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Årlig tillsyn rörande incidentrapportering 
och inträffade incidenter 

Saken 

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter; 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. Det är PTS avsikt att årligen genomföra planlagda tillsyner 
över utvalda operatörer rörande incidentrapportering och inträffade incidenter.  

Ett av huvudsyftena med inrapporteringsskyldigheten är att PTS ska kunna göra 
en bedömning av om det finns skäl att misstänka att bestämmelser i LEK, t.ex. 
bestämmelsen om driftsäkerhet i 5 kap. 6 b § 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 störningar och avbrott eller integritetsincidenter. Detta kan i 
sin tur utgöra underlag för PTS planlagda tillsynsinsatser och även bidra till 
myndighetens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för sektorn och till 
myndighetens arbete med robusthetshöjande åtgärder. 
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Mot bakgrund av detta inledde PTS den 13 februari 2014 för andra gången en 
planlagd tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter över 
TeliaSonera Sverige AB (TeliaSonera). Den 18 mars 2014 höll PTS ett 
tillsynsmöte med TeliaSonera. 

Vid mötet presenterade TeliaSonera hur de arbetar för att identifiera 
integritetsincidenter och vad som hänt med de två incidenter som rapporterats 
in, men som PTS beslutat att inte inleda tillsyn mot. 

Efter mötet efterfrågade PTS ytterligare information kring de 
integritetsincidenter som TeliaSonera ansåg inte vara rapporteringspliktiga samt 
mer information kring inrapporterade incidenter. PTS efterfrågade även 
förteckningen över integritetsincidenter och information om hur 
integritetsincidenter hanteras. TeliaSonera inkom med kompletterande 
uppgifter om detta den 11 april, 9 maj och 23 maj. 

TeliaSonera redogjorde vid mötet även för föregående års inträffade störningar 
och avbrott av betydande omfattning. Särskild vikt lades vid genomgång av 
orsaken till respektive störning och avbrott, samt vid de åtgärder som bolaget 
vidtagit med anledning av incidenterna.  

Mötet omfattade också en diskussion om de erfarenheter som TeliaSonera och 
PTS fått efter de stormar som drabbade delar av Sverige under hösten 2013. 
Vid mötet diskuterade även den kommande revideringen av PTS föreskrifter 
och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande 
omfattning (PTSFS 2012:2).   

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(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 5 kap. 6 b § LEK framgår bl.a. att den som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på 
driftsäkerhet. 
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Av 5 kap. 6 c § första stycket LEK framgår att den som tillhandahåller ett 
allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst utan onödigt dröjsmål ska rapportera störningar eller 
avbrott av betydande omfattning till tillsynsmyndigheten.  

Av PTS föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller 
avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2) framgår bl.a. vilka störningar 
och avbrott som ska rapporteras samt hur rapporteringen ska gå till.  

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 
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 dock 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 
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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 

TeliaSonera kunde redogöra för såväl orsaker till avbrott och störningar som 
för vidtagna åtgärder för de incidenter som rapporterats under 2013. 
TeliaSoneras rapporter är informativa och inkommer i tid. PTS kan dock 
konstatera att det ofta saknas uppgifter om antalet drabbade abonnenter vid en 
störning eller avbrott i mobila kommunikationsnät. TeliaSonera bör åtminstone 
kunna lämna en grov uppskattning av antalet drabbade abonnenter sett till 
normal trafikbelastning, även vid störningar och avbrott i mobila 
kommunikationsnät.  

Det finns enligt PTS bedömning inte skäl att ytterligare granska någon av de 
inrapporterade incidenterna, utan myndigheten kan konstatera att TeliaSonera 
vad gäller hanteringen av incidenterna har uppfyllt sina skyldigheter avseende 
driftsäkerhet enligt 5 kap. 6 b LEK.  

I övrigt lämnar PTS denna del av tillsynen utan ytterligare åtgärd.  

När det gäller integritetsincidenterna samt processer för upptäckt och 
inrapportering av integritetsincidenter är det PTS bedömning att processer för 
att hantera uppkomna incidenter finns dokumenterade i verksamheten. PTS 
finner det dock anmärkningsvärt att TeliaSonera under hela 2013 inte har 
rapporterat in fler integritetsincidenter, varför myndigheten bedömer att 
processer för att identifiera integritetsincidenter bör ses över. 

TeliaSonera har vidare uppgivit att man vid en incident inte har underrättat 
berörda abonnenter och användare i enlighet med 6 kap. 4 a § första stycket 
LEK och PTS föreskrifter och allmänna råd om underrättelse om 
integritetsincidenter, mot bakgrund av att lång tid förflutit sedan incidenten. Att 
lång tid har gått sedan incidenten inträffade innebär dock inte att man inte 
behöver underrätta abonnenterna och användarna. Syftet med kravet på 
underrättelse till berörda är att säkerställa att dessa får den information om 
incidenten som de har rätt till, bl.a. så att abonnenten eller användaren själv kan 
vidta åtgärder med anledning av incidenten. TeliaSonera är även skyldig att 
skicka en kopia på underrättelsen till PTS, vilket inte har skett. Utan en kopia på 
underrättelsen kan myndigheten inte bedöma om TeliaSonera har uppfyllt sina 
skyldigheter enligt kravet på underrättelse till abonnenter och användare.   

Mot bakgrund av dessa brister finns det enligt PTS bedömning anledning att 
återkomma till såväl TeliaSoneras tillämpning av processerna för upptäckt av 
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och inrapportering av integritetsincidenter till PTS, som till TeliaSoneras 
processer för underrättelse till berörda abonnenter och användare. PTS 
kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder avseende underrättelserna till 
berörda, förutom att erinra TeliaSonera om att följa förordningens krav på 
underrättelser fortsättningsvis. Vidare har PTS för avsikt att genomföra en 
planlagd tillsyn över bland annat processerna för att upptäcka och rapportera 
integritetsincidenter, vilket innebär att PTS inte kommer att vidta några 
ytterligare åtgärder avseende detta inom ramen för denna tillsyn. Inom ramen 
för kommande tillsyn kommer PTS dock att granska att TeliaSonera uppfyller 
de ovan redovisade bristerna. PTS vill därtill informera om att myndigheten har 
för avsikt att uppdatera och förtydliga vägledningen gällande inrapportering av 
integritetsincidenter, bl.a. vad gäller de delar som berör förteckningen av 
integritetsincidenter. PTS uppfattning är att förteckningen över 
integritetsincidenter lämpligen bör ha spårbarhet och att det bör vara möjligt att 
kunna se kronologin vad gäller tillägg av nya uppgifter. Förteckningen bör 
vidare vara beständig och strukturerad på ett sådant sätt att det går att hitta 
tidigare incidenter av samma slag. 

Mot bakgrund av detta förutsätter PTS att TeliaSonera förbättrar sina processer 
så att rapportering i framtiden sker inom utsatt tid, samt att samtliga uppgifter 
som måste rapporteras inkluderas. I övrigt lämnar PTS denna del av tillsynen 
utan ytterligare åtgärd.  

Skäl att fortsätta den årliga tillsynen föreligger härvid inte, varför ärendet 
avskrivs från vidare handläggning. 

Hur man överklagar 

Beslutet kan inte överklagas. 

 

 
 ____________________  

Beslutet har fattats av enhetschefen Patrik Bystedt. I ärendets slutliga handlägg-
ning har även och Anna Wibom, Erika Hersaeus och Jeanette Kronwall 
deltagit. 
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