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Remiss Förslag till föreskrifter om rapportering 
av incidenter, samt om frivillig rapportering av 
incidenter i tjänster som är viktiga för 
samhällets funktionalitet 

SPBI har fått rubricerade remiss och har följande att anföra: 

BAKGRUND 
MSB sände ut remiss på rubricerade föreskrifter om NIS- Direktivet. 

SAMMANFATTNING 
Generellt förefaller förslaget vara bra men det kan behövas förtydligande av 
vokabulär rörande drivmedel. 

HUVUDSYNPUNKTER 
I Föreskriften om rapp. om Incidenter Dnr 2017-10972, Dnr 2018-80921: Ordet "Olja 
i form av flytande drivmedel" o.s.v. i 3 kap. 3§ är sannolikt för snävt som 
nomenklatur begrepp. 

I Excelfilen anges förslag till formulering för tydliggörande av vad som avses, för att 
skapa tydliga vokabulär om bränsle. 
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Synpunkter på paragraferna 

SPBI har följande förslag till ny formulering 3 kap. 3§: 

"Med samhällsviktiga tjänster rörande energi i from av flytande petroleumbaserade 
och förnybara drivmedel och bränslen där incidenter skulle kunna medföra en 
betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten avses ... "(o.s.v. med punkterna 
efteråt). 

SPEI och medlemsföretagen känner samma oro som vi tidigare utryckt i samband 
med tidigare remissutgåvor om NIS-Direktivet 2017 (inför Lag 2018:1174), nämligen 
dels gränsdragningsproblematiken om vad i kraven som är tillämpligt och skall 
implementeras och precis hur, dels hur incidentrapportering är tänkt att fungera i 
praktiken. 

Tidslimiten för inrapportering av incidenter (IT-relaterade) bör förlängas då 6 
timmar anses vara orealistiskt kort mot bakgrund av att det tar tid att skaffa sig en 
tydlig bild av vad som inträffat och hur, av vem etc. 48 timmar som rapporterings 
gräns bedöms som mer realistiskt. 

Komrnerrtar-er till 2 kap. 2 §: 

SPEis kommentarer för dåvarande remiss NIS-Direktivet 2017 byggde på en oro hur 
en eventuell incidentrapportering till MSE/CERT-SE kunde skyddas mot insyn för 
icke berörda (media, konkurrenter eller kriminella). Den aspekten måste MSE ta höjd 
för på ett bättre sätt vid utformningen av föreskrifterna. SPEI syftar här på att 
företagen har ett legitimt behov av att skydda sina egna intressen från 
informationssäkerhetssynpunkt för intrång från såväl konkurrenter som andra som 
söker på illegal väg skaffa information t.ex. organiserad brottslighet m.fl. konkreta 
hot som ständigt gör sig påminda. 

SPBI:s Förslag: 

Det skulle vara önskvärt att SPEI med benägen hjälp av Energimyndigheterna hjälper 
branschföretag (tillsammans med SPEI) reda ut gränsdragningen om hur man skall 
implementera lagkraven i såväl de nya föreskrifterna från MSE, som från kraven i 
den kommande Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. 

Workshops med Energimyndigheterna, MSE och SÄPO skulle förmodligen ge 
branschen mycket värdefull vägledning i denna fråga. 

SPEI har inga synpunkter på förslaget i övrigt. 
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Per Brännström 

VD Ansvarig handläggare 
HMS- Logistikansvarig 
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