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Yttrande gällande föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens
föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av stadsnäten ägs av kommunerna som tidigt började
bygga ut det svenska bredbandsnätet. Föreningen företräder en majoritet av de aktörer som aktivt
investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.
Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen
öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet och ska säkerställa att lika och ickediskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i nätet.
Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på PTS remiss.
Yttrandet
Föreskrifterna förtydligar vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som tillhandahållare ska vidta för att
säkerställa en rimlig nivå av driftsäkerhet vid tillhandahållande av allmänna kommunikationsnät eller
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. PTS har nu lämnat förslag på ändringar i
föreskrifterna utifrån uppkomna aktuella risker.
Stadsnätsföreningen anser att det är bra att föreskrifterna kontinuerligt ses över. Stadsnätsföreningen har
dock identifierat några skrivningar som kräver vissa förtydligande.
Tillgångens eller förbindelsens tillverkare, och
4 § Tillhandahållaren ska dokumentera samtliga sina tillgångar och förbindelser.
Tillhandahållaren ska för respektive tillgång och förbindelse åtminstone
dokumentera
1. en unik beteckning,
2. vilken funktionalitet tillgången eller förbindelsen har,
3. tillgångens eller förbindelsens geografiska placering,
4. en hänvisning till den för tillgången eller förbindelsen aktuella riskanalysen
enligt 5 §,
5. tillgångens eller förbindelsens tillverkare, och
6. tillgångens klass enligt 15 §.
Dokumentationen enligt första och andra stycket ska hållas uppdaterad och bevaras
i fem år från det att den upprättats eller uppdaterats.
När det gäller att dokumentera tillgångens eller förbindelsens tillverkare enligt punkt 5 ser föreningen ett
behov av förtydligande. När en förbindelse upprättas dvs anläggs, vem är då tillverkare av förbindelsen?
Är det stadsnätet själva? En operatör? Vad är definitionen av en förbindelse och vem är det som tillverkat
förbindelsen?
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Stadsnätet säljer exempelvis en ethernetprodukt åt en kund mellan punkt a och b, en förbindelse. Är det
stadsnätet som då är tillverkare av förbindelsen och som ska dokumentera eller är det utrustningen som
används för att leverera produkten? Om det är produkterna som används för att upprätta en förbindelse,
vad är det då som ska dokumenteras? Är det utrustningen som gör att det blinkar, dvs att förbindelsen
blir aktiv? Kanalisationen som används? fibern? etc.?
När det gäller försäljning av en svartfiberförbindelse mellan punkt a och punkt b som sedan operatören
lyser upp och som sedan erbjuder sin kund exempelvis en internet förbindelser. Återigen vad är
definitionen på förbindelsen? Vem ska dokumentera vad? Ska operatören ange stadsnätet som tillverkare
av förbindelsen? Eller/och utrustningen som används? Ska stadsnätet ange sig själva som tillverkare?
Stadsnätsföreningen antar det är utrustningens tillverkare som används för att producera en förbindelse
som ska dokumenteras. Det här behöver förtydligas.
Efter fem år
4 a § Tillhandahållaren ska dokumentera samtliga uppdragstagare.
Dokumentationen ska åtminstone innehålla
1. uppdragstagarens namn och kontaktuppgifter, och
2. en beskrivning av uppdraget.
Dokumentationen ska hållas uppdaterad och bevaras i fem år från det att den
upprättats eller uppdaterats.
Dokumentationen ska hållas uppdaterad och bevaras i fem år, vilket Stadsnätsföreningen anser är rimligt.
Däremot önskas ett förtydligande om vad som ska hända med dokumentationen efter fem år. När kan
den helt utgå, efter fem år, när en ny upprättats eller aldrig? Eller anser PTS att det är upp till nätägaren
att bestämma vad som ska hända med dokumentationen efter fem år? Stadsnätsföreningen önskar ett
förtydligande.
Dokumentera samtliga uppdragstagare
Stadsnätsföreningen kan förstå nyttan av att dokumentera om kravet är kopplat till de krav på arbete som
finns i siter med klass A och B, möjligen C, eftersom det är där som det är mest känsligt med vem som
installerat vad.
Däremot ifrågasätter Stadsnätsföreningen nyttan med att dokumentera vem som varit uppdragstagare då
utrustning installerats hemma hos en vanlig privatkund. Är det värt det extra besvär som krävs för att
hålla koll på vem som installerat utrustning hemma hos en vanlig privatkund? 4 a § kräver i så fall en hel
del arbete beroende på affärsmodell.
Det är nätägare som är anmälningspliktiga som måste efterleva föreskrifterna. Vilka åtgärder behöver
nätägaren då vidta när denne exempelvis tar över ett nät eller köper ett nät, som exempelvis ett byanät
som inte är anmälningspliktig. Ett byanät är inte anmälningspliktigt och behöver inte följa föreskriften och
alltså inte heller dokumentera uppdragstagare. Stadsnätsföreningen önskar ett förtydligande eller en
rekommendation om hur nätägaren som tagit över ett byanät ska kunna leva upp till föreskriften på ett
korrekt sätt.
Åtkomst till sina tillgångar
13 § Tillhandahållaren ska medge åtkomst till sina tillgångar endast till den som är
behörig. Tillhandahållaren ska tilldela sådan behörighet endast till de anställda eller
uppdragstagare som behöver det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

S V E N S K A S TA D S N ÄT S F Ö R E N I N G E N

3 (3)

Tillhandahållaren ska tillämpa en process för tilldelning, ändring och uppföljning av
tilldelade behörigheter enligt första stycket. Tilldelade behörigheter ska
dokumenteras och följas upp årligen samt vid behov.
Stadsnätsföreningen anser att det är bra att endast behöriga har åtkomst till nätägarens tillgångar.
Den första meningen tillsammans med den andra meningen innebär dock att PTS missar en viktig aspekt
såsom de kunder som finns till nätägaren. En operatör kan ha co-location i ett stadsnäts operatörshotell.
Operatören anlitar i sin tur ett annat bolag som går in till deras utrustning. Antingen räcker första
meningen eller så kompletteras den andra mening med kunden och deras anställda och uppdragstagare.
Detta är speciellt viktigt i co-location med hög klassning.

Sammanfattningsvis
Det är bra att PTS ser över föreskrifterna och det är bra att de finns för branschen. Stadsnätsföreningen
önskar dock förtydligande i vissa skrivningar.
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