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Område Strategisk utveckling och stöd 
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Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av 

dricksvatten och ändring av LIVSFS 2008:13 

 

Livsmedelsverket remitterade 2020 förslag avseende delsföreskrifter om 

informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans 

och distribution av dricksvatten, dels en ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot 

dricksvattenanläggningar (diarienummer 2020/00702). Med anledning av de 

remissynpunkter som inkom föreslår verket nu ett flertal justeringar av förslaget i syfte att 

förtydliga det.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelade den 23 oktober 2018 

föreskrifter om vilka tjänster som ska betraktas som samhällsviktiga tjänster enligt lagen 

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

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:7) om 

anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Dessa föreskrifter 

ska enligt 3 § förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster uppdateras minst vartannat år. MSB har under hösten 2021 remitterat ett 

förslag till uppdaterade föreskrifter (MSB:s diarienummer 2021–09043). Enligt uppgift 

ska  de uppdaterade föreskrifterna publiceras före årsskiftet och träda ikraft under det 

första halvåret 2022. 

 

De av Livsmedelsverket föreslagna föreskrifterna innebär skyldigheter för leverantörer av 

sådana samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten 

som identifieras genom MSB:s föreskrifter. För att inte leverantörer inom sektorn ska 

riskera vidta informationssäkerhetsåtgärder utöver vad leverantörerna själva anser 

nödvändigt eller som kommer att krävas enligt lagstiftningen har verket inväntat MSB:s 

uppdatering av sina föreskrifter.  

   

Livsmedelsverket anser att de ändringar som verket nu föreslår i förhållande till tidigare 

remitterade förslag i princip inte innebär några ändringar i sak. Livsmedelsverket gör 

därmed bedömningen att den konsekvensutredning som togs fram och remitterades 
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tillsammans med föreskrifterna 2020 inte behöver justeras eller kompletteras, utöver vad 

som framgår nedan. Konsekvensutredningen finns tillgänglig på verkets webbplats.1  

 

 

Författningskommentarer  

I det följande kommenteras de ändringar som föreslås i förhållande till tidigare 

remitterade versioner av förslagen. De bestämmelser som inte har blivit föremål för 

ändringar, eller där endast mindre språkliga justeringar har gjort, har utelämnats.  

 

Föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom sektorn 

leverans och distribution av dricksvatten 

 

1 och 2 §§  Inledande bestämmelser 

Föreskrifternas förhållande till lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster har förtydligats. Vidare har föreskrifternas 

tillämpningsområde fastslagits genom hänvisning till nämnda lag och därtill hörande 

förordning. Föreskrifterna riskerar därmed inte att behöva ändras varje gång MSB 

uppdaterar sina  föreskrifter om identifiering av de tjänster som är samhällsviktiga 

tjänster enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster, vilket enligt 3 § förordningen om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster ska ske minst vartannat år. 

 

3 § Uttryck i föreskrifterna 

Innebörden av begreppet leverantör har omformulerats i syfte att undvika att 

föreskrifterna måste ändras till följd av att MSB uppdaterar sina föreskrifter enligt 3 § 

förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, vilket ska 

ske minst vartannat år. 

 

Det har införts en ny definition av begreppet riskägare, vilket används i 13 §. 

Begreppsanvändningen överensstämmer med terminologin i den tekniska rapporten SIS-

TR 50:2015 - Terminologi för informationssäkerhet. 

Vissa språkliga justeringar har även gjort beträffande begreppet underleverantör. 

 

4 § Förteckningar 

Det har förtydligats att leverantörer ska föra förteckningar över tillgångar, förbindelser, 

etc. som kan påverka säkerheten i de nätverk och informationssystem som används för 

tillhandahållandet av den samhällsviktiga tjänsten. 

 

 

 

                                                      
1 https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/remisser-utgangna-20202/remiss-forslag-till-

foreskrifter-om-informationssakerhet-och-andring-av-livsfs-200813-diarienummer-202000702 
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5 § Sårbarheter 

Det har förtydligats att det är sårbarheter som kan ha en negativ effekt på de nätverk och 

informationssystem som används för tillhandahållandet av den samhällsviktiga tjänsten 

som avses. Vidare har administrativa sårbarheter strukits, i syfte att bättre anpassa 

föreskrifterna till 13 § lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 

tjänster samt Livsmedelsverkets bemyndigande. Denna justering innebär inte någon 

ändring i sak, utan endast en anpassning av begreppsanvändningen. De sårbarheter som i 

konsekvensutredningen beskrivs som administrativa ska istället betraktas som tekniska 

eller organisatoriska. 

 

7–12 §§ Riskanalyser 

 

9 §  

Andra stycket har kompletterats med avseende på underleverantörer och organisatoriska 

enheter, vilka hade förbisetts i tidigare remitterade förslag. Underleverantörer och 

organisatoriska enheter omnämns sedan tidigare i 4 och 5 §§. 

 

10 §  

Begreppet riskbedömning har ersatts med riskutvärdering, i syfte att anpassa 

begreppsanvändningen till relevanta internationella standarder. 

 

13 § Riskägare 

Begreppet riskbedömning har ersatts med identifierad risk, i syfte att anpassa 

begreppsanvändningen till relevanta internationella standarder. 

 

15–17 §§ Säkerhetsåtgärder 

 

16 §  

Det har förtydligats att de nätverk och informationssystem som avses är sådana som 

används för tillhandahållandet av den samhällsviktiga tjänsten och att åtkomst endast ska 

medges den person eller det system som behöver sådan åtkomst. Det har även förtydligats 

att regler av det slag som avses i andra stycket ska fastställas och därtill även tillämpas. 

Vissa mindre språkliga justeringar har även gjorts. 

 

17 §  

Ändringar har gjorts i syfte att förtydliga att det är de informationssystem som används 

för tillhandahållandet av den samhällsviktiga tjänsten som avses. 

 

18 § Dispens 

En ny dispensbestämmelse har införts. Livsmedelsverket ges därmed möjlighet att i det 

enskilda fallet medge dispens från föreskrifterna. En sådan dispens påverkar dock inte 

leverantörens skyldighet att uppfylla kraven enligt lagen om informationssäkerhet för 
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samhällsviktiga och digitala tjänster eller andra föreskrifter meddelade med stöd av lagen. 

Den nya bestämmelsen är primärt föranledd av att visst tillhandahållande av dricksvatten 

till akutsjukhus identifierats som en samhällsviktig verksamhet, oaktat hur många 

personer i övrigt som leverantören ifråga tillhandahåller dricksvatten, och att även andra 

än leverantören många gånger vidtar åtgärder i syfte att säkerställa försörjningen av 

akutsjukhus med dricksvatten. Enligt Livsmedelsverkets bedömning kan det inte uteslutas 

att ett eller flera krav enligt föreskrifterna kan framstå som allt för långtgående vid 

beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Det är därför 

motiverat att komplettera föreskrifterna med en dispensbestämmelse. 

 

Datum för ikraftträdande och vidtagande av säkerhetsåtgärder 

Datum för ikraftträdande har skjutits fram till den 1 juli 2022 och för vidtagande av de 

säkerhetsåtgärder som avses i 16 och 17 §§ till den 1 juli 2023. Som nämnts ovan avser 

Livsmedelsverket att invänta MSB:s fastställande av sina uppdaterade föreskrifter om 

anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Datumen måste 

därför betraktas som preliminära. 

 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan 

skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar 

Datum för ikraftträdande har skjutits fram till den 1 juli 2022. Datumet måste av ovan 

nämnda skäl betraktas som preliminärt. 

 


