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   Enligt sändlista 

 
 

  
  
Transportstyrelsen     
Juridik 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Annika Sandström Johansson 
Juridik luftfart 
annika.johansson@transportstyrelsen.se 
010-495 61 45 

Telefax 011-415 22 50 
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Remiss 
Förslag att det införs en ny föreskrift och allmänna råd: 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 202X:XX) om  säkerhetsåtgärder för leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn. 
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
I juli 2016 antogs Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2016/11481  
om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och 
informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). Direktivet införlivades 
2018 i svensk rätt genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordningen 
(2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster (NIS-förordningen). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har tagit fram ett antal övergripande föreskrifter på området. 

I egenskap av tillsynsmyndighet inom sektor transport har 
Transportstyrelsen, enligt 8 § förordningen (2018:1175) om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster bemyndigats 
att meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder enligt 12 - 14 §§ NIS-lagen 
för leverantörer inom transportsektorn.   

Förslagets innehåll i korthet 
Föreslagna föreskrifter utgår från den styrning som kommer från NIS 
Cooperation Group2. Transportstyrelsens föreskrifter syftar till att 
säkerställa en hög säkerhetsnivå för nätverk och informationssystem som 
                                                 
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. 
2 NIS Cooperation Group är en samarbetsgrupp inom den europeiska unionen vars 
övergripande uppdrag är att uppnå en hög gemensam säkerhetsnivå i nätverk och 
informationssystem. 
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används för att tillhandahålla den samhällsviktiga tjänsten inom sektor 
transport samt förtydliga vad skyldigheterna om säkerhetsåtgärder i NIS-
lagen innebär för sektorn. 
 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2022.  
 
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvens-
utredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 
4 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-148 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

NIS-Funktionsbrevlåda 

E-post: nis@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen  
601 73 Norrköping   

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 
publiceras.  

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Fredrik Carlsson, Inspektör informationssäkerhet 
E-post: fredrik.carlsson@transportstyrelsen.se 
Telefon 010-495 5324 

Jimmy Alderin, Inspektör informationssäkerhet 
E-post: jimmy.alderin@transportstyrelsen.se 
Telefon: 010-495 3138 
 
Elin Wretman, sakkunnig 
E-post: elin.wretman@transportstyrelsen.se 
Telefon: 010-495 59 76 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
mailto:nis@transportstyrelsen.se¨
mailto:fredrik.carlsson@transportstyrelsen.se
mailto:jimmy.alderin@transportstyrelsen.se
tel:+46104953138
mailto:elin.wretman@transportstyrelsen.se
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Annika Sandström Johansson, jurist 
E-post: annika.johansson@transportstyrelsen.se 
Telefon: 010-495 6145 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Fredrik Carlsson 
Inspektör informationssäkerhet 
  

mailto:annika.johansson@transportstyrelsen.se
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Sändlista 
 

Samverkansmyndigheter inom NIS 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Energimyndigheten 
Livsmedelsverket 
Post och telestyrelsen 
Inspektionen för vård och omsorg 
Finansinspektionen 
Socialstyrelsen 

  

Andra myndigheter 

Försvarets radioanstalt 
Säkerhetspolisen 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Försvarets materielverk 
Polismyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Trafikverket 
Sjöfartsverket 
Luftfartsverket  

  

Andra mottagare 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Svensk sjöfart  
Transportföretagen - Sveriges hamnar 
Tågföretagen 
Swedavia 
Stockholm Skavsta Flygplats 
Aviation Capacity Resources AB 
Arvidsjaur Flygplats AB 
Saab Digital Air Traffic Solutions AB 
Cargonet AS 
SOS Alarm 
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