

Transportstyrelsen. 

2.1 Remissinstanser utan synpunkter 

Finansinspektionen, Försvarets radioanstalt, Statens energimyndighet, Stockholms 

stad, Sveriges kommuner och regioner har inga synpunkter på de föreslagna 

föreskrifterna och allmänna råden. 

 

3. Övergripande kommentarer 

3.1 Allmänt om de föreslagna föreskrifterna och allmänna råd 

Försvarets Materielverk, Internetstiftelsen, Socialstyrelsen och Stockholms stad har 

framfört att de är positiva till att PTS har förtydligat 12–14 §§ i NIS-lagen.  

Transportstyrelsens sammantagna bedömning är att kraven om säkerhetsåtgärder 

(8–17 §§) i PTS förslag till föreskrifter är väl avvägda och tydliga i sin beskrivning. 

Detta gäller särskilt de åtgärder som minimerar verkan av incidenter (15–17 §§). 

PTS kommentar: PTS ser positivt på det generellt positiva bemötandet av 

framtagandet av föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer 

av samhällsviktiga tjänster.  

3.2 Frågan om riskanalysens betydelse för vidtagande av 
säkerhetsåtgärder 

MSB framför inledningsvis att de inte delar PTS bedömning om att det enligt NIS-

regleringen inte är möjligt att föreskriva om säkerhetsåtgärder oaktat vad 

leverantörens riskanalys visar. MSB tolkar förslaget som att en leverantör kan 

acceptera samtliga risker och därmed inte träffas av några av de krav på 

säkerhetsåtgärder som föreskrifterna. MSB anser inte att denna effekt är förenlig 

med varken NIS-direktivets eller NIS-lagens syfte. Med den nuvarande utformningen 

är det viktigt att leverantören motiverar och dokumenterar på vilka grunder en risk 

accepteras. Det är också viktigt att det är rätt beslutsnivå som kan acceptera en risk 

vilket tydligare borde framgå av föreskrifterna. 
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Transportstyrelsen framför att angivandet av att leverantören ska vidta åtgärder för 

att hantera riskerna i enlighet med vad som föreskrivs i 8–16 §§ om riskbedömningen 

påvisar risker som bör elimineras eller reduceras kan innebära att leverantörer genom 

sin riskbehandling (riskaptit) inte genomför de åtgärder som presenteras i 8–16 §§. 

Syftet att tvinga leverantörerna att vidta vissa obligatoriska åtgärder oaktat 

organisationens riskacceptans tolkar vi finns i artikel 14.1 Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam 

nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet) 

samt avsnitt 7.1.4, Tekniska och organisatoriska åtgärder i Regeringens proposition 

2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.   

Socialstyrelsen delar PTS bedömning att föreskrifter om säkerhetsåtgärder som 

innebär att leverantören ska genomföra säkerhetsåtgärder i de fall leverantörens 

riskanalys påvisar brister, leder till en tydligare reglering än om föreskrifterna i första 

hand rör vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Socialstyrelsen anser i övrigt att de 

föreslagna föreskrifterna är pedagogiskt uppbyggda med relevanta och 

proportionerliga krav. 

Netnod framför att de stödjer PTS bedömning och val av regeringsalternativ, dvs. att 

detaljerade krav på säkerhetsåtgärder oaktat leverantörens riskanalys inte är aktuellt i 

nuläget.  

PTS kommentar: PTS tolkning av 12 § NIS-lagen innebär att det saknas utrymme för 

tillsynsmyndigheterna att meddela föreskrifter med krav på vidtagande av 

säkerhetsåtgärder som inte baseras på resultatet av leverantörens egen riskanalys. 

Kravet i 6 § om att leverantören ska vidta åtgärder i enlighet med vad som föreskrivs i 

8–16 §§ om leverantörens riskbedömning påvisar risker som bör elimineras eller 

reduceras förtydligar 12 § NIS-lagen. Genom att en riskhanteringskultur skapas som 

inbegriper riskbedömning och genomförande av säkerhetsåtgärder som är 

anpassade till riskerna främjas och utvecklas ändamålsenliga krav (skäl 44 NIS-

direktivet). Vidtagande av lämpliga säkerhetsåtgärder är en grundförutsättning för ett 

långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Föreskrifterna 

innehåller detaljerade regler om riskanalysarbetet som bland annat inbegriper 

underlagen/redogörelse för hur leverantören kommer fram till att vissa 

säkerhetsåtgärder ska eller inte ska vidtas. Samtidigt som föreskrifterna är 

marknadsorienterade, möjliggör de en effektivare tillsyn av leverantörens 

riskanalysarbete. PTS bedömer därmed att en omotiverad eller schablonartad nivå på 

riskacceptans motverkas av kravet på underlag för bedömning av sannolikhet och 

konsekvens i 5 § punkten 5 samt kravet på bedömning av acceptans av risker i 4 § 

punkten 5. Av inkomna remissvar framgår dock att föreslagna formuleringar kan 

missförstås. PTS väljer därmed att tydliggöra kravet i 5 § nya punkten 4 genom att 

istället för att kräva en redogörelse, kräva redogörelser av skälen till bedömning. PTS 
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flyttar kravet i 4 § punkten 5 till 6 § och tydliggör det genom ett tillägg i det allmänna 

rådet. 

3.3 Relationen till MSB:s föreskrifter och metodstöd 

Det är enligt Internetstiftelsen viktigt att det sker en harmonisering mellan MSB:s 

föreskrifter och metodstöd och de föreskrifter och allmänna råd som PTS utfärdar för 

att ytterligare underlätta tolkningen av NIS-lagen.  

PTS kommentar: PTS föreslagna beskrivning av föreslagna nivåindelningar för 

konsekvens- och sannolikhetsbedömningar i allmänt råd till 4 § är endast en 

exemplifiering. PTS ser för närvarande inget behov av ändring. 

3.4 Kommerskollegium behov av notifiering  

Kommerskollegium framför i sitt remissvar att PTS inte behöver anmäla förslaget på 

föreskrifter enligt förordning (1994:2029) om tekniska regler förutsatt att en DNS-

tjänst inte kan karaktäriseras som en informationssamhällets tjänst, dvs. en tjänst 

som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell 

begäran av en tjänstemottagare. Kommerskollegium överlåter den närmare 

bedömningen till PTS.  

Kommerskollegium bedömer vidare att PTS behöver anmäla förslaget enligt 

förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden om någon möjlighet till 

nationell lösning har utnyttjas. Kommerskollegium överlåter den närmare 

bedömningen till PTS. Kommerskollegium har efter ytterligare diskussioner med PTS 

kommit fram till att någon anmälan inte är aktuell. 

PTS kommentar: Om det är otydligt huruvida ett förslag till föreskrifter behöver 

notifieras till EU Kommissionen är rekommendationen från Kommerskollegium att 

notifiera förslaget. PTS notifierade förslaget till EU Kommissionen från november 2020 

till februari 2021. Inga reaktioner inkom. 
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4. Kommentarer om krav som inte 
föreslagits 

4.1 Reglering av informationstillgångar 

Internetstiftelsen framför att både föreskrifter och konsekvensutredning är 

fokuserade på nätverk och informationssystem, medan de informationstillgångar 

som hanteras i dessa nätverk och informationssystem inte alls omnämns, något som 

Internetstiftelsen anser är av stor betydelse för ett definiera skyddsvärde och därmed 

komma fram till proportionerliga skyddsåtgärder. 

PTS kommentar: Enligt NIS-lagen ska säkerhetsåtgärder vidtas för de nätverk och de 

informationssystem som används för att tillhandahålla den samhällsviktiga tjänsten.   

PTS menar att definitionen av ”nätverk och informationssystem” i NIS-lagen (2 § 

första stycket 1 c) får anses omfatta även informationstillgångar och PTS uppfattning 

är därför att detta inte särskilt behöver anges i föreskrifterna. 

4.2 Brist på tillgång till utrustning bör beaktas 

Försvarets materielverk framför att PTS bör överväga att ställa krav på 

försörjningstrygghet avseende den materiel som är kritisk ur ett 

tjänsteleveransperspektiv och anger att detta kan ske t.ex. genom avtal om 

lagerhållning med leverantörer eller egen lagerhållning för att säkerställa tillgång till 

materiel under krissituationer. FMV framför vidare att det bör framgå att uppföljning 

av de ställda kraven kommer att ske inom ramen för PTS tillsyn.  

PTS kommentar: PTS tydliggör reglerna om riskanalys i 4 § samt om 

kontinuitetsplanering i 17 § genom att lägga till allmänna råd om att leverantören bör 

analysera eventuella brister på tillgång till sådan utrustning eller sådana reservdelar 

som behövs för att kritiska nätverk och informationssystem ska kunna upprätthålla 

kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten. 

4.3 Reglering av robust infrastruktur 

One.com framför att ”Based on our experience and our understanding of the threat 

landscape, we recommend that the concept of decentralization is reflected in the 

Swedish NIS directive. Decentralized infrastructure should be a requirement for 

providers of essential DNS services in Sweden. The impact of severe attacks on DNS 

infrastructure can be significantly reduced if the targets are spread across multiple 
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independent locations. This avoids single point of failures and strengthens the attack 

surface to be more robust. Aside from being at different physical sites, DNS servers 

should reside in separate network segments as well. 

Each of the separate physical locations should be able to "run" the entire DNS service 

on its own, so if all other locations are down or severely impaired, DNS.  

PTS kommentar: PTS konstaterar att i de fall leverantörens riskanalys påvisar behovet 

av säkerhetsåtgärder ska leverantören vidta sådana i enligt med 8 §. 

4.4 Reglering av informationsklassning 

IVO framför att de kan konstatera att PTS föreskrifter inte innehåller någon närmare 

vägledning eller reglering avseende informationsklassning. IVO föreslår att PTS bör 

överväga om det inte kan finnas skäl att komplettera föreskrifterna i detta avseende. 

PTS kommentar: PTS har övervägt att införa krav på informationsklassning. Mot 

bakgrund av att krav på informationsklassning framgår av 8 § MSBFS 2018:8 anser 

PTS dock att det redan framgår att berörda leverantörer ska klassa sin information 

enligt dessa föreskrifter. PTS har därför för närvarande valt att inte ställa ytterligare 

detaljerade krav kring just informationsklassning. 

 

5. Kommentarer på de föreslagna kraven 

5.1 Ord och uttryck (2-3 §§) 

MSB framför att det i 2 § PTS föreslagna föreskrifter anges att uttryck har samma 

innebörd som i NIS-lagen och att det är osäkert hur PTS definition av nätverk och 

informationssystem förhåller sig till NIS-lagens definition av nätverk och 

informationssystem. Att det är sektorn digital infrastruktur som avses i föreskrifterna 

framgår redan av 1 § och MSB föreslår därför att definitionen av nätverk och 

informationssystem tas bort.  

PTS kommentar: PTS konstaterar att myndighetens föreslagna förkortning i 2 § av 

uttrycket ” sådana nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla 

den samhällsviktiga tjänsten inom digital infrastruktur” kunde läsas som en definition, 

som inte överensstämmer med NIS-lagens definition och tar därför bort 

förkortningen. 
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5.2 Riskanalys och riskbedömning (4 §) 

Transportstyrelsen framför att PTS föreslagna formulering i 4 § punkt 5 dvs. ”en 

bedömning om riskerna ska elimineras, reduceras eller accepteras” kan tolkas som 

förvirrande, då punkt 5 syftar på riskbehandling snarare än riskanalys och 

riskbedömning. Transportstyrelsen noterar att samma användning av begrepp även 

förekommer i 6 §. 

PTS kommentar: PTS konstaterar att kravet kan placeras i 6 § som handlar om att 

vidta åtgärder och flyttar därför kravet dit.  

MSB framför att begreppen riskanalys och riskbedömning bör justeras så att de 

överensstämmer med hur begreppen används i ISO-27000-serien för att undvika 

missförstånd. 

PTS kommentar: Av PTS föreslagna föreskrifter framgår att den av leverantören valda 

riskanalysmetoden ska utgå från etablerad standard. PTS har inte ställt krav på att 

leverantören ska utgå från ISO-27000-serien specifikt och ser därför inte att 

begreppen riskanalys och riskbedömning är missvisande. 

MSB framför vidare att ”processer” skulle kunna bytas ut mot arbetssätt för att 

ansluta till den terminologi som används i MSBFS 2018:8.  

PTS kommentar: PTS har förståelse för MSB:s synpunkt kring att det är bra att 

föreskrifterna ansluter till den terminologi som används i MSBFS 2018:8, men är av 

uppfattningen att begreppet arbetssätt inte är direkt jämförbart med processer. PTS 

har mot denna bakgrund inte för avsikt att byta ut processer mot arbetssätt.  

MSB framför även gällande 4 § att det är viktigt att det är rätt beslutsnivå som kan 

acceptera en risk. Detta borde enligt MSB:s uppfattning tydligare framgå av 

föreskrifterna. 

PTS kommentar: Mot bakgrund av att 6 § MSBFS 2018:8 reglerar ledningens och 

övriga organisationens ansvar avseende informationssäkerhetsarbetet anser PTS att 

beslutsnivån därmed är reglerad. 

5.2.1 Hot som bör analyseras - allmänt råd till 4 § 

Internetstiftelsen har anfört följande. I det allmänna rådet till 4 § anges att analys av 

organisatoriska hot åtminstone bör omfatta ”bristfälliga processer för att uppnå en 

hög säkerhet i nätverk och informationssystem (särskilt bristfälliga rutiner vid 

förändringshantering).” Internetstiftelsen ställer sig frågande till hur den med 

kursivering markerade delen av stycket ovan förhåller sig till stycket som följer längre 

ner i det allmänna rådet till 4 §, som lyder: ”Riskanalyser bör innehålla planerade 



2021-04-23 Sammanställning av inkomna remissvar om PTS förslag på föreskrifter och allmänna råd om 

säkerhetsåtgärder enligt NIS-lagen   8 

Post- och telestyrelsen 

förändringar som kan få negativa konsekvenser på säkerheten i nätverk och 

informationssystem…”  

Internetstiftelsen föreslår att texten i stycket ovan tas bort eller förenklas så att det 

blir tydligt vad som adresseras här, som inte har adresserats i det tidigare stycket. 

PTS kommentar: Av det sista stycket i det allmänna rådet till 4 § framgår att 

riskanalyser bör innehålla de planerade förändringar som kan få negativa 

konsekvenser på säkerheten i nätverk och informationssystem. Denna del av det 

allmänna rådet syftar till att tillse att en riskanalys bör ske inför förändringar som kan 

få en sådan konsekvens. Av det andra stycket i det allmänna rådet till 4 § framgår att 

eventuella bristfälliga rutiner vid förändringshantering bör analyseras i egenskap av ett 

potentiellt organisatoriskt hot. Denna del av det allmänna rådet tar således sikte på 

bristfälliga processer inför förändringshantering och inte de specifikt planerade 

förändringarna. 

5.2.2 Kvalificerade bedömningar - allmänt råd till 4 §  

Internetstiftelsen anför följande vad gäller det allmänna rådet till kravet i 4 § om 

kvalificerade bedömningar. Enligt Internetstiftelsens uppfattning är det för otydligt att 

skriva “kan” i en föreskrift som preciserar krav som ställs. Begreppet kan i en 

föreskrift innebära en oklarhet i om det är en frivillig åtgärd eller inte. Internetstiftelsen 

är av uppfattningen att detta stycke kan tas bort eftersom PTS tidigare i dokumentet 

bland annat skrivit att man ska utgå från vedertagen standard på området. 

Internetstiftelsen framför vidare att den föreslagna beskrivningen varken stämmer 

med sannolikhetsnivåerna eller konsekvensgraderna som finns i MSB:s metodstöd 

för riskanalys. 

PTS kommentar: Av det allmänna rådet som förtydligar kvalificerade bedömningar 

enligt 4§ framgår att sannolikhets- och konsekvensbedömningar kan indelas i ett 

antal angivna nivåer. Att sannolikhets- och konsekvensbedömningarna kan delas in 

ett antal föreslagna nivåer utgör en del av ett allmänt råd. Det är således inte ett krav 

att dela in bedömningarna i de angivna nivåerna utan det står leverantörerna fritt att 

välja andra nivåer. Leverantörerna kan således välja att istället exempelvis utgå från de 

sannolikhetsnivåer eller konsekvensgrader som anges i MSB:s metodstöd för 

riskanalys. Dock bör nivåerna vara enhetliga och jämförbara över tid. 

MSB föreslår vidare att rubrikerna kvalificerade bedömningar och deltagare i 

riskanalysarbetet slås ihop då det är en förutsättning för en kvalificerad bedömning 

att personer med relevant kunskap deltar i arbetet med riskanalyser.  
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PTS kommentar: PTS ser ett värde i att tydliggöra begreppet kvalificerade 

bedömningar och har i samband med tydliggöranden i allmänt råd till 4 § angett att 

personer med relevant kunskap bör delta. 

5.3 Leverantörens dokumentation av riskanalysarbetet (5 §) 

Internetstiftelsen anför att 5 § punkten 3 som anger att leverantörens dokumentation 

av riskanalysarbetet ska innehålla en hänvisning till riskanalysen i de allra flesta fall 

innebär att en hänvisning till sig själv. Internetstiftelsen är av uppfattningen att 

riskanalysen är dokumentationen av riskanalysarbetet. Det är den handling som 

dokumenterar de resonemang som leder fram till vad som är skyddsvärt. 

Riskanalysen relaterar det skyddsvärda till de hot som verksamheten kan utsättas för 

och de sårbarheter som verksamheten kan vara behäftad med. I förlängningen syftar 

riskanalysen till att ta fram ett beslutsunderlag för skyddsåtgärder samt att skapa 

spårbarhet för detta underlag. 

Internetstiftelsen anför vidare följande vad gäller dokumentation enligt 5 §. 

Internetstiftelsen tolkar denna paragraf som att man ställer krav på att (1) metoden för 

riskanalysen ska vara dokumenterad samt att (2) dokumentation från riskanalyser ska 

bevaras i 5 år. Enligt Internetstiftelsens uppfattning saknas krav på dokumentation av 

riskägares utverkande av acceptans av (eventuell) kvarstående risk.  

PTS kommentar: PTS konstaterar att 5 § 3 punkten kan uppfattas som en onödig 

hänvisning och tar därmed bort hänvisningen till riskanalysen.  

Vad gäller synpunkten kring att det saknas dokumentationskrav vad gäller 

riskacceptans så framgick det av förslaget som skickades på remiss i 5 § 5 punkten 

att även bedömningen av om riskerna ska elimineras, reduceras eller accepteras 

omfattas av dokumentationskravet. Kravet gällande riskacceptans och 

dokumentation av detsamma har flyttats till och tydliggjorts i 6 §. 

MSB har anfört att det är otydligt om 5 § 2 punkten även innefattar beroenden mellan 

olika nätverk och informationssystem. Det bör enligt MBS:s mening tydligare framgå 

att beroenden mellan olika nätverk och informationssystem ska dokumenteras.  

PTS kommentarer: PTS föreslagna föreskrifter utgör en minimireglering. Det står 

således leverantörerna fritt att dokumentera ytterligare delar såsom beroenden 

mellan nätverk och informationssystem. PTS avser dock för närvarande inte ställa 

krav på detta i föreskrifterna. 

5.4 Åtgärder och åtgärdsplan (6–7 §§) 

Av 6 § framgår att “samtliga åtgärder ska vidtas på en nivå som är proportionerlig i 

förhållande till den föreliggande risken”. Vidare framgår att ”i den bedömningen ska 
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leverantören beakta samtliga tekniska lösningar som vid var tid finns tillgängliga på 

marknaden.” Internetstiftelsen saknar ett tydligt uttalande om mot vad 

proportionaliteten ska ställas även om de anför att de förstår det som kostnader.  

Internetstiftelsen betonar vidare att allt inte nödvändigtvis löses med teknik. Det kan i 

vissa fall lika gärna lösas med administrativa och/eller organisatoriska åtgärder. Enligt 

Internetstiftelsens uppfattning är det dessutom ett orimligt krav att leverantören ska 

ha kännedom och kunskap om samtliga tekniska lösningar på marknaden. Det är ett 

krav som inte heller är möjligt att följa upp. Internetstiftelsen föreslår en alternativ 

formulering: 

”Leverantören [..] ska vidta de risklindrande åtgärder som anses lämpliga och 

tillräckliga med beaktande av tillgänglig teknik, kostnaden för genomförandet av 

åtgärderna och definierade kriterier för riskacceptans.” 

PTS kommentar: Av förarbetena till NIS-lagen framgår att vid bedömningen av vad 

som är en lämplig nivå i förhållande till risken ska enligt NIS-direktivet bl.a. den 

senaste tekniska utvecklingen beaktas. Det innebär att leverantören ska beakta 

samtliga tekniska lösningar som vid var tid finns tillgängliga på marknaden. Teknisk 

utveckling kan därför dels medföra att behovet av säkerhetsåtgärder förändras, dels 

innebära nya möjligheter att vidta effektiva säkerhetsåtgärder. Mot bakgrund av 

inkommen ståndpunkt finner PTS dock att det kan vara lämpligt att omhänderta 

behovet av att beakta samtliga tekniska lösningar som finns vid var tid tillgängliga på 

marknaden i ett allmänt råd.  

Internetstiftelsen anser att punkt 1–8 i 7 § på ett korrekt sätt anger de åtgärder som 

ska dokumenteras i åtgärdsplanen. Internetstiftelsen anser vidare att den föreslagna 

tidsperioden på fem år eller till dess att åtgärdsplanen uppdateras är lämplig. 

MSB anför att PTS bör överväga att ange vilken funktion eller befattning som är 

ansvarig för åtgärdsplanen istället för att ange vem som är ansvarig. Detta för att 

undvika problematik kopplat till dataskyddsförordningen och personalbyten. 

PTS kommentar: Avsikten med föreskrifterna är att säkerställa en hög säkerhetsnivå 

för nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla den 

samhällsviktiga tjänsten inom sektorn digital infrastruktur. För att undvika att åtgärder 

inte vidtas, behöver en ansvarig pekas ut. I ljuset av inkommen synpunkt kan PTS 

konstatera att det viktiga i det här sammanhanget är att det finns en utpekad ansvarig 

roll och ersätter därför ”vem som är ansvarig för att vidta åtgärden” med ”ansvarig 

befattning i organisationen för att vidta åtgärden”. 
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5.5 Fysiska och logiska skydd (8 §) 

Internetstiftelsen anför följande vad gäller fysiska och logiska skydd. Enligt 

Internetstiftelsens uppfattning överlappar åtgärderna i 8 § de åtgärder som ska 

vidtas med stöd av 6–7 §§. Vår bedömning är att 8 § kan tas bort, alternativt att det 

tydligare förklaras vad skillnaden är mellan föreskrifterna. Internetstiftelsen anser att 

riskbedömningen ska omfatta fysiska och logiska risker, vilket leder till åtgärder som 

ska vidtas för att lindra risker som identifierats genom riskbedömningen.  

Vad gäller det till 8 § tillhörande allmänna rådet framför Internetstiftelsen att kraven är 

överlappande även här. Detta har redan räknats upp bland de hot som ska 

analyseras (och därför också ska hanteras genom åtgärder då det befinns 

nödvändigt). Stycket kan enligt Internetstiftelsens mening tas bort. 

PTS kommentar: 6 § anger att leverantören ska vidta åtgärder för att hantera riskerna 

i enlighet med ett antal angivna säkerhetsåtgärder för det fall riskbedömningen 

påvisar risker som ska elimineras eller reduceras. De åtgärder som behandlas i 8 § 

ska således vidtas om riskbedömningen påvisar brister vad gäller fysiskt och logiskt 

skydd. 6 § och 8 § är således inte att se som överlappande krav då 8 § avser 

åtgärder som ska vidtas vid förekomst av fysiska och logiska hot som ska elimineras 

eller reduceras enligt den genomförda riskbedömningen. 

5.6 Fysisk och logisk behörighets- och åtkomsthantering (10-11 
§§) 

Internetstiftelsen föreslår att pluralformen för person istället bör användas i 11 §, alltså 

”personer”. Internetstiftelsen anser vidare att begreppet ”system” i 11 § bör bytas ut, 

eftersom man inte ger ett helt system åtkomst i egentlig mening, utan kanske snarare 

en automatiserad process. Enligt Internetstiftelsen är kärnan i kravet att åtkomsten är 

kontrollerad och begränsad. De föreslår därför en alternativ formulering: Leverantören 

[…] ska vidta åtgärder för att styra och begränsa åtkomst till nätverk och 

informationssystem till behöriga systemidentiteter. 

Vad gäller det till 11 § tillhörande allmänna rådet anför Internetstiftelsen att ordet 

“system” byts ut mot ordet “processer”. 

PTS kommentar: PTS konstaterar att det finns ett behov av tydliggörande och justerar 

uttrycket ”system” i 11 § till ”specifika processer i system” samt i det tillhörande 

allmänna rådet till 11 §. PTS justerar även tidigare vald singularisform ”person” till 

pluralformen ”personer”.  

Netnod föreslår att termen ”kritiska informationssystem” införs i föreskrifterna och 

framför att uttrycket lämpar sig att användas i det andra stycket i det allmänna rådet 

till 11 § om Fysisk och logisk behörighets och åtkomsthantering. Vidare föreslås att de 
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allmänna råden skulle kunna ändras från bör till ska. Vilka system som är kritiska 

informationssystem kan framgå av riskanalysen. Föreslaget nytt krav skulle således 

enligt Netnod kunna vara: Flerfaktorsautentisering ska användas vid åtkomst till 

kritiska informationssystem. 

Även Transportstyrelsen framför att användande av flerfaktorsautentisering skulle 

kunna vara ett krav istället för ett allmänt råd.  

PTS kommentarer: Kraven i de förslagna föreskrifterna tar sikte på de nätverk och 

informationssystem som används för att tillhandhålla den samhällsviktiga tjänsten. 

PTS har mot denna bakgrund inte för avsikt att avvika från lagens avgränsning genom 

att införa en annan snävare definition. PTS har för närvarande inte för avsikt att ställa 

krav på användande av flerfaktorsautentisering då val av specifik åtgärd avgörs av 

leverantörens riskanalys. 

5.7 Spårbarhet (14 §) 

Datainspektionen avstyrker förslaget gällande Spårbarhet 14 § avseende loggning 

och bevarande i sin nuvarande utformning då förslaget inte har utformats utifrån 

kraven i dataskyddsförordningen och att det därför kan leda till otillåten 

personuppgiftsbehandling. Dataskyddsförordningens grundläggande principer för 

behandling av personuppgifter i artikel 5.1 omfattar bland annat uppgiftsminimering 

(c) och lagringsminimering (e). Det innebär kortfattat att enbart nödvändiga 

personuppgifter får behandlas och de ska inte behandlas under längre tid än vad 

som är nödvändigt. Datainspektionen framför att beträffande principen om 

lagringsminimering, kan Datainspektionen konstatera att det i 14 § sista stycket i 

förslaget anges en tidsperiod om ”åtminstone 5 år”. I PTS konsekvensbedömning går 

det inte att utläsa på vilken grund denna tidsperiod har valts och inte heller om det är 

motiverat med minst 5 år och om det i så fall omfattar alla uppgifter.  

Datainspektionen framför vidare att det är väsentligt att förtydliga att det vid loggning 

är nödvändiga uppgifter som avses och att begrepp som ”all” och ”alla” inte används 

utan att det är noggrant analyserat att det är såväl nödvändigt som proportionerligt 

med hänsyn till den enskildes integritet att behandla alla uppgifterna.  

Datainspektionen menar alltså att bestämmelsen om spårbarhet behöver analyseras 

utifrån kraven på uppgiftsminimering och lagringsminimering och därefter utformas 

så att föreskriften inte riskerar att stå i strid med dataskyddsförordningen. 

MSB framför att i den mån loggarna innehåller personuppgifter kan det vara 

problematiskt med ett generellt krav i föreskrifterna på bevarande i fem år. Enligt 

dataskyddsförordningen behöver det ske en bedömning i de enskilda fallen hur länge 
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det är lämpligt att spara loggar som innehåller personuppgifter, så att det inte blir en 

alltför omfattande personuppgiftsbehandling. 

PTS kommentar: Loggarna behöver sparas under en period för att möjliggöra att 

leverantören kan spåra exempelvis eventuella störningar till ett tidigare tillfälle av egen 

initierad systemhändelse eller annan förändring i aktuellt system. Riskanalys och 

dokumentation av riskanalysarbetet ska bevaras i fem år från det att den har 

upprättats eller uppdaterats (5 §). Kravet på att loggar ska sparas under så lång tid 

som fem år möjliggör en koppling mellan genomförda riskanalyser och 

systemhändelse eller annan förändring samt läsning som eventuellt kan ha gett 

upphov till en incident. Det bidrar i sin tur till att en mer komplett analys kan göras av 

tidigare riskbedömningar som då kan leda till bättre och säkrare riskbedömningar i 

efterföljande riskanalyser.  

I ljuset av de synpunkter som framförts av remissinstanserna vad gäller kostnaden för 

att spara loggar under fem år samt att det kan argumenteras att om exempelvis en 

incident inträffar till följd av en egen initierad systemhändelse kan ändå riskanalysen 

ha raderats genom att riskanalysen gjordes för en längre tid sedan än fem år. Den 

avsedda kopplingen till riskanalysen kan därmed inte göras. En kortare tidsperiod 

skulle därför kunna sättas. Hur lång tid som uppgifterna behöver vara spårbara styrs 

också delvis av tillsynsmyndighetens skyldighet att ta ut en sanktionsavgift av den 

som underlåter att vidta säkerhetsåtgärder (29 § NIS-lagen) och möjligheten för den 

berörde leverantören att få yttra sig om en eventuell överträdelse som kan föranleda 

sanktionsavgift enligt 34 § NIS-lagen.  

PTS justerar därmed kravet på antal år från fem till två år.  

Vad gäller frågan om begreppen ”all” och ”alla” är avsikten med föreskrifterna att 

säkerställa en hög säkerhetsnivå för nätverk och informationssystem som används 

för att tillhandahålla den samhällsviktiga tjänsten inom sektorn digital infrastruktur. Om 

en DNS-tjänst blir otillgänglig går det inte att göra domännamnuppslagningar och då 

upplevs internet som förhållandevis obrukbart för användarna eftersom det varken 

går att exempelvis surfa eller skicka e-post. En av de vanligaste orsakerna till att 

incidenter inträffar är uppdateringar och andra förändringar som initieras av 

leverantören själv.  

För att i efterhand kunna utreda och identifiera såväl leverantörens egna utförda 

systemhändelser såsom potentiellt oavsiktliga och avsiktliga externt genomförda 

systemhändelser och för att snabbt kunna vidta lämpliga motåtgärder om en incident 

inträffar – incidenthantering - är det väsentligt att leverantören genomför loggning av 

alla förändringar och andra systemhändelser. Loggning och spårbarhet får anses vara 

en grundläggande säkerhetsåtgärd för en samhällsviktig tjänst. Såsom Netnod 

framför i sitt remissvar är loggning en av de viktigaste källorna till kunskap vid en 
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undersökning efter en händelse och samtliga åtgärder måste loggas för att loggning 

ska vara relevant. PTS ser därför ingen möjlighet att begränsa loggning och 

spårbarhet till vissa på förhand definierade situationer eller till vissa nyckelroller i 

verksamheten utan att säkerheten för den samhällsviktiga tjänsten riskeras. PTS 

kommer att informera på myndighetens webbsida om NIS-reglering, https://pts.se/nis, 

om att leverantörerna ska tillämpa föreskrifterna i åtanke av dataskyddsregleringen. 

Datainspektionen framför att det fortfarande finns behov av att verksamheterna 

erinras om att de måste beakta dataskyddsförordningen. Om en sådan hänvisning 

inte ges i regelverken kan det vara lämpligt att i vart fall i de allmänna råden ange att 

dataskyddsförordningen är gällande vid behandling av personuppgifter. 

PTS kommentar: PTS gör bedömningen att det är tillräckligt att information om vikten 

att iaktta dataskyddsregleringen vid tillämpning av aktuella föreskrifter görs på 

myndighetens webbsida om NIS-reglering, https://pts.se/nis. 

MSB och Netnod anför att PTS bör överväga att i 14 § ställa krav på hur leverantören 

skyddar sina loggar.  

PTS kommentar: Frågan är redan omhändertagen i det allmänna rådet till 8 § där det 

bl.a. framgår att åtgärderna även bör omfatta skydd mot hot som leder till obehörig 

åtkomst till loggningsinformation.    

Transportstyrelsen framför att i 14 § används begreppet ”dokumentera (logga)”, vilket 

enligt deras mening kan leda till förvirring då de upplever att det är viss skillnad på att 

t.ex. dokumentera arbetssätt och att säkerställa spårbarhet vid t.ex. autentisering.  

PTS kommentar: PTS konstaterar att begreppet kan förtydligas och justerar det 

därmed till ”säkerställa spårbarhet genom att logga:” 

5.7.1 ”Krypteringsnycklar” i allmänt råd till 14 § 

Netnod noterar att det allmänna rådet specificerar att krypteringsnycklar kan vara en 

sådan uppgift som är konfidentiell enligt 14 §. De anser att det behöver specificeras 

att det vid användning av krypteringstekniker som är asymmetriska är det den s.k. 

privata delen som ska anses vara konfidentiell, ej den publika. 

PTS kommentar: PTS konstaterar att formuleringen i förslaget kan leda till 

missförstånd och tydliggör 8 och 14 §§ genom att ersätta ”krypteringsnycklar” med 

”privata krypteringsnycklar i det fall asymmetrisk kryptering används”.  
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5.8 Åtgärder för att minimera verkningar av incidenter 15 §  

MSB föreslår att ordet intern vad gäller av ”intern rapportering” i 15 § stryks eftersom 

leverantören även ska ha processer och rutiner för extern rapportering.  

PTS kommentar: Bestämmelserna i 15 och 16 §§ berör åtgärder för att minimera 

verkningar av incidenter, men tar inte sikte på processer och rutiner för extern 

rapportering i enlighet med kraven i MSBFS 2018:9. 

5.9 Åtgärder för att undvika liknande incidenter 16 § 

MSB framför sammanfattningsvis att det inte är helt tydligt vilka processer och rutiner 

som avses i det allmänna rådet till 16 §. Om det är de i 15 § som avses så finns där 

redan krav på att de ska dokumenteras och hållas uppdaterade. Om det inte är 

dessa som avses så bör detta istället vara ett ”ska-krav”.  

PTS kommentar: De processer och rutiner som avses i det allmänna rådet till 16 § 

avser framtagande, tillämpning och översyn av rutiner som tar sikte på åtgärder för 

att dra lärdom av och undvika liknande incidenter i framtiden. Det allmänna rådet tar 

således inte sikte på de processer och rutiner som omnämns i 15 §, vilka istället tar 

sikte på själva incidenthanteringen. PTS har inte för avsikt att göra det allmänna rådet 

till 16 § till ett s.k. ”ska-krav”, men ser positivt på att leverantörerna tar fram sådana 

processer och rutiner som omnämns. 

 

6. Avslutning 

PTS gör ett flertal mindre justeringar, i form av förtydliganden, i sitt förslag till 

föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av 

samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur med anledning av remissen. 

I de fall där det framöver kan vara aktuellt med revidering mot bakgrund av inkomna 

synpunkter tar PTS med sig detta till det kommande arbetet.  

PTS vill tacka samtliga remissinstanser för inkomna synpunkter. 
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_________________________  

Erika Hersaeus och Isabelle Westerlund, PTS avdelning för säker kommunikation 

Cecilia Östrand, PTS rättsavdelning 

 

 


