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NIS Direktivet

• EU Lag
• Cybersäkerhet
• Medlemsländerna tar fram sina egna lagar 



Lagen om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster
• Utfärdad 2018
• Sju sektorer
• MSB är koordinerande myndighet och CSIRT
• Delat föreskriftsansvar

– MSB
– Tillsynsmyndigheterna



MSB:s föreskrifter

• Anmälan och identifiering
• Informationssäkerhet
• Incidentrapportering
• Vägledningar och metodstöd



I MSB:s föreskrifter …

• Resurssättning
• Informationssäkerhetspolicy
• Informationsklassning
• Användarutbildning
• Incidenthantering
• Återställningsförmåga



Tillsynsmyndigheternas 
föreskriftsområde
• 12 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys som ska ligga till grund 

för val av säkerhetsåtgärder en ligt 13 och 14 §§. I analysen ska det ingå en åtgärdsplan. 
Analysen ska dokumenteras och upp-dateras årligen. 

• 13 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta ändamålsenliga och proportionella 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk 
och informationssystem som de använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. 
Åtgärderna ska säkerställa en nivå på säkerheten i nätverken och informationssystemen som 
är lämplig i förhållande till risken. 

• 14 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga 
och minimera verkningar av incidenter som påverkar nätverk och informationssystem som de 
använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Åtgärderna ska syfta till att säkerställa 
kontinuiteten i tjänsterna.



Energimyndighetens inriktning

• Utvecklande
• Ägande
• Flexibel
• Tillsynsbar

• Riskbaserad



I vår föreskrift …

• Omvärldsbevakning
• Systemförteckning
• Riskanalys

– Konsekvens och sannolikhet
• Åtgärdsplan
• Topp Tio risker och säkerhetsåtgärder

Allmänna råd och vägledning



Omfattning - Scope



Tidsplan (preliminär)

• Remiss under hösten 2019.
• I kraft årsskiftet 2019-2020.



Tillsyn (preliminär)

Slutgiltig tillsynsplan spikas när föreskriften är klar
Olika metoder
Granskning av de krav som ställs i MSB:s och våra föreskrifter
Dialog



Frågor på det?


	Föreskrifter och Tillsyn
	NIS Direktivet
	Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
	MSB:s föreskrifter
	I MSB:s föreskrifter …
	Tillsynsmyndigheternas �föreskriftsområde
	Energimyndighetens inriktning
	I vår föreskrift …
	Omfattning - Scope
	Tidsplan (preliminär)
	Tillsyn (preliminär)
	Frågor på det?



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		nis-utbildning---foreskrifter-och-tillsyn.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.
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