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Anmälda tillhandahållare av elektronisk
kommunikation
Övriga berörda myndigheter, företag och
organisationer enligt sändlista

Remiss av förslag till ändring av
föreskrifter om krav på driftsäkerhet
Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över förslag till
ändring av PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet. Handlingarna bifogas
samt finns tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se.
Bakgrund till förslaget

Enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska
den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga
krav på driftsäkerhet.
Enligt 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation får PTS
utfärda föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten enligt 5 kap. 6 b § LEK ska
fullgöras. I juni 2015 beslutade PTS om sådana föreskrifter med krav på
driftsäkerhet (PTSFS 2015:2).
Syftet med föreskrifterna är främst att förtydliga vilka tekniska och
organisatoriska åtgärder som tillhandahållare ska vidta för att säkerställa en
rimlig nivå av driftsäkerhet vid tillhandahållande av allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Syftet med de
nu föreslagna ändringsföreskrifterna till PTS föreskrifter med krav på
driftsäkerhet är att på lämpligt sätt hantera vissa risker som aktualiserats sedan
föreskrifterna beslutades. Dessa risker relaterar bl.a. till den kommande
utbyggnaden av 5G och risker förknippade med att samhället blir alltmer
beroende av säkra elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.
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Förslagets innehåll

I de befintliga föreskrifterna med krav på driftsäkerhet finns bl.a. bestämmelser
om att tillhandahållare av nät och tjänster ska genomföra riskanalyser och vidta
lämpliga skyddsåtgärder, samt vissa krav på rutiner för åtkomst och
behörigheter. PTS ser nu ett behov av att revidera kraven, och föreslår i
huvudsak följande.
-

-

-

Ökade dokumentationskrav
o Tillgångars och förbindelsers tillverkare ska dokumenteras och
dokumentationen sparas i fem år.
o Uppdragstagare och uppdragens omfattning ska dokumenteras
och dokumentationen sparas i fem år.
Ytterligare hot ska analyseras i riskanalysen
o Tydliggörande att ”sabotage” alltid är ett relevant hot som ska
analyseras.
o Information som förmedlas från PTS om hot ska alltid
analyseras.
Ytterligare tidpunkter för riskanalys
o Inför upphandling av uppdragstagare.
o Inför upphandling av tillgångar och förbindelser.
Förtydligande avseende åtkomst och behörighet
o Kravet gäller såväl egen personal som annans.

Ert yttrande

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska
ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 14 november 2019. PTS
tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange
diarienummer 19-11016 i ärenderaden. PTS föreskrifter är avsedda att träda i
kraft den 1 mars 2020.
Frågor rörande remissen besvaras av Karin Lodin, karin.lodin@pts.se
De handlingar som bifogas är:
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Kostnadssammanställning (Bilaga 1)
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Sändlista

Post- och telestyrelsen

2

