Anmälan för leverantörer av samhällsviktig
tjänst inom energisektorn
Den som inom ramen för lag (2018:1174) om informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör
av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet –
för energisektorn är Energimyndigheten tillsynsmyndighet.
Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s
föreskrifter för anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster (MSBFS
2018:7). Den är grunden för identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga
tjänster i Sverige och underlättar arbetet med planering och genomförande av
tillsyn samt incidentrapportering. Det är den juridiska personen som levererar
tjänsten som anmäler sig.
När du skickar in en anmälan registreras din organisation som leverantör av
samhällsviktiga tjänster hos Energimyndigheten. Om ni identifierat er som
leverantör av samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer behöver ni
skicka in en anmälan till varje tillsynsmyndighet. Uppgifter om er som
leverantör kommer att överföras till MSB som vartannat år sammanställer
antalet svenska leverantörer och en övergripande beskrivning av svenska
samhällsviktiga tjänster i en rapport till EU.
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Vid anmälan inleds också förberedelserna av incidentrapportering till
MSB/CERT-SE. Incidenter ska enligt huvudregeln rapporteras i ett
incidentrapporteringsverktyg från MSB. En leverantör kan ha ett eller flera
incidentrapporteringskonton. Alla konton är personliga, det vill säga de måste
vara knutna till en viss utpekad fysisk person. För att MSB ska kunna etablera
konton för incidentrapportering behövs vissa personuppgifter om den som ska
vara kontaktperson och ansvarig för leverantörens incidentrapporteringskonton.
Det handlar om för- och efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer.
Samtliga uppgifter lämnas i anmälan till tillsynsmyndigheten som lämnar
uppgifterna vidare till MSB.
Efter att dessa uppgifter är validerade och ett avtal upprättat mellan
kontaktpersonen och MSB kan kontaktpersonen anmäla kontoinnehavare för
incidentrapportering till MSB. Kontaktpersonen kan själv anmälas som
kontoinnehavare. Kontaktpersonens e-postadress och mobiltelefonnummer ska
vara kopplade till leverantören av den samhällsviktiga tjänsten.
Kontoinnehavares e-postadress och mobiltelefonnummer måste vara personliga
och mobiltelefonen måste kunna ta emot sms. MSB rekommenderar att ni har
fler än ett incidentrapporteringskonto för att kunna hantera semestrar, sjukdom
och liknande. Mer information om incidentrapportering för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster finns på https://www.msb.se/nis.
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Autentiseringskrav
För att en incidentrapportör ska kunna få ett konto måste personen autentiseras
via personlig legitimering. Autentisering av kontoinnehavarare ska utföras av
kontaktpersonen hos leverantören. Vid byte av kontaktperson ska en ny kontroll
av identitet och behörighet utföras.
Personuppgifter
Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att förbereda
incidentrapportering till MSB. Vi överför förnamn, efternamn, e-postadress och
mobiltelefonnummer för incidentrapportörer till MSB i syfte att skapa
personliga incidentrapporteringskonton. Läs om Energimyndighetens
behandling av personuppgifter i den bifogade bilagan.
Anmälan ska skickas in skriftligen med rekommenderat brev. Det är alltså
inte tillåtet att anmäla sig digitalt, via exempelvis e-post, med hänsyn till
skyddsvärdet för energisektorns samlade anmälningar.
Energimyndigheten
Att: Tillsyn NIS
Box 310
631 04 Eskilstuna
Namn på leverantör av samhällsviktig tjänst

Organisationsnummer

Kontaktuppgifter (växeltelefonnummer måste anges)

Berörd samhällsviktig tjänst (ref. MSBFS:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, 3 kap.).

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1§, 1. Elöverföring, Transmissionsnät
1§, 2. Elöverföring, Regionalnät
1§, 3. Eldistribution, Styrel klass 1-5
1§, 4. Elproduktion
1§, 5. Elhandel, Balansansvar
2§, 1. Olja/drivmedel, Handel/produktion/raffinering
2§, 2. Olja/drivmedel, Lager/depå
2§, 3. Olja/drivmedel, Överföring
3§, 1. Gas, TSO
3§, 2. Gas, DSO
3§, 3. Gas, Handel och leverans
3§, 4. Gas, Kondensering/hantering

Om den samhällsviktiga tjänsten tillhandahålls i två eller flera medlemsstater, ange vilka:

Anmälan om kontaktperson och ansvarig för incidentrapporteringskonton
(Observera att minst ett av fälten e-postadress eller mobiltelefonnummer måste vara personliga. E-post och
mobilnummer måste vara kopplade till leverantören av den samhällsviktiga tjänsten. Mobiltelefonen måste
kunna ta emot sms.)
Förnamn

Efternamn

E-postadress
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Mobil

Anmälan om ytterligare incidentrapportörer
Förnamn

Efternamn

E-postadress

Mobil

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Mobil

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Mobil

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Mobil

Om ni behöver anmäla ytterligare rapportörer – skriv ut fler blanketter och lägg i samma kuvert.
Kontaktpersonen ansvarar för att kontroll av behörighet för ovan angivna rapportörer skett, och att
rapportörerna har mandat att å leverantörens vägnar rapportera en informationssäkerhetsincident till
MSB.
Anser aktören att informationen om rapportörer och ansvarig hos aktören är skyddsvärd?

☐

Ja

☐

Nej

Om ja, varför? (Skyddar bolaget informationen i dagsläget? Till exempel genom att undanta informationen från
telefonlistor eller på webbsidan.)

Avser din organisation anmäla sig som leverantör av samhällsviktig tjänst även till annan tillsynsmyndighet?

☐

Ja

Om ja, vilken?

☐

Nej

Skriv ut blanketten och skicka in med rekommenderat brev.
OBS! Det är alltså inte tillåtet att anmäla sig digitalt, via
exempelvis e-post, med hänsyn till skyddsvärdet för
energisektorns samlade anmälningar.
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