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Remiss av förslag till nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder 

för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn 

digital infrastruktur enligt NIS-lagen 

Post och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag på nya föreskrifter om 
säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn 
digital infrastruktur enligt lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Föreskrifterna förtydligar 
bestämmelserna om säkerhetsåtgärder 12-14 §§ NIS-lagen samt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter och allmänna råd om 
informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 
2018:8), som gäller sedan 2018.  

PTS ger er härmed tillfälle att yttra er över förslag till PTS nya föreskrifter om 
säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn 
digital infrastruktur enligt NIS-lagen. 

Bakgrund till förslaget 

NIS-lagen trädde i kraft den 1 augusti 2018 och genomför NIS-direktivet1 i 
svensk rätt. Syftet med lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk 
och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer, varav 
digital infrastruktur är en. PTS är utpekad tillsynsmyndighet över leverantörerna 
i denna sektor i enlighet med 17 § förordningen om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen).  

                                                 

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 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181174-om-informationssakerhet-for_sfs-2018-1174
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/9b5c0905-20c5-4fe6-8341-5b481cc570a4.pdf
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/9b5c0905-20c5-4fe6-8341-5b481cc570a4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=SV
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181175-om-informationssakerhet_sfs-2018-1175


  Sida 

2(2) 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 2 
 

Tillsynsmyndigheterna får enligt 8 § NIS-förordningen meddela föreskrifter om 
säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn 
digital infrastruktur enligt 12-14 §§ NIS-lagen.  

Syftet med föreskrifterna är att skapa en hög säkerhetsnivå i nätverk och 
informationssystem som används för att tillhandahålla den samhällsviktiga 
tjänsten.  

Förslagets innehåll 

PTS nu föreslagna föreskrifter innehåller förslag på både tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder. Närmare innehåller föreskrifterna krav på 
riskanalys inklusive riskbedömningar, åtgärdsplan och åtgärder för 
kontinuitetsplanering. Dessutom anger föreskrifterna säkerhetsåtgärder som 
leverantören ska genomföra i de fall leverantörens riskanalys påvisar brister.  

Ert yttrande  

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter ska ett skriftligt yttrande ha 
inkommit till PTS senast den 17 augusti 2020. PTS tar emot svar i elektronisk 
form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 20-7032 i 
ärenderaden. PTS föreskrifter är avsedda att träda i kraft den 1 december 2020.  

Frågor rörande remissen besvaras av Erika Hersaeus, erika.hersaeus@pts.se, 
Isabelle Westerlund, isabelle.westerlund@pts.se, Cecilia Östrand, 
cecilia.ostrand@pts.se. Frågor kan även skickas till nis@pts.se. De handlingar 
som bifogas är: 1. Föreslagna föreskrifter, 2. Konsekvensutredning och 3. 
Sändlista. 
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