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För dig som leverantör av digitala tjänster enligt
NIS-lagen
Vi vill på detta sätt ge aktuell information om reglerna i NIS för att underlätta
för er att följa kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.
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PTS kartläggning av leverantörer av
digitala tjänster
Post- och telestyrelsen (PTS) genomförde under hösten 2019 en kartläggning
över leverantörer av digitala tjänster enligt NIS-lagen, i Sverige. Vi kontaktade
de bolag som vi bedömde eventuellt kunde omfattas av lagen, informerade om
NIS och uppmanade aktörerna att fylla i en checklista för att kontrollera sin
NIS-status.
Checklistan var inte obligatorisk, utan snarare ett verktyg för potentiella
leverantörer av digitala tjänster. Tanken var att förenkla för er att ta reda på om
ni är leverantör av digitala tjänster och därmed omfattas av NIS-lagen.
Klicka här för att ta del av checklistan.
Efter vår initiala kartläggning gjorde vi några studiebesök och samlade in frågor
från olika leverantörer, för att få en bättre bild av de behov som finns.
TACK!

Vi vill passa på att tacka för er återkoppling och för att ni bidrar till att skapa
bättre förutsättningar för svenska leverantörer att nå upp till de säkerhetskrav
som ställs på nätverk- och informationssystem inom EU.

Uppdaterad webbplats
Efter höstens kartläggning har vi sett behov av att göra vissa förtydliganden.
Några vanliga frågor som vi fått är följande:
•
•
•

Vad är skillnaden mellan samhällsviktig tjänst och digital tjänst?
Vad innebär det att vara leverantör av digitala tjänster?
Hur ställer sig NIS-lagen mot lagen om elektronisk kommunikation
(LEK)?

Som ett led i vårt fortsatta arbete med NIS, specifikt för leverantörer av digitala
tjänster, har vi arbetat med att uppdatera vår webbplats. Vi har bland annat
samlat svar på de frågor som vi har fått.
Klicka här för att läsa mer om NIS på PTS webbplats.
Klicka här för att ta del av frågor och svar.
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Vi är ju inte samhällsviktiga – hur kommer
det sig att vi omfattas av NIS-lagen?
En vanlig fråga som vi har fått är hur det kommer sig att företag som inte anses
vara samhällsviktiga ändå omfattas av NIS. Anledningen till att sådana företag
kan omfattas är att tjänster som omfattas av NIS-lagen delas in i
samhällsviktiga tjänster å ena sidan och digitala tjänster å andra sidan.
Flera samhällssektorer levererar samhällsviktiga tjänster som exempelvis energi,
transport samt hälso- och sjukvård. Den samhällsviktiga sektor som PTS har
tillsynsansvar för är digital infrastruktur, där aktörer som leverantörer av DNStjänster och registreringsenheter för toppdomäner ingår.
Leverantörer av digitala tjänster är istället leverantörer av molntjänster,
internetbaserade marknadsplatser och internetbaserade sökmotorer. Dessa
bedöms inte ingå i gruppen samhällsviktiga tjänster.
Notera att det alltså inte finns något kriterium att vara samhällsviktig för
leverantörer av digitala tjänster. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster är en
typ av NIS-aktör. Leverantörer av digitala tjänster är en annan typ av NISaktör. Regleringen skiljer sig något åt mellan de två tjänsteleverantörerna.
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster är till exempel skyldiga att anmäla sin
verksamhet tillansvarig tillsynsmyndighet. Någon sådan anmälningsskyldighet
finns inte för leverantörer av digitala tjänster.
Klicka här för att ta del av frågor och svar.

Vägledningar från EU
NIS-regleringen är en EU-gemensam reglering vilket innebär att frågor rörande
NIS drivs och diskuteras inom EU. Ett av de europeiska samarbetena där NIS
diskuteras och där PTS deltar är ENISA.
Enisa är EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå, ett expertcentrum för
informations- och IT-säkerhet i Europa. ENISA hjälper EU och EU-länderna
att bättre förebygga, upptäcka och åtgärda problem inom ramen för
cybersäkerhet. PTS har löpande samarbete med ENISA, samt med övriga
medlemsstater i EU, där vi diskuterar och stöttar varandra i olika frågor.
ENISA har publicerat vägledningar och rapporter som kan vara användbara för
NIS-aktörer och deras säkerhetsarbete.
Guidelines on assessing DSP security and OES compliance with the NISD
security requirements
Information Security Audit and Self – Assessment Frameworks for operators of
essential services and digital service providers
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Återkommande NIS-information
Vi räknar med att skicka dig aktuell information om NIS-reglerna tre-fyra
gånger om året. Finns det ämnen eller frågor som du tycker att vi ska ta upp,
hör av dig till oss via e-post. Detsamma gäller om du har kolleger som vill ta del
av information om NIS?
Kontakta oss via e-post: nis@pts.se.
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