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Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning avseende Livsmedelsverkets 

föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster; 

 
Med stöd av 8 § förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster avser 

Livsmedelsverket föreskriva om åtgärder för att säkerställa säkerheten i de nätverk- och informationssystem som 

används för leverans och distribution av dricksvatten.  

Enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet som överväger nya 

eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga konsekvenser och andra konsekvenser i den omfattning 

som det behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. Livsmedelsverket 

redovisar härmed följande konsekvensutredning vid regelgivning.  
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1. Inledning  
 

1.1. Bemyndigande  
 

Av 17 § förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-

förordningen) framgår att Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för sådana samhällsviktiga leverantörer inom 

sektorn leverans och distribution av dricksvatten som omfattas av lagen (2018:1174) om informationssäkerhet 

för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Av 8 § NIS-förordningen framgår att Livsmedelsverket får 

meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder enligt 12-14 §§ NIS-lagen för samhällsviktiga tjänster inom 

myndighetens tillsynsområde.  

 

1.2. Vilka som berörs av regleringen  
Livsmedelsverkets föreskriften om informationssäkerhet föreslås gälla för de leverantörer som identifieras i 8 

kap. 1 § Myndighetens för samhällsberedskaps föreskrifter (MSBFS 2018:7) om anmälan och identifiering av 

leverantörer av samhällsviktiga tjänster:  

 
Med samhällsviktiga tjänster avseende leverans och distribution av dricksvatten där incidenter skulle medföra en betydande störning vid 
tillhandahållandet av tjänsten avses 

 

1. leveranser av dricksvatten som en huvudman enligt 2 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster tillhandahåller 
a) minst 20 000 personer, eller 

b) akutsjukhus. 

 

Med en ”huvudman” enligt 2 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster avses enligt bestämmelsen den som 

äger en allmän va-anläggning. Med ”allmän va-anläggning” avses en va-anläggning över vilken en kommun har 

ett rättsligt bestämmande inflytande och som används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag om 

allmänna vattentjänster.  

 

Primärt rör föreskrifterna alltså kommunal förvaltning och kommunala bolag samt eventuellt kommunalförbund 

i de fall de har huvudmannaskap över sådan leverans av dricksvatten som omfattas av MSB:s föreskrifter. 

 

1.3. Regleringen överensstämmer med Sveriges medlemskap i EU 
Informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster regleras i Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) nr 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och 

informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). Bestämmelserna kompletteras av NIS-lagen och NIS-

förordningen samt föreskrifter meddelade av MSB och tillsynsmyndigheterna inom respektive sektor.1 

 

Livsmedelsverket gör bedömningen att de föreslagna föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter som 

följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.   

 

1.4. Ikraftträdande och informationsinsatser 
Den föreslagna föreskriften förtydligar befintlig lagstiftning samt reglerar ett fåtal säkerhetsåtgärder. Det 

förtydligande som förekommer avser riskanalyser. Det är Livsmedelsverkets uppfattning att riskanalyser, för att 

vara verkningsfulla, redan i nuläget bör utföras på det sätt som regleras i den föreslagna föreskriften. Verket 

bedömer vidare att föreskrifterna i denna del varken kommer vara kontroversiella eller medföra några påtagliga 

kostnader för de som omfattas av föreskrifterna. Det saknas därför särskilda skäl för att i denna del av den 

föreslagna föreskriften meddela övergångsbestämmelser. Regleringen för riskanalyser bör träda i kraft så snart 

som möjligt. 

 

Avseende de säkerhetsåtgärder som regleras i 16-18 §§ ser Livsmedelsverket att genomförandet av dessa kan 

kräva en del tid hos leverantörerna för att anpassa sina system och övriga komponenter. Även om reglerna i 

denna del motsvarar vad som redan idag bedöms vara rimliga säkerhetsåtgärder för att upprätthålla 

grundläggande säkerhet i informationssystemen kan vissa leverantörer också behöva göra ändringar som kan 

medföra vissa kostnader för leverantörerna. Av dessa skäl bör reglerna om säkerhetsåtgärder omfattas av 

                                                           
1 Prop. 2017/18:205, Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, s. 17, s. 42  
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särskilda övergångsbestämmelser. Förslaget är att regleringen i 16-18 §§ ska träda i kraft 1 januari 2021. I 

avsnittet om säkerhetsåtgärder redovisas Livsmedelverkets bedömning av behovet av övergångsreglering.  

 

De som berörs av föreskriften är anmälda till Livsmedelsverket och således kända av tillsynsmyndigheten. 

Informationsinsatser kan riktas direkt till berörda aktörer men även spridas generellt via Livsmedelsverkets 

hemsida och branschorganisationer som till exempel Svenskt Vatten. 

 

1.5. Kvantitativt underlag 
Under våren 2019 utförde Livsmedelsverket en tillsyn över de leverantörer som vid tillfället hade anmält sig till 

myndigheten. Tillsynen skedde via en självskattningsenkät som gick ut till de c:a 80 VA-huvudmän som vid 

tillfället för självskattningen hade anmält sig till Livsmedelsverket. Enkäten, som bestod av c:a 40 frågor, 

berörde informations- och IT-säkerhetsfrågor och baserades i första hand på befintliga 

informationssäkerhetsstandarder och vägledningar såsom ISO27001 och MSB:s vägledningar för höjd säkerhet i 

industriella kontrollsystem. Livsmedelsverket gjorde bedömningen att en sådan undersökning, där leverantörerna 

lämnade information om sin informations- och IT-säkerhet, skulle ge en samlad bild som bland annat kunde 

användas som underlag för Livsmedelsverkets egna föreskrifter.  

 
Vid analys av underlaget och som referens i denna analys nämns små, medelstora och stora leverantörer. Detta är 

en kategorisering som gjorts av Livsmedelsverket vid analysen av underlaget och som innebär ett mått på hur 

många en aktör levererar vatten till. Små  aktörer är de som levererar vatten till c:a 20 000 till 50 000 personer, 

mellanstora aktörer levererar vatten till 50 000 till 100 000 person och som stora aktörer betraktas de som 

levererar till fler än 100 000 personer. 

 
Branschorganisationen Svenskt Vatten genomförde redan 2009/2010 tillsammans med MSB en 

enkätundersökning i syfte att kartlägga SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Kartläggningen 

utfördes som en enkät med ett sextiotal olika frågeställningar som skickades ut till VA-ansvariga i Sveriges 

kommuner under 2009, svar inkom från 87 VA-huvudmän.  

 

Den rapport som togs fram som ett resultat av enkätundersökningen, Kartläggning av SCADA-säkerhet inom 

svensk dricksvattenförsörjning, har också använts som kvantitativt underlag för Livsmedelsverkets 

föreskriftsarbete.  

 

2. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 
NIS-bestämmelserna uppställer krav på att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett systematiskt 

och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och syftar till att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och 

informationssystem. I detta ingår bl.a. incidentrapportering, att utföra riskanalyser, ta fram åtgärdsplan samt 

utföra åtgärder för att säkerställa säkerheten i de nätverk- och informationssystem som används för att 

tillhandahålla tjänsten. 

 

I förarbetena till NIS-lagen anges att ”[f]ör att en leverantör ska kunna identifiera vilka åtgärder som är 

relevanta anser regeringen liksom utredningen att det är nödvändigt att leverantören genomför en riskanalys”. 

Vidare gör regeringen bedömningen att föreskrifter behövs för att komplettera bestämmelserna i direktivet, lagen 

och förordningen.2 

 

De föreslagna föreskrifterna innehåller tydliga krav på bl.a. vad en riskanalys ska innehålla samt hur denna ska 

utföras och ger därigenom förutsägbarhet i hur riskarbetet ska utföras på ett ändamålsenligt sätt. Föreskrifterna 

innehåller också krav på vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att uppnå en grundläggande nivå av säkerhet 

i de aktuella systemen. Genom detta uppnås dels en tydlighet för leverantörerna, dels den grundläggande 

säkerhetsnivå som garanterar den fortsatta leveransen av dricksvatten som avses i direktivet och kompletterande 

nationella bestämmelser.  

 

                                                           
2 Prop. 2017/18:205, s. 40 ff. 
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3. Alternativa lösningar och vilka effekterna blir om någon reglering 
inte kommer till stånd  

 

NIS-direktivet är bindande för medlemsstaterna. Sverige har valt att införa NIS-direktivet genom NIS-lagen och 

NIS-förordningen samt beslutat att dessa bestämmelser ska kompletteras med generella föreskrifter från MSB 

och kompletterande föreskrifter från respektive tillsynsmyndighet. Att Livsmedelsverket inte skulle meddela 

föreskrifter skulle således medföra att implementeringen av direktivet inom den nu aktuella sektorn skulle vara 

bristfällig, och att den nivå av säkerhet och kontinuitet som direktivet och de kompletterande nationella 

bestämmelserna syftar till att åstadkomma, inte skulle uppnås. Denna slutsats gäller såväl riskanalyser, som 

ligger till grund för lämpliga säkerhetsåtgärder, som för säkerhetsåtgärderna i sig.  

 

3.1. Alternativa lösningar beträffande riskanalyser 
 

I de föreslagna föreskrifterna regleras hur en aktör i den aktuella sektorn ska genomföra de i lagen kravställda 

riskanalyserna samt hur de ska dokumenteras tillsammans med åtgärdsplanen.  

 

Ett alternativ till de föreslagna föreskrifterna skulle vara att, likt MSB, i föreskrifter hänvisa till etablerade 

standarder inom området, primärt då SS-EN ISO/IEC 27005:2011, Riskhantering för informationssäkerhet.3 

Begreppet ”riskanalys” har dock en bredare innebörd i NIS-lagen än i t.ex. denna standard, och NIS-lagen 

uppställer därtill krav på åtgärdsplan (12 §).4 

  

Det finns överlapp mellan ISO/IEC 27005 och vad Livsmedelsverket bedömer som lagstiftarens intention. 

Likväl finns det inget som hindrar att en aktör använder denna standard utan anpassning som en god grund för 

mycket av det arbete lagstiftningen åsyftar, det finns dock inget behov av att i föreskrift låsa aktörerna till en 

specifik standard. Livsmedelsverkets självskattningsenkät från våren 2019 visar att det endast är en handfull av 

respondenterna som uppger att de arbetar utifrån ISO/IEC 27005.  

 

Om en föreskrift som förtydligar kraven på riskanalyser inte kommer till stånd kan det leda till att leverantörer 

får svårt att tolka lagstiftningens krav på riskanalyser. En betydande riskfaktor är att de i NIS-lagen reglerade 

riskanalyserna sammanblandas med de risk- och sårbarhetsanalyser som avses i lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vidare har 

Livsmedelsverket inom ramen för tillsynsansvaret sett att riskanalyser som utförts i många fall inte hanterat hela 

den miljö som kan påverka säkerheten i den samhällsviktiga tjänsten. 

 

3.2. Alternativa lösningar beträffande säkerhetsåtgärder 
 

De föreslagna föreskrifterna innehåller säkerhetsåtgärder i 16-18 §§ som är tvingande för samhällsviktiga 

leverantörer i sektorn leverans och distribution av dricksvatten. Syftet med den tvingande regleringen är att få en 

gemensam lägsta nivå anpassad till sektorn leverans och distribution av dricksvatten.  

 

Ett alternativ, i linje med förarbetenas resonemang,5 skulle vara att istället föreskriva om användning av någon 

av de standarder för säkerhetsåtgärder i industriella styrsystem som finns tillgängliga, såsom ISA/IEC 62443 

eller IEC/ISO 27019. Livsmedelsverket bedömer att de föreslagna åtgärderna i 16-18 §§ med god marginal 

ligger i linje med de branschrelevanta standarder som finns tillgängliga.  

 

En tydlig nackdel med standarden ISA/IEC 62443 är att alla delar till den inte är färdigställda. En tydlig nackdel 

med standarden IEC/ISO 27019 är att den inte är avsedd för dricksvatten utan inriktar sig främst på olja och 

energiproduktion. En kravställning på användning av någon av dessa standarder skulle dessutom vara 

kostnadsdrivande och de riktar sig främst till aktörer med mycket hög mognadsgrad. Det finns inget 

motsatsförhållande mellan de föreslagna föreskrifterna och användning av de nämnda standarderna. I 

                                                           
3 5 § Myndigheten för samhällsberedskaps föreskrifter (MSBFS 2018:8) om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga 

tjänster samt anslutande allmänna råd 
4 SOU 2017:36, s. 129-131 och prop. 2017/18:205 s. 40 ff. 
5 Prop. 2017/18:205 s. 40 ff. 



 
 

       
       

 

Konsekvensutredning 
 

 

 

6(26) 
 

       

 

2020-02-17 
 

 

Dnr  2020/00702 
 

 

 

     

 
Postadress 

Box 622 

751 26 Uppsala 

 

 

 
Besöksadress 

Hamnesplanaden 5 
 

 
 

 
Telefon 

018-17 55 00 
 

 
 

 
E-post 

livsmedelsverket@slv.se 
 
Internet 

www.livsmedelsverket.se 
 

 
Organisationsnummer 

202100-1850 
 

 
 

 

Livsmedelsverkets självskattningsenkät från våren 2019 var det dock endast 2 av cirka 80 respondenter som 

svarat att de arbetar med stöd av ISA/IEC 62443 och endast en som pekat på IEC/ISO 27019.  

 

Ett annat alternativ skulle vara att i dagsläget inte föreskriva om några säkerhetsåtgärder alls. Utebliven reglering 

av säkerhetsåtgärder skulle kunna innebära att de leverantörer som idag inte har infört de föreslagna åtgärderna 

och inte använder sig av någon etablerad standard inför mindre effektiva eller inga säkerhetsåtgärder. 

 

3.3. Samlad bedömning avseende tvingande reglering 
 

Sammantaget anser Livsmedelsverket att det är nödvändigt med en tvingande reglering och att meddela 

föreslagna sektorsspecifika föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom sektorn 

leverans och distribution av dricksvatten.  

 

Vidare anser Livsmedelsverket att en tvingande reglering avseende riskanalysers utformning och specifika 

säkerhetsåtgärder fungerar som ett stöd till de berörda organisationerna.  

 

Säkerhetsåtgärder enligt NIS-lagen ska baseras på den riskanalys som organisationen ska ha utfört. 

Livsmedelsverkets erfarenhet genom tillsynsbesök visar att riskanalyser ofta behandlar för snäva områden och 

inte är tillräckligt uttömmande. Det innebär att det föreligger en risk att de organisationer som faktiskt utför 

riskanalyser inte åtgärdar de brister som ger säkerhetsmässigt effektiva vinningar vid införande.  

 

De föreslagna säkerhetsåtgärderna ger organisationen en god förutsättning att arbeta vidare med 

verksamhetsspecifika riskanalyser och säkerhetsåtgärder. Livsmedelsverket bedömer att det är orimligt att 

förvänta sig att samtliga leverantörer oavsett storlek och mognadsgrad inom informationssäkerhet skulle nå en 

grundnivå genom enbart verksamhetsspecifika riskanalyser. 

4. Kostnader och andra konsekvenser 
 

Den huvudsakliga kostnaden för berörda aktörer är förknippade med krav som följer av lag. NIS-lagen ställer 

krav på riskanalys, åtgärdsplan och ändamålsenliga och proportionerliga tekniska och organisatoriska åtgärder.  

 

För de leverantörer där det tidigare har bedrivits ett bristfälligt systematiskt och riskbaserat 

informationssäkerhetsarbete kommer kraven i denna föreskrift, tillsammans med NIS-lagen och kraven i 

föreskrifterna MSBFS 2018:8, att leda till högre kostnader i form av de åtgärder som måste genomföras både 

som resultat av säkerhetsåtgärderna i denna föreskrift men även som ett resultat av den egna riskanalysen.  

 

Krav på att utföra riskanalyser och att införa säkerhetsåtgärder följer redan av lag och de föreslagna 

föreskrifterna innebär endast ett förtydligande av nödvändig struktur och vilka effektiva säkerhetsåtgärder som 

bör vidtas oavsett riskanalysens resultat. 

 

Hur arbetet med leverans och distribution av dricksvatten är organiserat i olika kommuner skiljer sig åt både i 

omfattning och vilken utsträckning som hela organisationen involveras. Detta påverkar således även vilka 

konsekvenser som kraven på kompetens för riskanalysarbetet får. På lång sikt kan det komma att innebära 

nödvändig kompetensutveckling för personalen som sedan kan återanvändas inom andra delar av organisationen.  

 

För de organisationer vilkas leverans och distribution av dricksvatten har hög autonomi från kommunens övriga 

arbete kan kraven i denna föreskrift komma att leda till högre kostnader främst i form av anskaffning av den 

kompetens som krävs för att genomföra arbetet. Det är dock svårbedömt om denna kostnad är ett resultat av lag 

eller de kompletterande föreskrifterna. 

 

Säkerhetsarbetet ska anpassas efter leverantörens verksamhet, vilket gör det möjligt för små verksamheter, 

förutsatt att riskerna med en incident även är små, att utgå från sina egna förutsättningar i sitt 

informationssäkerhetsarbete. Den samlade bedömningen är att Livsmedelsverkets föreskrifter avseende 

riskanalyser inte medför någon nämnvärd ekonomisk påverkan i längden utöver vad som följer av NIS-lagen, 

MSB:s föreskrifter (MSBFS 2018:8) och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot 

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. 
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I följande avsnitt beskrivs de föreslagna bestämmelserna samt Livsmedelsverkets bedömning av de ekonomiska 

konsekvenserna för berörda aktörer. 

 

4.1. Inledande bestämmelser 
 

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom 

leverans och distribution av dricksvatten i enlighet med 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 § Föreskrifterna gäller för leverantörer som identifierats som en leverantör av samhällsviktiga tjänster inom 

leverans och distribution av dricksvatten i 8 kap. 1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter (MSBFS 2018:7) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. 

Dessa föreskrifter gäller dock inte för verksamhet som omfattas av undantagen i 8 och 9 §§ lagen 

(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.  

 

I 1-2 § klargörs tillämpningsområdet för föreskrifterna och knyts dels till NIS-direktivet, dels till MSB:s 

definition av leverantör av samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten.  

 

I 3 § NIS-förordningen ges MSB rätt att meddela föreskrifter om vilka tjänster som är att anse som 

samhällsviktiga. Genom att knyta föreskrifternas tillämpningsområde till denna definition kommer föreskrifterna 

att gälla även om MSB ändrar denna definition. På så sätt upprätthålls den säkerhet och kontinuitet i leveransen 

och distributionen av dricksvatten som de föreslagna föreskrifterna ska garantera.  

 

I 8 § NIS-lagen anges att lagen inte gäller för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Av 

författningskommentaren framgår att bestämmelsen innebär bl.a. att incidenter som ska rapporteras enligt 

säkerhetskyddsförordningen (2018:658) inte ska rapporteras enligt NIS-lagen. Att en leverantör av 

samhällsviktiga tjänster bedriver verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagens krav på säkerhetsskydd 

betyder inte nödvändigtvis att all verksamhet är undantagen från denna lags tillämpningsområde. Om 

leverantören även bedriver verksamhet som inte är säkerhetskänslig kan lagen bli tillämplig i de delarna.6 

 

I 9 § NIS-lagen finns ytterligare ett undantag från NIS-lagens tillämpningsområde:  

 
9 § Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som innehåller krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering ska de 

bestämmelserna gälla om verkan av kraven minst motsvarar verkan av skyldigheterna enligt denna lag, med beaktande av 
bestämmelsernas omfattning samt vilken tillsyn och vilka sanktioner som är kopplade till kraven i bestämmelserna. 

 

Bestämmelsen innebär att lagen inte ska tillämpas om det i lag eller annan författning finns bestämmelser om 

krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering vars verkan minst motsvarar verkan av skyldigheterna enligt 

lagen. Med lag eller annan författning avses bl.a. EU-förordningar och myndighetsföreskrifter.7 

 

4.2. Uttryck i föreskrifterna 
3 § Uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd som i lagen om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster. 

I dessa föreskrifter avses med  

1. leverantör: en aktör som identifierats som en leverantör av samhällsviktiga tjänster inom leverans och 

distribution av dricksvatten i 8 kap. 4 § MSBFS 2018:7, och 

2. underleverantör: en aktör som förser en leverantör med varor eller tjänster och som inte står under 

direkt organisatorisk kontroll under leverantören.  

 

 

I 3 § förtydligas definitionerna av begreppen. Definitionen av ”leverantör” knyter an till tillämpningsområdet 

sådant det uttrycks i 2 §.  

 

                                                           
6 Prop. 2017/18:205 s. 92 
7 Prop. 2017/18:205 s. 92-93 
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Vad gäller underleverantörer kan denna i många fall vara en aktör som inte är en del av den egna organisatoriska 

enheten, t.ex. om denne är ett aktiebolag utom leverantörens egen bolagssfär. Det skulle också kunna vara en del 

av samma organisation, t.ex. en IT-avdelning inom en kommun som står under en annan nämnds kontroll. 

 

De föreslagna föreskrifterna syftar, som nämnts ovan, bl.a. till att garantera informationssäkerheten för att 

upprätthålla kontinuiteten i leveransen av den samhällsviktiga tjänsten. I vissa fall kan leverantörens förmåga att 

upprätthålla sin leverans av den samhällsviktiga tjänsten vara beroende av tjänster hos någon annan. 

Livsmedelsverkets bemyndigande att meddela föreskrifter omfattar inte vad som i detta sammanhang måste 

betraktas som tredje man, d.v.s. sådana leverantörer till leverantören av samhällsviktiga tjänster som inte står 

under den senares kontroll. Ett exempel på detta är, som nämnts i föregående stycke, om det är fråga om 

leverantören av den samhällsviktiga tjänsten är ett kommunägt bolag men all IT sköts av en avdelning som 

istället faller under någon annan kommunnämnds kontroll. För att upprätthålla säkerheten på det sätt som avses 

med bestämmelserna på NIS-området, måste därför föreskrifterna innehålla en definition som möjliggör för 

Livsmedelsverket att, i egenskap av tillsynsmyndighet med föreskriftsbehörighet, särreglera förhållandet mellan 

leverantören av den samhällsviktiga tjänsten och dennes underleverantörer. På detta sätt kan Livsmedelsverket, 

genom föreskrifter, uppställa krav på leverantören vad avser t.ex. dennes avtal med underleverantörer på ett 

sådant sätt att säkerheten, och därmed kontinuiteten i leveransen av den samhällsviktiga tjänsten, upprätthålls. 

Ett exempel på en sådan reglering finns i föreskrifternas 4 §, enligt vilken leverantören måste kartlägga 

beroenden till sina underleverantörer.8  

 

4.3. Riskanalyser och åtgärdsplaner 
 

4.3.1. Förteckningar 
 

4 § Leverantören ska föra aktuella förteckningar över  

- tillgångar i form av nätverksansluten hård- och mjukvara,  

- förbindelser i form av kommunikationslänkar, 

- beroenden till underleverantörer, och 

- vilka delar av den egna organisationen (organisatorisk enhet)  

som kan påverka säkerheten i den samhällsviktiga tjänsten.  

Förteckningarna ska omfatta en aktuell kartläggning av logiska samband och kommunikationer till och 

från systemkomponenter. 

 

Kravet i 4 § innebär att leverantören är skyldig att ha dokumentation över alla sina tillgångar och förbindelser 

relaterade till nätverk och informationssystem för leverans och distribution av dricksvatten.  

 

Syftet med kravet är att leverantören ska ha en aktuell och samlad bild över vilka nätverksförbindelser, vilken 

hård- och mjukvara samt vilka underleverantörer som behövs för, eller som kan påverka, leverans och 

distribution av dricksvatten. Utöver detta ska även identifieras vilka delar av den egna organisationen som är 

viktiga, exempelvis IT-drift, nätverksadministratörer och deras eventuella underleverantörer. Den samlade bilden 

bidrar också till att avgränsa vad som behöver analyseras inom ramen för NIS-lagen hos den specifika 

leverantören. 

 

Rapporten från Svenskts Vattens enkätundersökning som genomfördes 2009/2010, Kartläggning av SCADA-

säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning, konstaterade att det ”saknas en dokumentation som på ett tydligt 

sätt visar alla delsystem och komponenters kopplingar och beroenden, inte bara till varandra utan även till 

andra IT-system, nätverk eller andra resurser i verksamheten.” Rapportförfattarens erfarenhet från 2010 

stämmer väl överens med Livsmedelsverkets erfarenheter från NIS-tillsyn samt respondenternas svar på 

Livsmedelsverkets självskattningsenkät från 2019.  

 

God kännedom och ett dokumenterat underlag bestående av relevant information, i linje med 8 § MSBFS 

2018:8, utgör en förutsättning för att leverantören ska kunna genomföra relevanta riskanalyser och därigenom 

identifiera rimliga och proportionerliga säkerhetsåtgärder.  

 

                                                           
8 Leverantörens ansvar för att vidta åtgärder avseende nätverk och informationssystem, oavsett om leverantören eller en underleverantör 

sköter underhållet, har kommenterats i prop. 2017/18:205, s. 41 med hänvisning till skäl (52) i NIS-direktivet. 
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Dokumentation ger också den egna organisationen möjlighet till systematisk uppföljning av säkerhetsarbetet och 

vilka riskbedömningar som gjorts för olika delar av verksamheten, jmf. MSBFS 2018:8: 

 
8 § En leverantör ska ha ett dokumenterat arbetssätt för sitt informationssäkerhetsarbete som stöd för att 
… 

4. följa upp och utvärdera säkerhetsåtgärder i syfte att vid behov anpassa skyddet av informationen, samt… 

 

Livsmedelsverket anser inte att det bör uppställas särskilda formkrav på dokumentationen eftersom det är 

leverantörsspecifikt och avhängigt hur leverantören väljer att arbeta. Detta möjliggör också att förteckningen kan 

sammanställas, eventuellt delvis med automatik ur flera olika system, med viss regelbundenhet så att den 

samlade förteckningen förblir aktuell. 

 

4.3.3.1 Förteckningens delar – särskilt om den föreslagna bestämmelsens olika strecksatser  
 

1. Första strecksatsen innebär att leverantören ska ha en förteckning över tillgångar i form av 

nätverksansluten hård- och mjukvara. En sådan förteckning kan skapas med hjälp av en automatiserad 

process till exempel genom ett verktyg som skannar nätverket. Många verktyg kan konfigureras för att 

automatiskt skicka information om nya system eller ny mjukvara som identifieras i samband med 

skanningsprocessen. 

 

2. Andra strecksatsen innebär att leverantören ska identifiera och dokumentera förbindelser i form av 

kommunikationslänkar som kan påverka säkerheten i den samhällsviktiga tjänsten. Betydelsen av 

uttrycket ”säkerhet” i förhållande till kommunikationslänkar torde i första hand vara relaterat till frågor 

om tillgänglighet och risken för störningar i samband med avbrott i kommunikationen.  

 

Det finns även ett behov av att vidta skyddsåtgärder för att skydda kommunikationslänkar från intrång, 

både för att skydda nätverksinfrastrukturen som sådan men även för att skydda de informationssystem 

som kommunicerar via kommunikationslänken.  

 

Syftet med kravet är att säkerställa att alla relevanta kommunikationslänkar, alltså sådana som på något 

vis berör dricksvattenproduktionen, beaktas i riskanalysen. 

 

3. Tredje strecksatsen ställer krav på analys av beroenden till underleverantörer som kan påverka 

säkerheten i den samhällsviktiga tjänsten.  

 

Syftet med kravet är att leverantören inom ramen för sina riskanalyser ska analysera vilka 

underleverantörer som har tillgång till styrsystemen och omkringliggande stödsystem som kan påverka 

säkerheten. Riskanalysen ska även analysera de informationstillgångar som en underleverantör har, hur 

informationstillgångarna hanteras samt hur avtalen reglerar underleverantörens hantering. 

 

4. Fjärde strecksatsen ställer krav på analys av beroende till andra delar av den egna organisationen som 

kan påverka säkerheten i den samhällsviktiga tjänsten. Detta kan exempelvis vara fastighetsförvaltning, 

IT-drift, nätverks-administratörer och deras eventuella underleverantörer. 

 

Alla ovan reglerade förteckningar behöver inte nödvändigtvis finnas i samma dokument. Till exempel kan 

nätverksanslutna komponenter finnas i en nätverkskarta medan beroenden kan finnas i en annan typ av 

dokumenterad analys. 

 

Regleringen innebär också ett krav på en aktuell kartläggning av logiska samband och kommunikationer till och 

från systemkomponenter eftersom tekniska beskrivningar på port- och protokoll-nivå kan bli svårläsbara.  

 

Kravet innebär att en analys av vilka system som utbyter information och data med varandra och vilka system 

som utbyter information med system utanför leverantörens egna nätverk och informationssystem behöver 

genomföras. 

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte alls reglera att en förteckning ska finnas eller dokumenteras. Detta innebär sannolikt att 

vissa delar av den föreslagna förteckningen uteblir som ingångsvärden till riskanalysen och att riskanalyserna då 
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inte täcker hela den IT-miljö som kan påverka säkerheten för dricksvattenproduktionen, d.v.s. att riskanalyserna 

riskerar att bli för avgränsade. Möjligheten att utföra ändamålsenlig tillsyn med syfte att upprätthålla den 

samhällsviktiga tjänsten skulle också begränsas om det inte fanns sådan kartläggning eller dokumentation av 

denna.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Kraven i den föreslagna 4 § kommer att innebära ett nytt dokumentationskrav som inte funnits uttryckt i 

författningstext. Sannolikt innebär detta krav på dokumentation som går utöver vad leverantörerna tidigare haft. 

Den självuppskattningsenkät som skickades ut av Livsmedelsverket visar på att c:a 10 % av leverantörerna inte 

alls identifierat vilken information, vilka system eller vilken nätverkskommunikation som är viktiga avseende 

driftssäkerhet. Av de c:a 60 % som har identifierat system som är viktiga ur driftssäkerhetssynpunkt har mindre 

än hälften dokumenterat resultatet. 

 

Givet förutsättningarna att stora delar av de som berörs av regleringen redan har en partiell eller fullgod 

dokumentation på plats är det inte möjligt att ge en enhetlig bild av de kostnadsmässiga konsekvenserna som är 

generell för alla som berörs av regleringen. 

 

Vid bedömningen av regleringens konsekvenser har hänsyn tagits till  

 

 att det i vägledningen till Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2008:13 sedan 2008 funnits en 

rekommendation om att i en risk- och sårbarhetsanalys ta med risken för sabotage av IT-systemet,  

 att det i Livsmedelsverkets skrift Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning sedan 2008 

står angivet att det första steget i en risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjningen är att 

inhämta och systematisera befintlig dokumentation, exempelvis ritningar, kopplingsscheman, 

driftsinstruktioner och -journaler, 

 att det i branchorganisationen Svenskt Vattens Råd och riktlinjer om informationssäkerhet (P106) sedan 

2012 finns beskrivningar och råd för riskanalyser som inkluderar att identifiera skyddsvärda objekt 

inklusive utrustning, driftdatorer och styrsystem. 

 att det i branchorganisationen Svenskt Vattens Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter (U12) 

sedan 2012 finns förslag och råd på tillvägagångssätt för riskanalyser som inkluderar SCADA-system.   

 

För de leverantörer som alltså sedan tidigare följt de råd, rekommendationer och branschriktlinjer som finns på 

området, borde dokumentationskravet inte vara något som i alltför stor utsträckning avviker från nuvarande 

praxis.  

 

4.3.2. Sårbarheter  
 

5 § För varje tillgång, förbindelse, underleverantör och organisatorisk enhet i förteckningarna enligt 4 § ska 

kända och potentiella tekniska, organisatoriska och administrativa sårbarheter, som kan ha en negativ effekt 

på den samhällsviktiga tjänsten, systematiskt kartläggas och dokumenteras.  

 

Kravet i 5 § innebär att leverantören aktivt ska arbeta med att identifiera sårbarheter som kan påverka 

dricksvattenproduktionen. För tekniska sårbarheter innebär detta typiskt omvärldsbevakning som till exempel 

information från olika tillverkare av komponenter och prenumerationer på sådana, nätverksscanningar eller andra 

typer av analyser som ligger till grund för en kartläggning av sårbarheter. Typiska organisatoriska och 

administrativa sårbarheter är personberoenden till nyckelpersoner och att verksamheten inte kan fortgå enkelt 

utan nyckelpersoner, att kritiska rutiner ej är dokumenterade eller att funktioner inom verksamheten ej är 

separerade i tillräcklig utsträckning. 

 

En medvetenhet om vilka sårbarheter en organisation har, oavsett om de är tekniska, organisatoriska eller 

administrativa är en av förutsättningarna för att utföra riskbedömningar och riskanalyser. Dock är identifiering 

av sårbarheter inte alltid systematisk eller dokumenterad och är heller inte alltid en grund för riskanalyser vilket 

Livsmedelsverket menar är nödvändigt.  

 

Identifiering och dokumentation av sårbarheter bör vara en integrerad del av leverantörens 

informationssäkerhetsarbete för att detta längre fram i riskanalysprocessen ska kunna användas som en del av 

bedömningen av vilka åtgärder som ska införas beroende på vilken konsekvens och med vilken frekvens en 
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leverantör bedömer att sårbarheten kan utnyttjas eller orsaka störning i dricksvattenproduktionen och 

distributionen. Vidare ska riskanalyserna ha sin utgångspunkt i leverantörens förmåga att leverera och distribuera 

dricksvatten, d.v.s. den samhällsviktiga tjänsten. Detta innebär att riskanalysen inte ska ha sin utgångspunkt i 

andra vanliga aspekter avseende riskanalyser, till exempel dålig publicitet eller ekonomiska och tidsmässiga 

konsekvenser. 

 

Alternativ reglering  

Utan en reglering av att sårbarheter av olika typer ska kartläggas finns en risk att endast omedelbart uppenbara 

sårbarheter, och då oftast tekniska sådana, identifieras, alternativt att inga sårbarheter identifieras. Med den 

föreslagna regleringen om ett systematiskt arbetssätt och ett dokumentationskrav för sårbarheter är sannolikheten 

större att fler sårbarheter hanteras. Utan en reglering kan det också vara svårt att identifiera och arbeta med vilka 

konsekvenser en sårbarhet får. Då kravet om riskanalyser redan är lagstiftat anser Livsmedelsverket att arbete 

med sårbarheter endast är ett förtydligande i hur arbetet med risker ska bedrivas och vad som ska beaktas.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Eventuellt kan dokumentationskravet medföra en något ökad kostnad, jfr. kap. 4.3.1. Om 

informationssäkerhetsarbete ska bedrivas och riskanalyser utföras i enlighet med NIS-lagen är arbete med 

sårbarheter en sedan tidigare nödvändig komponent. Regleringen borde därför inte öka kostnaderna hos 

leverantörerna nämnvärt. 

 

4.3.3. Riskanalysmetoder 
 

6 § Leverantören ska ha minst en i förväg beslutad riskanalysmetod som är tillämpbar på tillgångar, 

förbindelser, underleverantörer och organisatoriska enheter i förteckningarna enligt 4 §. 

Riskanalysmetoden ska vara utformad på ett sådant sätt att den med samma ingångsvärden, kompetens hos 

medverkande och avgränsning genererar konsekventa och sinsemellan jämförbara resultat.  

 

I 6 § första mening regleras att leverantören vid genomförandet av riskanalyserna ska tillämpa en i förväg 

beslutad och dokumenterad process. Processen kan, men måste inte, ha sin utgångspunkt i etablerad standard, 

t.ex. ISO 31000 eller ISO 27005. Redan av 8 § MSBFS 2018:8 framgår att processen ska vara dokumenterad.  

 

En fastställd riskanalysmetod medger ett tillvägagångssätt som med tid och övning ger bättre resultat. Om 

samma metod används återkommande blir också resultaten jämförbara över tid.  

 

Enligt den föreslagna bestämmelsens andra stycke ska metoden ge jämförbara resultat när samma ingångsvärden 

används för riskanalysen. Om metoden genererar olika typer av resultat eller beskriver resultaten med olika 

skalor, enheter etc. från gång till annan blir riskanalysarbetet över tid svårt att mäta och medför därför en risk för 

att riskanalysen inte ger de förutsättningar som behövs för att bedriva ett ändamålsenligt säkerhetsarbete. Kravet 

i bestämmelsen förhindrar inte att en vald metod förfinas eller förbättras med tid. 

 

Vidare är syftet med regleringen att verksamheten själv ska ha eller utveckla kompetens rörande 

riskanalysmetoden men också ha möjlighet att styra eventuell inhyrd kompetens avseende metod. Om olika 

inhyrda kompetenser ofta byter metoder och värden kommer inte riskanalyserna den specifika leverantören till 

gagn kompetensmässigt eller över tid.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att i detalj reglera metoden för riskanalys, exempelvis genom kravställning på huruvida det ska 

vara en kvalitativ eller kvantitativ riskanalysmetod. Livsmedelsverkets bedömning är dock att inte finns något 

behov av att i föreskrift låsa aktörerna till en specifik metod eller standard för riskanalys, samt att detta lämnar 

öppet för leverantören att använda den riskanalysmetod som bäst passar dennes verksamhet.  

 

Ett annat alternativ skulle vara att inte alls ha någon reglering kring riskanalysmetod. I det fall något krav på en i 

förväg beslutad riskanalysmetod inte kommer till stånd kan det leda till att riskanalyser genomförs på olika vis 

från gång till gång. Livsmedelsverket har vid tillsyn erfarit att resultatet från leverantörernas riskanalyser varierat 

avsevärt, något som delvis tycks vara sprunget ur bristande metodstöd. Livsmedelsverket bedömer att en sådan 

reglering än nödvändig.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 
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Livsmedelsverkets självskattningsenkät från våren 2019 visar att mer än hälften av de VA-verksamheter som 

betraktas som små inte har utfört eller påbörjat riskanalysarbete enligt NIS-lagen. Med storleken ökar antalet 

som påbörjat eller utfört fullständiga riskanalyser. Driftsformen (bolag/förvaltning) tycks inte ha någon påverkan 

i detta hänseende. Trots att en majoritet av de som svarat angav att de inte har genomfört riskanalyser i en 

formell mening så har nästan alla ändå listat ett antal risker inom säkerhetsområdet för vattenverksamheten. 

Detta innebär att aktörerna har börjat arbeta i en riktning med risktänkande som grund för åtgärder. 

 

Livsmedelsverkets bedömning är att etableringen av en riskanalysmetod är en engångskostnad och att den 

kostnaden följer av redan gällande lag, och inte av förtydligandena i de föreslagna föreskrifterna.  

 

4.3.4. Riskanalyser 
 

7 § Leverantören ska ha en plan för vid vilka tidpunkter och i vilka situationer leverantören ska genomföra 

riskanalyser.   

 

Den föreslagna föreskriftens 7 § anger att leverantören i förväg ska ha definierat vid vilka   

tidpunkter och situationer som riskanalyser ska genomföras över tid; till exempel kan en sådan situation utgöras 

av en större incident. 

 

Verksamhetens förutsättningar förändras ständigt, vilket leder till förändrade och ibland nya risker. 

Riskanalysarbetet måste därför bedrivas med systematik och kontinuitet för att kunna vidta ändamålsenliga och 

proportionella säkerhetsåtgärder som är anpassade till riskerna och på så sätt minska risken för att incidenter i 

nätverk och informationssystem påverka leverans och distribution av dricksvatten negativt. För att 

riskanalysarbetet ska ha effekt och utföras systematiskt behöver det struktureras och planeras.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ till bestämmelsen i 7 § är att inte reglera att riskanalysen behöver ske enligt någon plan. Av 12 § 

NIS-lagen följer redan att riskanalys ska ske årligen. Livsmedelsverket anser att en bestämmelse om att en plan 

för när riskanalyser ska genomföras ska finnas är en förutsättning för att systematiskt kunna genomföra 

riskanalyserna samt att en utebliven planering ökar sannolikheten för att riskanalyser inte alls genomförs. 

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Möjligen kan etablering av en plan och de initiala riskanalyserna innebära en initial ökad kostnad, men 

Livsmedelsverket kan inte se att detta skulle gå utöver vad som följer av redan befintlig lagstiftning.  

 

4.3.5. Grundläggande krav på riskanalysens omfattning 
 

8 § Leverantören ska, utöver den årliga riskanalysen som ska utföras enligt 12 § lagen om 

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, genomföra riskanalyser inför planerade 

förändringar som kan påverka driftsäkerheten för leverans och distribution av dricksvatten.  

 

Den plan som föreskrivs i 7 § ska, utöver årlig revidering, minst innehålla krav på genomförande av riskanalys 

inför planerade förändringar i system som kan påverka säkerheten i dricksvattenproduktionen. Bakgrunden till 

det uttryckliga kravet på riskanalyser inför planerade förändringar som föreslås i 8 § är att Livsmedelsverket 

genom incidentrapportering erfarit att störningar och avbrott hade kunnat undvikas eller identifierats innan de 

drabbat dricksvattenkonsumenter om en analys av riskerna med förändringen hade skett innan genomförandet.9  

 

Alternativ reglering  

Att inte reglera att riskanalyser ska genomföras vid förändringar specifikt skulle medföra att riskanalyser endast 

ska genomföras med det i lagen angivna intervallet. Förändringar som bestäms och genomförs under perioden 

efter den årliga riskanalysen skulle således inte omfattas av krav på riskanalys. Om riskanalys inför förändringar 

inte används som ett verktyg och en grundläggande garant för att minimera störningar i vattenproduktionen, 

skulle detta äventyra kontinuiteten i såväl säkerhetsarbetet som dricksvattenproduktionen och riskanalysarbetet 

som grund för säkerhetsåtgärder skulle inte uppnå avsedd effekt.  

                                                           
9 Denna incidentrapportering sker i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:9) om 

rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. 
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Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Livsmedelsverkets bedömning är att kostnaden för genomförande av riskanalyser följer av redan gällande lag, 

inte de föreslagna föreskrifterna som istället tydliggör vad som ska omfattas av riskanalyser. Livsmedelsverket 

menar att ett strukturerat arbete över tid kommer att underlätta och på sikt minska kostnader som är förknippade 

med själva analyserna. 

 

4.3.6. Omfattning av samtliga riskanalyser 
 

9 § De riskanalyser som genomförs ska sammantaget omfatta de tillgångar och förbindelser som framgår av 

förteckningarna enligt 4 §. 

För varje enskild riskanalys ska det finnas en dokumenterad beskrivning av vilka tillgångar och förbindelser 

som den omfattar. 

 

Den förteckning som tagits fram enligt 4 § ska täcka hela den miljö som kan påverka säkerheten i 

dricksvattenproduktionen för leverantören. Att utföra en riskanalys på hela den förteckningen kan innebära att 

greppet på riskanalysen blir för stort och komplext. En uppdelning av flera mindre riskanalyser kan vara 

fördelaktigt under förutsättning att hela miljön har omfattats när samtliga riskanalyser är genomförda. Syftet med 

denna reglering är att tydliggöra att en sådan uppdelning är tillåten, och hänvisningen till 4 § syftar till att 

säkerställa att leverantören analyserar samtliga de tillgångar som behövs för att säkra, eller som kan påverka, 

leverans och distribution av dricksvatten.  

 

Tydlig dokumentation av omfattningen för respektive riskanalys utgör också en förutsättning för en systematisk 

uppföljning av säkerhetsarbetet och den egna organisationens kontroll av vilka riskbedömningar som gjorts. 

Utan en tydligt beskriven omfattning och dokumentation är det svårt att få grepp om vad som ska analyseras och 

det är lätt att analysen går utanför det som avsågs eller blir alltför avgränsad. Vidare är det utan korrekt 

dokumentation svårt att avgöra om hela eller endast delar av den relevanta infrastrukturen analyserats eller inte. 

 

Livsmedelsverket har vid tillsyn erfarit att resultatet från leverantörernas riskanalyser varit snäva i sin omfattning 

men att de likväl utgjort de enda tillgängliga riskanalyserna. Reglering vad som ska analyseras samt vad som ska 

dokumenteras är en förutsättning för såväl ett strukturerat säkerhetsarbete som en ändamålsenlig tillsyn.  

 

Vidare kan återkommande riskanalyser utgå från tidigare utförda riskanalyser om avgränsningarna och 

omfattningen är densamma. Detta innebär att den initiala riskanalysen kan ligga till grund för fortsatt 

riskanalysarbete vilket borde förenkla för leverantörerna över tid. Leverantören kan också välja att kategorisera 

likvärdiga tillgångar och förbindelser och göra en riskanalys för en viss likvärdig grupp så länge detta fortsatt 

innebär att samtliga tillgångar och förbindelser omfattas av en relevant och aktuell riskanalys.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte tydligt reglera att riskanalyserna ska omfatta allt det som identifierats enligt 4 §. I det fall 

den föreslagna regleringen angående omfattning av samtliga riskanalyser inte kommer med i föreskriften finns 

det en risk att leverantören inte analyserar risker och omständigheter som ligger utanför leverantörens kontroll, 

utanför verksamhetens omedelbara ansvarsområde eller risker relaterade till nätverk och informationssystem där 

leverantören själv saknar rådighet.  

 

Ett annat alternativ är att istället för tvingande reglering införliva en fördjupning i vägledningen och på så vis 

belysa behovet av att riskanalyserna omfattar alla delar som identifierats i 4 §.   

 

Att inte reglera att det ska finnas tydligt dokumenterat vilka tillgångar, förbindelser, nätverk och 

informationssystem som en riskanalys omfattar innebär en risk att analyser genomförs utan en tydligt definierad 

omfattning. Riskanalysarbetet över tid blir då svårt att återanvända för att till exempel mäta förbättringar. 

Sannolikt skulle analyserna också begränsas till det som omedelbart förknippas med styrsystem och inte 

kringliggande stödsystem och organisationer som kan påverka säkerheten för dricksvattenproduktionen.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Livsmedelsverkets bedömning är att kostnaden för genomförande av riskanalyser följer av redan gällande lag, 

inte de föreslagna föreskrifterna som istället tydliggör vad som ska omfattas av riskanalyser.  
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4.3.7. Grundläggande krav på riskanalysens omfattning  
 

10 § En riskanalys ska innehålla följande delar:  

1. samtliga rimligen identifierbara omständigheter eller händelser som har betydelse för nätverk och 

informationssystem och som kan påverka leverans och distribution av dricksvatten negativt (risker), 

2. kvalificerade bedömningar av tänkbara konsekvenser om sådana omständigheter inträffar,  

3. kvalificerade bedömningar av sannolikheten för att sådana omständigheter inträffar, samt 

4. kvalificerade sammanvägda bedömningar av sannolikheten för att omständigheterna inträffar och de 

negativa konsekvenser detta kan medföra (riskbedömning).  

 

Den föreslagna föreskriftens 10 § anger vilka grundläggande krav som uppställs på en riskanalys som omfattas 

av föreskriftens tillämpningsområde.  

 

Riskanalysens delar  
 

1. Första punkten innebär att leverantörens riskanalys ska innefatta att leverantören identifierar av 

samtliga rimligen identifierbara omständigheter i nätverk och informationssystem som kan påverka 

leverans och distribution av dricksvatten negativt. NIS-regleringen syftar på att uppnå en säkerhetsnivå 

där leverantörerna som omfattas av regleringen ska beakta och omhänderta händelser som leverantören 

rimligen kan identifiera. NIS-regleringens definition av händelser är bredare och mer vardagliga än 

exempelvis de extraordinära händelser som avses i lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

Att leverantören ska identifiera samtliga (rimligen identifierbara) omständigheter innebär att 

leverantören behöver skapa en uttömmande lista över omständigheter som kan ha en inverkan på de 

nätverk och informationssystem som används för leverans och distribution av dricksvatten. Vad avser 

uttrycket ”samtliga rimligen identifierbara omständighet” i den föreslagna bestämmelsen, återkopplar 

det till definitionen av ”risk” i 2 § NIS-lagen: 

 
2 §   I lagen avses med 

… 

 11. risk: en rimligen identifierbar omständighet eller händelse med en potentiell negativ inverkan på säkerheten i nätverk och 

informationssystem. 

 

Denna definition återspeglar definitionen av risk i artikel 4 i NIS-direktivet.  

 

Det är Livsmedelsverkets uppfattning att ”rimliga” i lagregeln motsvarar ett krav på en leverantör att 

identifiera sådant som vid en objektiv bedömning och med den kompetens som krävs för att utföra 

riskanalyser enligt kraven i lagen och direktivet kan identifieras.10 Det är denna uppfattning som den 

föreslagna bestämmelsen ger uttryck för. Att knyta begreppet ”rimligen” till de subjektiva 

förutsättningarna för en leverantör att identifiera risker innebär, enligt Livsmedelsverkets bedömning, 

att den skyddsnivå som avses i NIS-direktivet svårligen kan uppnås. 

 

Utöver att den föreslagna bestämmelsen speglar lagstiftningen definition av risk, innehåller den också 

ett förtydligande att det som ska identifieras och analyseras är sådana omständigheter som har 

betydelse för nätverk och informationssystem och som kan påverka leverans och distribution av 

dricksvatten negativt.  

 

Den föreslagna regleringen syftar också till att säkerställa att leverantören inte ignorerar uppenbara 

omständigheter eller risker för verksamheten enbart mot bakgrund av att riskerna exempelvis ligger 

utanför leverantörens kontroll, utanför verksamhetens omedelbara ansvarsområde eller att leverantören 

själv saknar rådighet över de nätverk och informationssystem som risken berör. 

 

2. Andra punkten innebär att riskanalyserna ska innefatta en kvalificerad bedömning av konsekvenser för 

om en identifierad omständighet inträffar. Det är endast konsekvenser som är relevanta för 

                                                           
10 Jämför angående incidenter skäl (46) till NIS-direktivet.  
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leverantörens förmåga att leverera och distribuera dricksvatten som måste beaktas. Exempel på 

konsekvenser som inte är att betrakta som relevant inom ramen för NIS-lagen är extra kostnader, dålig 

publicitet, intern kritik eller motsvarande interna organisatoriska konsekvenser. Det är dock naturligtvis 

alltid relevant att beakta risker och konsekvenser för personalens liv, hälsa och arbetsförhållanden.  

 

3. Tredje punkten ställer krav på en kvalificerad bedömning av sannolikheten för att en identifierad 

omständighet inträffar. Regleringen ställer inget krav på huruvida bedömningen ska vara kvalitativ eller 

kvantitativ, men bedömningen ska vara baserad på relevant information och göras av personal med 

kompetens på området.  

 

4. Fjärde punkten ställer krav på en sammanvägd bedömning. Det är ofta den sammanvägda bedömningen 

som traditionellt kallas för en riskbedömning, d.v.s. när sannolikhet och konsekvens vägs samman till 

en gemensam bedömning. Processen för detta ingår normalt i den riskanalysmetod som den föreslagna 

6 § ger uttryck för.  

 

Kravet på kvalificerade bedömningar innebär att bedömningarna ska utföras av personal med rätt kompetens och 

tillgång till relevant information. De som deltar i riskanalysarbetet ska ha relevant ämneskompetens för det 

område som ska analyseras samt nödvändig kompetens för att kunna använda riskanalysmetoden.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte i detalj reglera vad en riskanalys ska innehålla. Om den föreslagna regleringen för 

genomförandet av riskanalyser inte kommer till stånd kan det leda till att aktörer har svårt att tolka omfattningen 

av lagstiftningens krav på riskanalys. Den primära risken är att det inte framgår att riskanalysen ska vara 

ackumulativ och innehålla en uttömmande lista över de risker organisationen har beaktat, men det finns även en 

påtaglig fara att riskanalyserna sammanblandas med de risk- och sårbarhetsanalyser som avses i lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. Avsaknad av tydlig reglering på området riskerar också att leda till att ändamålsenliga riskanalyser 

inte genomförs, vilket äventyrar leveransen av den samhällsviktiga tjänsten.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Livsmedelsverket bedömer att många kommunala verksamheter redan idag genomför någon form av riskanalys 

för sina nätverk och informationssystem, men att omfattningen av riskanalyserna inte fullt ut motsvarar kraven 

som nu föreslås. Vidare har Livsmedelsverket vid tillsyn erfarit t.ex. att riskanalyser för kommunala nätverk och 

informationssystem sällan fullt ut inkluderar undercentraler i ytterstationer som används för leverans och 

distribution av dricksvatten.   

 

Vidare visar Livsmedelsverket självskattningsenkät från våren 2019 att c:a 80 % av respondenterna själva anser 

att de har kompetens i den egna organisationen. Enkäten visar också att c:a 20 % har angett att riskanalyser är 

genomförda, c:a 25% arbetar med riskanalyser och c:a 55% har inte påbörjat arbetet. 

 

Livsmedelsverkets bedömning är att kostnaden för genomförande av riskanalyser följer av redan gällande lag, 

även om detta skulle aktualiseras som en följd av de föreslagna föreskrifterna.  

 

4.3.8. Ytterligare faktorer 
 

11 § Utöver vad leverantören identifierat enligt 10 § 1, ska en riskanalys även beakta ytterligare faktorer som 

kan ha inverkan på leverantörens förmåga att leverera och distribuera dricksvatten, såsom 

- erfarenheter från inträffade incidenter,  

- aktuell omvärldsbevakning,  

- sårbarheter som kartlagts enligt 5 §,  

- sammankoppling med andra verksamheters nätverk och informationssystem, och 

- tidigare införda åtgärder som kan behöva uppdateras.  

 

Den föreslagna föreskriftens 11 § anger faktorer som ska tas i beaktande under genomförandet av en riskanalys. 

Syftet med regleringen är att säkerställa att relevant information tas med i riskanalysarbetet. Bestämmelsen 

förtydligar vilket underlag som krävs för 10 § punkten 1 och säkerställer att även externa omständigheter 

beaktas.  
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Faktorer som ska beaktas 

 

- Första strecksatsen innebär att leverantörens riskanalys ska omfatta tidigare inträffade störningar och 

avbrott för att leverantören ska ha möjlighet att analysera om behovet av skyddsåtgärder är förändrat 

med beaktande av det inträffade, och på så sätt minska risken för att en liknande incident inträffar i 

framtiden. Bestämmelsens utformning innebär att de inträffade incidenter som leverantören ska beakta 

inte behöver uteslutande vara leverantörens egna, utan kan med fördel delas mellan organisationer eller 

organisatoriska enheter för att på så vis dela lärdomar och erfarenhet.  

 

- Andra strecksatsen anger att aktuell omvärldsbevakning ska tas i beaktande i riskanalysen. Genom 

omvärldsbevakning kan leverantören hämta information som skulle kunna påverka bedömningen av 

risker, till exempel information om sårbarheter för den programvara och utrustning som används för 

produktion av dricksvatten. Regleringen uppställer ett krav på en aktiv omvärldsbevakning i syfte att 

inhämta information som kan användas för att värdera och bedöma risker, exempelvis allmänna trender 

inom IT- och informationssäkerhet eller specifika tekniska trender inom säkerhet för industriella 

styrsystem.  

 

- Tredje strecksatsen avser de sårbarheter som identifierats enligt 5 §. Den typen av sårbarheter, oavsett 

om det är tekniska, organisatoriska eller administrativa sårbarheter, medför ett behov av analyser inom 

ramen för de riskanalyser som organisationen genomför. Ny information kan också påverka 

bedömningen av redan vidtagna åtgärder. Ett exempel skulle kunna vara att en rutin behöver göras om 

eller att ett system behöver härdas ytterligare. Det kan också visa på sårbarheter som leverantören 

tidigare har hanterat men där den vidtagna åtgärden inte längre är effektiv eller tillräcklig.  

 

- Fjärde strecksatsen rör sammankopplingar med andra nätverk och informationssystem. I den föreslagna 

föreskriftens 16 § regleras att nätverks- och informationssystem som används för leverans och 

distribution av dricksvatten ska separateras från andra nätverk och informationssystem. När integration 

eller kommunikation krävs med andra nätverk och informationssystem så sköts det i normalfallet via en 

brandvägg eller motsvarande nätverkskomponent. Den föreslagna regleringen i fjärde strecksatsen 

förtydligar att alla sådana sammankopplingar utgör en risk som måste beaktas i en riskanalys, särskilt 

vid sammankoppling med andra interna nätverk eller med nätet hos någon extern aktör.  

 

- Femte strecksatsen hanterar tidigare införda åtgärder. Relevansen i att beakta tidigare införda åtgärder 

är att det som leverantören infört tidigare kanske vid ett senare tillfälle bedöms otillräckligt. Det kan 

också innebära att åtgärder behöver förstärkas eller att åtgärden i sig har en sårbarhet som upptäckts vid 

exempelvis omvärldsbevakning eller sårbarhetsskanning.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte reglera vilka grundläggande ingångsvärden en leverantör måste använda för sin 

riskanalys. Att inte reglera faktorer som kan påverka bedömningen i riskanalysen skulle kunna innebära att 

återkommande riskanalyser görs på inaktuellt underlag, utan omvärldsbevakning eller erfarenhetsutbyte baserat 

på tidigare incidenter. 

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Livsmedelsverkets bedömning är att kostnaden för genomförande av riskanalyser följer av redan gällande lag, 

inte som en följd av de föreslagna föreskrifterna.  

 

4.3.9. Dokumentation för riskanalyser 
 

12 § Resultatet av riskanalysen och vilka som deltagit vid genomförandet av riskanalysen ska dokumenteras. 

 

Dokumentation av genomförda riskanalyser utgör en grundförutsättning för organisationens egen uppföljning av 

säkerhetsarbetet och kontroll av vilka riskbedömningar som gjorts. Kravet i föreskriftens 12 § utgör främst ett 

förtydligande att leverantörer är tvungna att dokumentera resultatet av riskanalyserna och vilka som var med och 

genomförde riskanalysen.  
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Syftet med regleringen är att säkerställa att resultatet från riskanalyserna dokumenteras och att det av 

dokumentationen framgår vilka som deltagit i arbetet med att genomföra riskanalyserna. Det är också en 

förutsättning för en ändamålsenlig tillsyn.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte reglera att resultatet samt deltagandet vid riskanalysen ska dokumenteras. Ett annat 

alternativ är att istället klargöra behovet av god dokumentation i vägledning från Livsmedelsverket.   

 

Utan ett dokumentationskrav finns en fara för att bestämmelserna om riskanalys inte leder till en sådan 

konkretisering som är nödvändig för att nå de mål för säkerhet som avses med NIS-bestämmelserna. 

Bestämmelsen utgör en garant för att leverantören ska kunna ha ett ändamålsenligt och systematiskt 

säkerhetsarbete, där bl.a. tidigare erfarenheter ska beaktas, och är grundläggande för åtgärdsplanen. Utan en 

sådan bestämmelse riskerar också resultatet av de föreslagna föreskrifternas övriga bestämmelser i sin helhet bli 

otydliga och svårtolkade. 

 

Bestämmelsens tillämpningsområde överlappar till viss del 8 § MSBFS 2018:8, där det klargörs att leverantören 

ska ha ett dokumenterat arbetssätt för sitt informationssäkerhetsarbete. Denna bestämmelse är dock allmänt 

hållen och behöver kompletteras av en bestämmelse som ålägger leverantören ett dokumentationskrav vid 

riskanalyser.  

 

Med anledning av ovan bedömer Livsmedelsverket att det bör finnas en tvingande bestämmelse i denna del med 

angiven lydelse.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Förslaget innebär en konkretisering av vad som redan bör gälla för de leverantörer som bedriver det systematiska 

arbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande NIS-bestämmelser. Det är också i linje 

med de allmänna dokumentationskrav som gäller enligt 8 § MSBFS 2018:8. Förslaget bör på denna grund inte 

medföra några ytterligare kostnader för leverantörerna. Om en sådan kostnad skulle uppstå, bedöms denna som 

försumbar i sammanhanget.  

 

4.3.10. Riskägare  
 

13 § För varje riskbedömning i riskanalysen ska det finnas en beslutad och dokumenterad riskägare som har 

rätt att fatta beslut om åtgärder. 

 

Kravet i 13 § innebär att en riskägare ska identifieras genom beslut, samt att riskägaren ska ha mandat eller 

befogenhet att fatta beslut om åtgärder. Det föreslagna kravet på att riskägaren ska ha rätten att besluta om 

åtgärder innebär att det är risken som ska avgöra vilken åtgärd som vidtas och inte till exempel kostnaden för 

eller komplexiteten hos åtgärden. Ofta är riskägaren inte den som utför åtgärder, men bör vara är den som kan 

besluta om åtgärd och ambitionsnivå, prioritering, resurser, beställningar m.m. Livsmedelsverket har vid tillsyn 

erfarit att det även när det finns en utpekad riskägare betyder det inte alltid att riskägaren har möjlighet, eller det 

inflytande som krävs, för att fatta beslut kring åtgärder. 

 

Om en riskägare inte har rätten att fatta beslut om åtgärder för att minska eller på annat sätt hantera risken, blir 

det svårt att införa ändamålsenliga åtgärder för att hantera risker. Exempelvis är det tveksamt om en utpekad 

riskägare, som via ägardirektiv tvingas använda en infrastrukturlösning som denne inte finner acceptabel, är den 

faktiska riskägaren. I detta exempel kan den faktiska riskägaren då vara utfärdaren av ägardirektivet. Genom att i 

föreskriften reglera att en riskägare ska ha rätten att fatta beslut kring risken så säkerställs att riskägaren inte bara 

blir en ansvarstagare som saknar nödvändigt inflytande. 

 

De åtgärder som kommer ur en riskanalysprocess kan vara av vitt skild karaktär och omfattning. Detta innebär 

att genomförandet av åtgärderna ofta kan ske parallellt i olika delar av en organisation, alternativt hos en 

underleverantör. Det kan finnas flera olika riskägare som för respektive del av infrastrukturen säkerställer att det 

vidtas ändamålsenliga och proportionerliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar 

säkerheten i nätverk och informationssystem som leverantören använder för leverans och distribution av 

dricksvatten.  
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Riskägaren kan inte i alla lägen påverka risknivån i en given dellösning, såsom är fallet när leverantören är 

beroende av extern infrastruktur, men kommer ändå äga följden av risken, samt eventuellt behov av 

kompenserande eller alternativa åtgärder. Den som fattar beslut om åtgärder kring risken måste förstå 

konsekvensen av risken för olika hanteringsalternativ, d.v.s. vilken konsekvens det får för eventuella störningar i 

dricksvattenproduktionen om risken inte åtgärdas alls eller endast åtgärdas till viss del.  

 

”Riskägare” är ett vedertaget begrepp inom informationssäkerhetsområdet. Det behöver därför inte definieras för 

de som ska tillämpa de föreslagna föreskrifterna.  

 

Alternativ reglering  

En alternativ reglering skulle kunna vara att regleringen istället uppställer krav på den som äger åtgärderna. 

Livsmedelsverkets bedömning är att konsekvensen av en sådan alternativ reglering skulle kunna bli att ansvaret 

för risken även hamnar på åtgärdsägaren, vilket ofta i praktiken ligger i en annan del av en organisation. Det 

skulle också kunna innebära att förståelsen för konsekvensen med att inte införa en specifik åtgärd går förlorad, 

vilket i sin tur kan leda till att själva risken inte hanteras alls om den första föreslagna åtgärden bedöms som 

otillräcklig eller för dyr. Den som fattar beslut relaterat till en risk måste förstå konsekvensen av risken. 

Regleringen i sin föreslagna form är inte exklusiv, de organisationer som redan använder sig av åtgärdsägare kan 

fortsätta göra det så länge de även pekar ut en riskägare.  

 

Ett annat alternativ är att inte reglera ägandet alls. Då kan konsekvensen bli att riskerna inte hanteras alls och att 

mandaten för åtgärder som rör just VA-verksamhet hamnar i fel organisation inom en kommun. Det skulle också 

motverka en ändamålsenlig tillsyn.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Livsmedelsverket bedömer att det föreslagna kravet på riskägare inte innebär någon ytterligare belastning då 

kravet ligger i linje med redan 6 § MSBFS 2018:8 om att ”tilldela nödvändiga resurser, mandat och 

befogenheter för de funktioner som arbetet med informationssäkerhet kräver”. 

 

4.3.11. Åtgärdsplan 
 

14 § Leverantören ska upprätta och dokumentera en åtgärdsplan som baseras på resultatet av genomförda 

riskanalyser.  

Åtgärdsplanen ska innehålla följande uppgifter: 

 vilka risker som respektive åtgärd avser hantera och hur, 

 redan införda åtgärder och hanterade risker,  

 planerad sluttid för införande eller genomförande av respektive åtgärd, 

 vem inom den egna organisationen som ansvarar för genomförandet av respektive åtgärd, och 

 underleverantörers åtaganden för genomförandet av en eller fler åtgärder. 

 

Den föreslagna föreskriftens 14 § reglerar vilken information en åtgärdsplan som minst ska innehålla. 

Bestämmelsen ska garantera att åtgärdsplanen korresponderar mot de riskanalyser som gjorts, och innehåller i 

vart fall de mest grundläggande delarna i en åtgärdsplan. Den föreslagna bestämmelsen syftar till att tydliggöra 

vilka risker som adresseras med vilken åtgärd, ansvarsförhållanden och dokumentation för att ge möjligheten att 

arbeta systematiskt med riskanalyser och åtgärder.  

 

Åtgärdsplanens delar  

 

- För att tydliggöra om säkerhetsåtgärden hanterar den risk som åtgärden är avsedd att hantera 

måste varje åtgärd kopplas till en risk. En åtgärd kan av naturliga skäl hantera fler risker och 

en risk kan hanteras av flera olika åtgärder. Av detta skäl ska åtgärderna ha en referens till 

vilken risk som hanteras. Vidare ska av åtgärdsplanen framgå hur leverantören anser att 

åtgärder hanterar risken på det sätt som avsetts.  

 

- Det finns många situationer där en redan införd säkerhetsåtgärd också täcker nya 

identifierade risker. Att dokumentera redan införda åtgärder och koppla dessa till risker gör 

också framsteg i informationssäkerheten påvisbara och i större utsträckning mätbar. Redan 
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införda åtgärder i åtgärdsplanen är också ett verktyg för att organisationen ska minnas 

varför vissa åtgärder vidtagits och kunna motivera dessa. 

 

Ytterligare en aspekt är att vid den givna tidpunkten som den föreslagna föreskriften träder i 

kraft är sannolikt vissa åtgärder redan införda. För att påvisa vilken residualrisk som 

eventuellt kvarstår samt om åtgärderna behöver förändras i takt med omvärlden ska även 

redan införda åtgärder finnas i åtgärdsplanen. 

 

- För att åtgärdsplanen ska ha en reell effekt måste säkerhetsåtgärderna implementeras. En 

vanligt förekommande situation gällande åtgärder är att om ingen tidsplan anges så tenderar 

åtgärder att inte införas. En tidsplan knuten till åtgärdsplanen möjliggör för leverantören att 

följa upp sitt eget införande och säkerställa införandet av den valda åtgärden. 

 

- I den föreslagna bestämmelsen uppställs också krav på att åtgärdsplanen ska ange ansvar för 

införandet eller genomförandet (implementationen) av åtgärden. Av samma skäl som 

framgår av punkten ovan, tenderar åtgärder att falla mellan stolarna om ansvar för införande 

av åtgärd inte pekas ut, liksom om ingen uppföljning på införandet utförs. Särskilt viktigt 

blir uppföljning och ansvar om åtgärden ska utföras av eller inom en annan organisation än 

leverantörens av den samhällsviktiga tjänsten. 

 

Leverantören behöver enligt NIS-lagen ta ansvar för säkerheten oavsett om det är 

leverantörens egna system eller om den använder sig av en underleverantör. Därmed krävs 

också att åtgärder som eventuellt införs av eller hos en underleverantör följs upp av 

leverantören. 

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte i detalj reglera hur åtgärdsplanen ska utformas. I det fall den föreslagna regleringen 

angående åtgärdsplanens innehåll och utformning inte kommer till stånd kan det leda till att aktörer har svårt att 

tolka omfattningen av lagstiftningens krav på åtgärdsplanens utformning. Ett tydligt exempel är att om det inte 

finns en tidsplan knuten till respektive åtgärd minskar möjligheterna för organisationen att följa upp införandet.  

 

Ett annat alternativ är att detaljer angående åtgärdsplanens utformning dokumenteras i vägledning till 

föreskriften.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Livsmedelsverket bedömning är att de föreslagna föreskrifternas 14 § innebär ökade krav på stringens i 

organisationers arbete med riskanalyser, åtgärdsplaner och ansvar men också förutsebarhet hos den enskilde 

leverantören. En följd av ökad granularitet i dokumentationen för riskanalyser och åtgärdsplaner för vissa av 

leverantörerna medför inte nödvändigtvis ökade kostnader i annat än eventuellt att ta de beslut som krävs och 

den tid det tar att beskriva risker, åtgärder och ansvar.  

 

Livsmedelsverkets självskattningsenkät från våren 2019 visar att nästan alla som utfört eller påbörjat 

riskanalyser arbetar med att ta fram åtgärdsplaner parallellt. De flesta som svarat på frågorna i självskattningen 

angav också åtgärder som vidtagits de senaste tre åren vilket innebär att de arbetat med informations- och IT-

säkerhetsfrågor men inte nödvändigtvis på ett systematiskt sätt. 

Vid bedömningen av regleringens konsekvenser har hänsyn tagits till att det i Branchorganisationens Svenskt 

Vattens Säkerhetshandbok för dricksvatten-producenter (U12) sedan 2012 finns förslag och råd för upprättande 

av en handlingsplan för fortsatt säkerhetsarbete samt upprättande av en förteckning över befintligt skydd 

och/eller säkerhetsåtgärder.  

 

4.4. Allmänna krav på säkerhetsåtgärder 

4.4.1. Säkerhetsåtgärder  
15 § I 16–18 §§ uppställs krav på grundläggande säkerhetsåtgärder som leverantören måste vidta för att 

hantera risker i nätverk och informationssystem. Dessa säkerhetsåtgärder ska vidtas oavsett vilka ytterligare 

åtgärder som bedöms lämpliga utifrån leverantörens riskanalys.  
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Den föreslagna föreskriftens 15 § utgör en övergripande bestämmelse som syftar till att förtydliga att 

leverantörer ska vidta åtgärder enligt 16-18 §§ oavsett vilka säkerhetsåtgärder som bedöms lämpliga utifrån 

leverantörernas riskanalys. Syftet med obligatoriska säkerhetsåtgärder är att garantera en allmän lägsta 

informationssäkerhetsnivå, oberoende av resultatet av riskanalyser, som minimerar risken för leveransen av 

dricksvatten.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte tydligt reglera att säkerhetsåtgärderna i 16-18 §§  är obligatoriska. I det fall den 

föreslagna regleringen inte kommer till stånd kan det leda till att leverantörer uppfattar regleringen som att de 

ska göra en riskanalys som ska ligga till grund för val av vilka säkerhetsåtgärder enligt 16-18 §§ som ska införas.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

De kostnader som kravet medför består främst av kostnader förknippade med vidtagna åtgärder för kraven i 16-

18 §§. Under detta krav särredovisas således inte konsekvenser och kostnader eftersom dessa redovisas under 

respektive paragraf nedan. 

 

Övergångsreglering 

Med anledning av de kostnader som kan uppkomma i samband med den föreslagna regleringen i 16-18 §§, har 

Livsmedelsverket övervägt olika lösningar, se nedan. Det är Livsmedelsverkets bedömning att den föreslagna 

regleringen med obligatoriska allmänna säkerhetsåtgärder är den bästa tillgängliga lösningen för att garantera 

säkerheten i nätverk och system, och för att motverka incidenter och avbrott i dricksvattenleveransen för de som 

omfattas av föreskrifterna. 

 

Det föreslagna ikraftträdandedatumet för föreskrifterna är den 1 augusti 2020. För att ge de leverantörer som 

omfattas av dessa föreskrifter utrymme att såväl planera för kostnader och åtgärder som att genomföra de 

åtgärder som följer av de föreslagna bestämmelserna, föreslås också särskilda övergångsbestämmelser 

beträffande de åtgärder som avses i 16-18 §§. Med anledning av nu gällande regler och vägledningar, samt med 

ledning av Livsmedelsverkets självskattningsenkät, bedöms att antalet leverantörer som har större kostnader för 

detta som få. Det finns dock svårigheter med att göra fullständiga beräkningar för kostnaderna för dessa åtgärder, 

se nedan, varför det är svårt att ge några exakta siffror eller förutspå vilka kostnader eller tidsramar som är 

aktuella.  

 

Det är Livsmedelsverkets bedömning att en övergångsbestämmelse som medger aktuella leverantörer en 

övergångsperiod om fem månader från ikraftträdandet för att möta kraven i de föreslagna bestämmelserna är 

tillräckligt för planering och genomförande. Livsmedelsverket har i detta också beaktat att redan direktivet och 

även så de redan befintliga nationella bestämmelserna ger uttryck för nivån av säkerhet som leverantörerna 

måste uppnå, utan att ha specificerat detta på ett sätt som motsvarar de föreslagna föreskrifterna.  

 

4.4.2. Logiskt eller fysisk separation 
16 § Leverantören ska se till att nätverks- och informationssystem som används för leverans och distribution 

av dricksvatten är logiskt eller fysiskt separerade från informationssystem eller nätverk som inte omfattas av 

motsvarande krav på informationssäkerhet. 

 

Den föreslagna föreskriftens 16 § ställer krav på separation för de nätverks- och informationssystem som 

används för leverans och distribution av dricksvatten. Med separation av nätverk menas att de nätverk och de 

komponenter som styr vattenproduktionen och liknande verksamhet, t.ex. kontrollsystem för avlopp, ska vara 

åtskilda från övrig verksamhet. Med övrig verksamhet menas till exempel kontorsnätverk, annan kommunal 

verksamhet, skola eller verksamhet som inte rör kontrollsystemen.  

 

Den högsta graden av åtskildhet är fysisk separation av samtliga komponenter inklusive nätverksutrustning och 

driftsmiljö. Ur ett rent säkerhetsperspektiv är fysisk separation oftast att föredra framför logisk separation och 

traditionellt sett har industriella kontrollsystem varit isolerade. En allt högre grad av integration mellan olika 

verksamheters nätverk och system medför att kontrollsystem exponeras för risker som de inte är designade för 

att hantera. En drivande faktor till integration kan till exempel vara en önskan om att utnyttja kommunala IT-

resurser effektivare. I och med integrationen av kontrollsystemen blir riskerna svåra att analysera och hantera 

och risken ökar således med ökad mängd integrationer. Rapporten från Svenskts Vattens enkätundersökning som 

genomfördes 2009/2010, Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning, konstaterar att 

det ”framgår […] av enkätsvaren att allt fler av anläggningarnas SCADAsystem integrerats (kopplas ihop) med 
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kontorsnätverk för att möjliggöra en effektivare och mer kostnadseffektiv drift” och ”att bara en minoritet av 

respondenterna ansåg att deras SCADA-system var fysiskt separerat från kontorsnätverk och Internet”.  

 

Störningar (t.ex. virus, angrepp eller IT-haverier) i den allmänna IT-infrastrukturen riskerar att påverka även 

kontrollsystemens funktion i en integrerad miljö. För att minska exponering ska leverantören tillse att 

informationssystem som används för leverans och distribution av dricksvatten är separerade från system som inte 

omfattas av motsvarande krav på informationssäkerhet. Begreppet omfattas av motsvarande krav avser t.ex. 

andra industriella informations- och styrsystem som har till primär uppgift att styra och övervaka en fysisk 

process. Regleringen om separation i 16 § ställer således inte krav på att exempelvis nätverk och 

informationssystem för avlopp ska segmenteras från motsvarande system för dricksvatten så länge alla delar av 

infrastrukturen uppfyller minst de IT- och informationssäkerhetskrav som gäller för leverans och distribution av 

dricksvatten.  

 

Kravet i 16 § på separation uppställer vidare inga detaljerade krav på hur separation av system ska uppnås. Det 

är upp till leverantören själv att avgöra vilka tekniska åtgärder som behövs för att säkerställa att nätverks- och 

informationssystem som används för dricksvatten är separerade från andra informationssystem eller nätverk som 

inte omfattas av motsvarande krav på informationssäkerhet. Kravet skulle t.ex. kunna innebära att leverantören 

använder en avancerad säkerhetsarkitektur för zon-indelning i ett delat nätverk eller att de industriella 

styrsystemen får ett eget fysiskt separat nätverk.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte reglera segmentering i den nu föreslagna föreskriften. Livsmedelsverkets 

självskattningsenkät från våren 2019 visar att av de 79 respondenter som besvarat frågan om huruvida 

verksamhetens industriella styrsystem är segmenterade från andra IT-system så är det ett tiotal som svarat nej. 

Utöver dessa är det ytterligare ett tiotal som har en IT-miljö där industriella styrsystem är integrerade med 

administrativa verksamhetssystem som kontors- och epostsystem. Cirka 75% av respondenterna uppger att de 

har en IT-miljö för sina industriella styrsystem som är antingen logiskt eller fysiskt separerad. Det är 

Livsmedelsverkets bedömning att den föreslagna regleringen är viktig för att säkerställa att den återstående 

gruppen uppnår motsvarande nivå.  

 

En annan anledning till att reglera segmentering är att tydligt informera om vad segmentering innebär i relation 

till NIS-lagen. I det fallet kan regleringen användas stödjande i verksamheten. De verksamheter som är snarlika 

dricksvattenproduktionen, till exempel avloppshantering, använder ofta samma system och samma personal. Om 

motsvarande verksamheter hanteras med samma säkerhetsåtgärder som dricksvattenproduktionen är 

Livsmedelsverkets bedömning att extra arbete för segmentering av den typen av verksamheten inte behöver 

genomföras med anledning av regleringen. I den händelse att den föreslagna regleringen (med vägledning) inte 

kommer på plats finns en risk att onödiga säkerhetsåtgärder införs.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Nätverkssegmentering och begränsning av nätverkstrafik mellan olika nätverkssegment kan realiseras på ett 

flertal olika vis. Att bygga ett helt separat fysiskt nätverk, med egen nätverksutrustning och även särskilt 

kablage, ger stora vinster avseende säkerhet och kontroll men kan vara mycket kostsamt, framförallt för 

infrastruktur som är distribuerad. Detta kontrasteras av att logisk trafikreglering i form av VLAN är idag en 

standardfunktion i brandväggar och nätverksutrustningar vilket innebär att för logisk separation är det inte säkert 

att någon nyinvestering i utrustning alls behöver göras.  

 

Möjligheten att använda befintlig nätverksinfrastruktur med hjälp av logisk nätverkssegmentering innebär att en 

stor del av utgifterna för införandet av segmentering som en säkerhetsåtgärd kan, vid användning av logisk 

separation, begränsas till främst personalkostnader i form av arbetstid för nätverks- och serveradministratörer. 

Livsmedelsverkets bedömning är dock att en separation som är helt baserad på exempelvis VLAN eller VRF-

teknik inte är en eftersträvansvärd lösning, vilket i sin tur medför att kostnader i form av infrastrukturella 

nyinvesteringar bör beaktas. 

 

De organisationer som har en omfattande integration mellan olika organisatoriska delar där många olika delar av 

verksamheten är sammankopplade kan få högre kostnader som ett resultat av denna föreskrift. Den 

administrativa kostnaden och den arbetstid som behöver avsättas för att kontrollerat och strukturerat införa god 

nätverkssegmentering är hög. Det bör även beaktas behovet av duplicering av vissa typer av funktioner som 

exempelvis behörighetskontrollsystem, backup och lagringslösningar samt i vissa fall även behovet av att bygga 
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separata logg- och övervakningssystem för de separata nätverkssegmenten. Det torde anses rimligt att enbart 

merkostnaderna i form av arbetstid medför kostnader på minst 100 000 kronor även i en tämligen väl förberedd 

organisation.  

 

Vid en fullskalig utbyggnad av ett helt separat fysiskt nätverk med erforderlig redundans, säkerhetskopiering och 

övervakningsmöjligheter är det inte orimligt att anta att kostnaderna för utrustning och licenser kan uppgå till 

250 000–500 000 kronor. Den administrativa kostnaden i form av merarbete (arbetstid) för relevant personal kan 

i dylika fall även tangera motsvarande belopp.  

 

Livsmedelsverkets bedömning är att det endast är en mindre grupp aktörer som behöver genomföra omfattande 

uppgraderingar eller byte av nätverksinfrastruktur för att ha möjlighet att införa logisk segmentering. Det är 

därmed inte heller möjligt att på något sammanhängande vis göra en fullödig kostnadsberäkning för regleringens 

konsekvenser givet självstyret för regleringens realisering samt att flertalet berörda aktörer redan har en partiell 

lösning på plats. 

 

Behov av övergångsreglering   

Av de aktörer som i självskattningen från våren 2019 angivit att segmentering är under införande har drygt 

tiotalet angivit att införandet kommer vara klart inom ett år. Det är endast tre respondenter som angivit att 

införandet av ytterligare segmentering kommer att ta mer än ett år. 

 

Vid bedömningen av behovet av övergångsreglering har hänsyn tagits till att det i vägledningen till föreskrifterna 

LIVSFS 2008:13 sedan 2008 funnits en rekommendation om att ”inte integrera SCADA-systemet i 

organisationens kontorsnätverk, utan ha ett separat processystem” samt att det i branchorganisationens Svenskt 

Vattens Säkerhetshandbok för dricksvatten-producenter (U12) sedan 2012 finns råd att ”segmentera (dela upp) 

datanäverk i sektioner”. Livsmedelsverket rekommenderade redan 2003 i rapport 2003:4 Handledning för ökad 

IT-säkerhet inom dricksvattenområden att ”En brandvägg skall utgöra en buffert mellan det lokala nätet och 

andra utomstående nät. Det får inte finnas någon annan kanal till eller ifrån det lokala nätet för TCP/IP 

kommunikation än via brandväggen”. Även branchorganisationen Svenskt vatten har förespråkat segmentering i 

sin checklista för ökad SCADA-säkerhet i form av kontrollpunkt 28a: ”Har ni isolerat era industriella 

kontrollsystem från andra datanätverk?”. 

 

Livsmedelsverkets bedömning är att det, mot bakgrund av tidigare rådgivning och givet resultatet av 

självskattningsenkäten, inte finns någon anledning att införa någon särskild övergångsreglering eller 

övergångsperiod annat än den föreslagna på 5 månader. 

 

4.4.3. Behörighetskontroll 
 

17 § Åtkomst till nätverks- och informationssystem som har betydelse för den samhällsviktiga tjänsten ska 

endast medges till den eller det som behöver sådan åtkomst för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Tilldelad 

behörighet ska begränsas till det som är nödvändigt. 

Leverantören ska ha fastställda regler för tilldelning, ändring och uppföljning av åtkomst och behörighet 

enligt första stycket. 

 

Enligt kravet i 17 § ska åtkomst endast ges till den eller det där åtkomst till nätverks- och informationssystem 

som kan påverka dricksvattenproduktionen är nödvändigt för arbetsuppgiften. Denna skrivelse inbegriper utöver 

vanliga användare som ofta tolkas som individer även åtkomst för utrustning, applikationer 

kommunikationslänkar etc. 

 

Den behörighet som tilldelas (med en åtkomst) ska också vara begränsad till det som är nödvändigt. Generellt 

finns en tendens att ge konton högre behörighet än nödvändigt. Kravet på begränsning av behörigheter avser 

såväl fysisk som logisk åtkomst till nätverks- och informationssystem som har betydelse för leverans och 

distribution av dricksvatten. Styrning och begränsning av fysisk åtkomst till utrustning kan ske med hjälp av 

exempelvis elektronisk passagekontroll eller genom att tillgång till nycklar till anläggningar som innehåller 

utrustning endast ges till de personer som behöver det för sitt arbete. För utrustning som är placerad i allmänna 

utrymmen, utomhus eller på sådan plats att obehöriga regelbundet vistas i lokalerna innebär det att utrustningen i 

sig kan behöva förstärkas eller låsas in.   
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Syftet med kravet är att förhindra att obehöriga får fysisk eller logisk åtkomst till nätverks- och 

informationssystem som har betydelse för den samhällsviktiga tjänsten. Det finns alltid en risk för skada om 

obehöriga får åtkomst till nätverks- och informationssystem som kan påverka leverans och distribution av 

dricksvatten.  

 

Att leverantören har kontroll över, och begränsar antalet, personer som får åtkomst till tillgångar och endast 

tilldelar behörighet om det är nödvändigt innebär att risken för incidenter minskar. För att förhindra obehörig 

åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring i de digitala system som används för leverans och distribution 

av dricksvatten bör regelbunden kontroll/revision av åtkomst och behörigheter göras. Det är annars lätt att gamla 

behörigheter ligger kvar. Det är särskilt viktigt med regelbunden kontroll/revision för system som är åtkomliga 

via fjärråtkomst eller motsvarande.  

 

Den föreslagna bestämmelsen uppställer inga krav på hur den ska efterlevas, utan lämnar åt leverantören att själv 

avgöra vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att föreskrifterna följs. Kravet skulle t.ex. kunna innebära att 

leverantören bedömer att denne behöver avancerade identitets- eller åtkomstsystem, likväl som det kan innebära 

att leverantören endast dokumenterar sina tilldelade behörigheter i en förteckning.  

 

Kravet på att tilldelade behörigheter ska dokumenteras och kravet på en dokumenterad process för tilldelning, 

ändring och uppföljning av tilldelade behörigheter utgör en förutsättning för ett systematiskt säkerhetsarbete och 

för uppföljning och kontroll av vilka behörigheter som tilldelats för olika delar av verksamheten. 

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte reglera behörighetskontroll i den nu föreslagna föreskriften. Detta alternativ skulle dock 

medföra risker för störningar i leveransen av den samhällsviktiga tjänsten, enligt ovan. Om bestämmelsen inte 

infördes skulle bestämmelserna i LIVSFS 2008:13, som delvis träffar tillämpningsområdet för den föreslagna 

bestämmelsen, även fortsatt gälla för dricksvattenproducenter som omfattas av NIS-bestämmelserna. Det är 

främst 6 § 1 st. LIVSFS 2008:13 som även framöver skulle gälla i det nu aktuella avseendet. Bestämmelsen är 

allmänt hållen och ger endast vida ramar för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas och möter, enligt 

Livsmedelsverkets bedömning, inte kraven på den säkerhetsnivå som ska uppnås genom NIS-bestämmelserna.  

 

Vid tillsyn hos dricksvattenproducenter har Livsmedelsverket erfarit att tillsynen enligt LIVSFS 2008:13 

avseende säkerhet för nätverk och informationssystem varierat mellan olika tillsynsmyndigheter. Tillsynen enligt 

dessa föreskrifter sköts av den lokala kommunala livsmedelskontrollen. Livsmedelsverkets samlade bedömning 

är att det, trots visst överlapp med föreskrifterna MSBFS 2018:8 och LIVSFS 2008:13, är viktigt med tydliga 

och sammanhållna krav för att åstadkomma en enhetlig tillämpning av behörighetskontroll hos leverantörer och 

underleverantörer samt för att åstadkomma sammanhållen kravställning, avseende behörighetskontroll, mot 

produktleverantörer. Detta förtydligande är en förutsättning för att leverantören ska kunna uppnå den nivå av 

säkerhet som krävs för att motverka avbrott i leveransen av den samhällsviktiga tjänsten.  

 

Eftersom de föreslagna föreskrifterna ska gälla endast för de leverantörer som omfattas av NIS-bestämmelserna, 

kommer de att kompletteras av en ändring i LIVSFS 2008:13 som innebär att de senare föreskrifterna inte ska 

gälla för de leverantörer som omfattas av de nu föreslagna föreskrifterna såvitt gäller informationssäkerhet (6 § 1 

st. LIVSFS 2008:13). 

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Livsmedelsverket bedömer att de föreslagna föreskrifternas krav på leverantörerna att ha behörighetskontroll inte 

innebär någon ytterligare belastning då de ligger i linje med LIVSFS 2008:13 föreskrifterna. Dessa föreskrifter 

ställer sedan ikraftträdandet 2008 krav på både fysisk och logisk behörighetskontroll för vattenverk och 

distributionsanläggningar. Kravet ställs uttryckligen i 4 och 5 §§ och kompletteras i vägledningen till 

föreskrifterna med en rekommendation om att ”det är viktigt med tydliga regler för inloggning och för 

användarnas behörighet att utföra vissa operationer, t.ex. ändring av doseringar, larmvärden m.m.”. Utöver det 

som framgår av 4-5 §§ ger även 6 § i LIVSFS 2008:13 uttryck för att dessa krav också omfattar system för drift 

och övervakning: 

 
6 § Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller dricksvatten från en distributionsanläggning ska vidta de administrativa och 

tekniska åtgärder som behövs för att säkerställa att system för drift och övervakning av dricks-vattenproduktionen och 
dricksvattendistributionen skyddas mot obehörig åtkomst. 
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Utöver kravet på att ha behörighetskontroll ställer även den föreslagna regleringen krav på fastställda rutiner och 

tydliga regler för tilldelning, ändring och uppföljning av tilldelade behörigheter. Livsmedelsverkets 

självskattningsenkät från våren 2019 visar att av de respondenter som besvarat frågorna om fjärråtkomst och 

behörighetskontroll så är det 30% som idag inte har användarunika inloggningsuppgifter för fjärrinloggning samt 

att det bara är 60 % av aktörerna som uppger att de kontrollerar relevansen av alla användares behörigheter och 

åtkomsträttigheter till styrsystemen en gång om året eller oftare. Det är tydligt att kraven på fastställda rutiner 

och regler kommer att innebära merarbete för leverantörer jämfört med nuvarande utgångsläge. Initialt behövs 

personella resurser som fastställer regler och rutiner och det behövs personal som fortlöpande handlägger 

behörighetsadministration och följer upp behörighetstilldelning. 

 

Livsmedelsverkets bedömning är att kraven på att leverantören ska ha kontroll över vilka personer som får 

åtkomst och den medföljande administration av behörighetstilldelning som detta medför kommer att leda till 

ökade kostnader. Det är dock svårt att tydligt differentiera och därmed också kvantifiera vilka av dessa kostnader 

som kommer av redan gällande lagar föreskrifter kontra vilka kostnader som kommer härröra från de föreslagna 

föreskrifterna. Oavsett vilket torde den administrativa bördan inte överskrida en manmånad per år.  

 

Utöver detta gör Livsmedelsverket bedömningen att de föreslagna föreskrifternas krav på ökad dokumentation 

inte innebär någon ytterligare belastning då de ligger i linje med 8 § MSBFS 2018:8.  

 

Behov av övergångsreglering   

Vid bedömningen av behovet av övergångsreglering har hänsyn tagits till att det i branchorganisationens Svenskt 

vatten Säkerhetshandbok för dricksvatten-producenter (U12) sedan 2012 finns följande råd: ”Använd för 

behörighetshantering tekniska lösningar som underlättar korrekt hantering och användning av lösenord” och 

”Se till att begränsa accessmöjligheterna. Se till att inga obehöriga kan ansluta sig till känsliga nätverk och 

kommunikationspunkter. Lås in kopplingsskåp och anslutningspunkter”. Vidare finns i Livsmedelsverkets 

rapport 2003:4 Handledning för ökad IT-säkerhet inom dricksvattenområden sedan 2003 råd att 

”Samhällsviktiga datasystem skall vara konstruerade så att endast behöriga användare [...] har tillgång”.  

 

Livsmedelsverkets bedömning är att det inte finns någon anledning att införa någon särskild övergångsreglering 

eller övergångsperiod annat än den föreslagna på 5 månader. 

 

4.4.4. Flerfaktorsautentisering 
 

18 § Leverantören ska se till att autentisering vid fjärråtkomst till informationssystem som har betydelse för 

den samhällsviktiga tjänsten baseras på flera faktorer (flerfaktorsautentisering). 

 

Kravet i förslagets i 18 § innebär att leverantörer ska tillämpa principen om flerfaktorsautentisering för att styra 

fjärråtkomst till nätverk och informationssystem som är av betydelse för leverans och distribution av 

dricksvatten. 

 

Det finns en betydande risk för allvarliga störningar om obehöriga får fjärråtkomst till nätverks- och 

informationssystem som är av betydelse för leverans och distribution av dricksvatten. Vid åtkomst till viktiga 

system utifrån, primärt via Internet, är användarens identitet central.  

 

Traditionell åtkomstkontroll baserad på enbart användarnamn och lösenord för autentisering innebär ett flertal 

olika risker och problemställningar, exempelvis att användare delar lösenord med andra användare eller att 

användarna väljer enkla lösenord. En annan nackdel med just lösenord är att de ofta återanvänds på flera ställen 

– privata webtjänster, konton på jobbet m.m. – och då blir lättare att stjäla. De är dessutom relativt enkla att 

genom upprepade försök knäcka. En fjärruppkoppling erbjuder inte heller samma möjlighet att kontrollera att 

den som loggar in faktiskt är den person eller maskin den utger sig för att vara – på en fysisk arbetsplats finns det 

ett skalskydd och kollegor som delvis fungerar som en kontrollmekanism vilket helt saknas vid fjärruppkoppling. 

 

Ytterligare ett problem, som Livsmedelsverket uppmärksammat vid tillsyn, är att underleverantörer med 

fjärråtkomst inte har användarunika konton för sina användare utan delar ett gemensamt leverantörskonto med 

ett gemensamt lösenord för flera av underleverantörens anställda.  
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Syftet med kravet i 18 § är att höja tillitsnivån till identiteten (identitetskontroll) för de användare som får 

möjlighet till fjärråtkomst till nätverk och informationssystem.  

 

Flerfaktorsautentisering innebär ett krav på två (eller flera) former av samtidiga identifieringsmekanismer som 

båda är obligatoriska, exempelvis lösenord ihop med smarta kort eller någon form av dosa. Flerfaktors-

autentisering kallas också för stark autentisering eller multi-factor authentication. 

 

Det kan finnas en fördel ur driftsäkerhetssynpunkt om flerfaktorsautentisering för fjärråtkomst till nätverk och 

informationssystem inte är beroende av externa tredjepartstjänster, exempelvis sms. Anledningen är att 

verifieringen av användarens identitet sker utanför verksamhetsutövarens kontroll, vilket kan introducera 

sårbarheter i åtkomstkontrollen men också att det kan försvåra fjärråtkomst i krissituationer. 

 

Kravet på flerfaktorsautentisering vid fjärråtkomst omfattar alla informationssystem som är av betydelse för 

leverans och distribution av dricksvatten, inte enbart de informationssystem nätverk och informationssystem som 

används för dricksvattenproduktion. Med ”betydelse för” menas informationssystem som kan påverka leverans 

och distribution av dricksvatten eller som används som skyddsmekanismer för att skydda nätverk och 

informationssystem som används för leverans och distribution av dricksvatten. Exempel på skyddsmekanismer 

som kan ha betydelse för leverans och distribution av dricksvatten är brandväggar och 

behörighetskontrollsystem.  

 

Alternativ reglering  

Ett alternativ är att inte reglera flerfaktorsautentisering vid fjärråtkomst och distansarbete. Livsmedelsverkets 

självskattningsenkät från våren 2019 visar att av de respondenter som besvarat frågorna om behörighetskontroll 

för fjärråtkomst så tillåter en övervägande majoritet av aktörerna fjärråtkomst och distansarbete. Av de 

respondenter som använder fjärråtkomst är det dock bara drygt hälften (60 %) som angivit att de alltid använder 

tvåfaktorsautentisering för samtliga användare. En fjärruppkoppling erbjuder begränsad möjlighet att kontrollera 

att den som loggar in faktiskt är den person den utger sig för att vara och skalskydd och kollegor som delvis 

fungerar som en kontrollmekanism saknas helt vid fält- eller distansarbete. Flerfaktorsautentisering vid 

fjärråtkomst är en grundläggande säkerhetshöjande åtgärd för industriella kontrollsystem. Det är 

Livsmedelsverkets bedömning att den föreslagna regleringen är viktig för att säkerställa att den återstående 

gruppen inför stark autentisering som skydd vid fjärruppkoppling för distans och fältarbete.  

 

Tidsåtgång och administrativa kostnader 

Kostnaderna för tvåfaktorsautentisering är, som i många fall, beroende på vilken lösning som väljs. Primärt kan 

dessa kostnader delas in i två delar: Priset för central infrastruktur och priset per användare. De kostnader som är 

direkt knutna till antalet användare beror på att användarna behöver förses med en ”andra faktor” som ska 

användas för att identifiering vid fjärråtkomst. Det är inte orimligt att anta att kostnaden per användare kan 

uppgå till c:a 1 000 kronor enbart i hårdvara i form av så kallade lösenordsdosor, tokens eller smarta kort.  Det 

finns lösningar baserade på moln-tjänster, SMS och applikationer till mobiltelefoner som i många fall har en 

betydligt lägre prisbild, men säkerheten och tillgängligheten i dessa lösningar torde inte ligga i linje med den 

effekt som regleringen eftersträvar.  

 

På motsvarande vis är det Livsmedelsverkets bedömning att även om brandväggar med VPN-funktion och stöd 

för multifaktorautentisering i dagsläget finns att tillgå för under 20 000 SEK så är det inte orimligt att anta att 

kringkostnader i form av tidsåtgång för test och drifttagning samt utbildning av berörd personal gör att 

kostnaderna för en enskild aktör kan uppgå till, eller i flera fall också överskrida, 100 000 kronor.  

En aktör med 15 medarbetare (som har behov av fjärråtkomst) och som nyinvesterar i en infrastrukturlösning för 

fjärråtkomst med tvåfaktorsautentisering baserat på användarunika lösenordsdosor kan behöva investera mellan 

100 000 till 150 000 SEK.  

 

Livsmedelsverket har vid tillsyn erfarit att det finns flera aktörer som redan idag har en teknisk lösning för 

fjärråtkomst som, med relativt små medel, kan byggas ut med möjlighet till tvåfaktorsautentisering.  

Utifrån erfarenhet vid tillsyn samt resultatet av självskattningen gör Livsmedelsverket bedömning att det endast 

är en mindre grupp aktörer som behöver genomföra ett komplett byte av infrastruktur för fjärråtkomst som ett 

resultat av den föreslagna regleringen. Givet förutsättningarna att stora delar av de som berörs av regleringen 

redan har en partiell eller fullgod lösning på plats är det inte möjligt att ge en enhetlig bild av de 

kostnadsmässiga konsekvenserna som är generell för alla som berörs av regleringen. 
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Behov av övergångsreglering   

Av de aktörer som i Livsmedelsverkets självskattningsundersökning angivit att tvåfaktorsautentisering är en 

säkerhetsåtgärd som är under införande har c:a ett tiotal angivit att införandet kommer vara klart inom ett år. Det 

är tre respondenter som angivit att införandet av multifaktorautentisering kommer att ta mer än ett år.  

 

Vid bedömningen av behovet av övergångsreglering har hänsyn tagits till att det i vägledningen till LIVSFS 

2008:13 sedan 2008 funnits en rekommendation om att ”system för fjärrstyrning och fjärrövervakning bör vara 

skyddade mot obehörig åtkomst”. Även branschorganisationen Svenskt vatten har sedan åtminstone 2013 

förespråkat stark autentisering i sin checklista för ökad SCADA-säkerhet i form av kontrollpunkt 28b: ”Om 

uppkoppling kan ske från distans (sk fjärruppkoppling) så sker denna alltid via en övervakad krypterad 

kommunikation och åtkomst sker med en stark autentisering?”. Livsmedelsverkets har sedan 2003 i rapport 

2003:4 Handledning för ökad IT-säkerhet inom dricksvattenområden haft med råd att ”Om fjärrdiagnostik 

erfordras ska sådan ske enligt fastställda/överenskomna rutiner”. 

 

Livsmedelsverkets bedömning är att det, mot bakgrund av tidigare rådgivning och givet resultatet av 

självskattningsenkäten, inte finns någon anledning att införa någon särskild övergångsreglering eller 

övergångsperiod annat än den föreslagna på fem månader.  

 

 


