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Sammanställning och analys av inkomna 
remissvar avseende PTS föreskrifter om 
vilka andra uppgifter som ska lagras för att 
identifiera abonnent och registrerad 
användare vid användning av NAT-teknik 

1 Inledning  

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 14 september 2019 skickat ut ett förslag till 
föreskrifter på remiss som förtydligar vilka andra uppgifter som ska lagras för att 
identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik. 
Remisstiden gick ut den 16 oktober 2019.  

Nedan sammanställs huvudsakliga synpunkter som framförts i inkomna remissvar 
tillsammans med PTS inställning till remissinstansernas synpunkter. 

2 Inkomna remissvar  

PTS har erhållit remissvar från följande myndigheter, organisationer och företag: 

B3 Consulting Group AB (B3 Consulting), Bahnhof, Conect, Datainspektionen, 
Flens kommun, Konkurrensverket, Kustbevakningen, Malmö stad, Nodra AB, 
Polismyndigheten, Stadsnätsföreningen, Svenska Kraftnät, Tele2, Telenor och 
Åklagarmyndigheten.   

3 Övergripande remissvar  

Konkurrensverket, Kustbevakningen och Svenska kraftnät lämnar inga 
synpunkter eller kommentarer på PTS föreslagna föreskrifter.  
 
Malmö stad är positiv till att föreskrifter och lagstiftning anpassas till den 
tekniska utvecklingen och har i övrigt inga kommentarer.  
 
Nodra AB ser positivt på ökad spårbarhet i trafiken och har i övrigt inga 
kommentarer.  
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Datainspektionen har inget att erinra mot det sätt PTS utformat föreskrifterna 
och de uppgifter som ska lagras enligt dessa. Datainspektionen erinrar om de 
synpunkter inspektionen framfört tidigare avseende datalagring inom det 
brottsbekämpande området, d.v.s. att det kan ifrågasättas om en utvidgning av 
de uppgifter som ska lagras är i enlighet med EU-domstolens dom.   
 
Stadsnätsföreningen anser att det är bra att en föreskrift tas fram och att den är 
teknikneutral eftersom det finns olika tekniska lösningar i hur NAT-tekniken 
har implementerats. Föreningen har vissa synpunkter på PTS beräkningar av 
kostnaderna. 
 
Åklagarmyndigheten tillstyrker de föreslagna föreskrifterna.  
 
Tele2 tillstyrker gällande att det i reglering bör fastslås vilka uppgifter som ska 
lagras av den lagringsskyldige vid användning av s.k. NAT-teknik. Tele2 har 
liksom Telenor och Bahnhof haft synpunkter på PTS beräkningar av 
kostnaderna för lagring de nuvarande ersättningsnivåerna för att lämna ut 
uppgifter. 
 
De mer specifika synpunkter som framförts och PTS kommentarer till dessa 
framgår nedan. 
 

4.  Synpunkter 

PTS behörighet att utfärda föreskrifter  

Bahnhof ifrågasätter om det är förenligt med 8 kap. regeringsformen att en 
förvaltningsmyndighet som PTS kan utfärda föreskrifter om ingrepp i enskilda 
personers integritet som det innebär att uppgifter om internetåtkomst lagras på 
det sätt som föreslås, särskilt när det gäller en typ av uppgifter som inte 
omnämns vare sig i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) 
eller förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK).   

PTS kommentar: 

Den centrala bestämmelsen om lagringsskyldighetens omfattning finns i 
6 kap. 16 a § LEK. Av femte stycket i paragrafen följer att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap 7 § regeringsformen 
kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt 
6 kap. 16 a §. 

Regeringen har meddelat närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras 
i 38-40 §§ FEK. Regeringen har vidare i 44 § FEK gett PTS bemyndigande att 
meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt 39-40 §§ 
FEK. 

PTS har således rätt (behörighet) att besluta om föreskrifter som reglerar vilka 
uppgifter som ska lagras enligt 39-40 §§ FEK.  
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Det kan också nämnas att lagrådet inte har haft några synpunkter på 
upplysningen i 6 kap. 16 § a § LEK om att regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter 
som ska lagras.  

Vilka uppgifter som ska lagras  

Telenor instämmer i PTS beskrivning av vilka uppgifter som ska lagras i tio 
månader vid användningen av NAT-teknik.  

Tele2 tillstyrker vilka uppgifter som ska lagras av den lagringsskyldige enligt 
föreskriften, teknikuppbyggnad och behov av NAT-teknik. Likaså vilka 
uppgifter som behöver framställas av den begärande för att en NAT:ad ip-
abonnentuppgift ska kunna utlämnas.  

Bahnhof har inget att invända i sig mot den tekniska beskrivningen avseende 
ip-adresser och NAT-teknik som redovisas under punkterna 2.3 respektive 2.4 i 
utredningen. Enligt Bahnhof är det också i och för sig teoretiskt möjligt att 
lagra de uppgifter som PTS beskriver i sitt förslag till föreskrifter.  

Åklagarmyndigheten framför att den föreslagna formuleringen av 3 § i PTS 
föreskrifter med innebörd att TCP- eller UDP-portnummer knyts till både en 
publik ip-adress och en användares ip-adress en viss given tidpunkt i vart fall 
teoretiskt synes täcka behovet av spårning sett utifrån behovet att knyta 
samman adresser och händelser. Det kan emellertid bli nödvändigt att 
brottsbekämpande myndigheter förser internetleverantören med information 
som i sig kan vara svår att komma åt utan leverantörens egen medverkan vilket 
gäller exempelvis för portnummer. Den föreslagna regleringen kräver därför 
enligt Åklagarmyndigheten att effekterna av regleringen följs upp och att 
lagringsskyldigheten enligt 40 § punkt 1 i förordningen (2003:396) om 
elektronisk kommunikation (FEK) verkligen efterlevs av internetleverantörerna.   

Polismyndigheten framför att myndigheten har förståelse för att det kan finnas 
fördelar med att förtydliga lagringsskyldigheten genom föreskrifter men att en 
förutsättning då måste vara att föreskrifterna inte riskerar att motverka syftet 
med förordningsändringen. Enligt Polismyndigheten får det därvid inte råda 
något tvivel om att lagringsskyldigheten alltjämt omfattar alla uppgifter som är 
nödvändiga för att identifiera abonnent och registrerad användare. Det är enligt 
Polismyndigheten svårt att bedöma om de remitterade föreskrifterna innebär en 
begränsning i det avseendet eftersom det t.ex. kan vara svårt att förutse om de 
uppgifter som räknas upp i 3 § i den föreslagna föreskriften verkligen kommer 
att vara tillräckliga för att identifiera abonnent och registrerad användare. Till 
detta kommer enligt Polismyndigheten att de uppgifter som behöver lagras för 
att uppfylla skyldigheten enligt den aktuella förordningsbestämmelsen torde 
variera över tid. Polismyndigheten anser därför att det bör övervägas om det i 
föreskrifterna i stället ska anges den minsta mängd uppgifter som operatörerna 
är skyldiga att lagra. Det bör tydligt framgå att om dessa uppgifter inte räcker 
för identifiering så ska den lagringsskyldige lagra de övriga uppgifter som är 
nödvändiga för identifiering enligt 40 § första stycket 1 FEK.  
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PTS kommentar:  

PTS kan konstatera att ett flertal av de remissinstanser som uttalat sig i frågan 
delar PTS bedömning avseende vilka uppgifter som är nödvändiga att lagra för 
att göra det möjligt att identifiera abonnent och registrerad användare då NAT-
teknik används.  

Polismyndigheten har framfört att PTS föreskrifter kan innebära en 
begränsning avseende vilka uppgifter som behöver lagras enligt bestämmelsen i 
40 § första stycket 1 FEK. Den nu aktuella föreskriften reglerar vad som ska 
lagras när NAT-teknik används. De uppgifter som anges i PTS föreskrift är de 
uppgifter som bedöms vara nödvändiga att lagra för att uppnå lagens syfte när 
NAT-teknik används. Som PTS beskrivit i konsekvensutredningen gör 
regeringen bedömningen att endast uppgifter som är nödvändiga ska lagras. Det 
är inte tillräckligt att lagrade uppgifter allmänt sett är användbara eller bra att ha 
för de brottsbekämpande myndigheterna, se 3.1 i konsekvensutredning.  

PTS delar Åklagarmyndighetens bedömning att det är viktigt att effekterna av 
föreskrifterna följs upp. Ett av de bakomliggande syftena med att ge PTS 
föreskriftsrätt har varit att möjliggöra en anpassning av regelverket till den 
snabba tekniska utvecklingen inom området samtidigt som ramarna för 
föreskriftsrätten anges i lag och förordning. Som angetts i 
konsekvensutredningen kommer PTS att följa utvecklingen och har beredskap 
för att kunna se över föreskrifterna om behov uppstår. 

Mängden uppgifter som ska lagras och kostnaderna för lagringen   

Telenor ställer sig frågande till PTS bedömning att lagringsbehovet för de 
tillkommande uppgifterna, som enligt PTS kan uppgå till 10-tals petabyte för en 
svensk mobiloperatör, inte skulle driva någon särskild kostnad. PTS berör enligt 
Telenor i sammanhanget inte alls kraven i PTS föreskrifter och allmänna råd 
om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter 
för brottsbekämpande ändamål (PTSFS 2012:4) på back-up som i praktiken 
innebär att operatören förväntas ha flera separata back-up filer för de system 
som loggar trafikuppgifter för brottsutredningar. Inköp och drift av exempelvis 
tre separata lagringssystem med 20 petabyte kapacitet driver i själva verket stora 
kostnader och är både från teknisk och ekonomisk synpunkt en stor utmaning 
för operatörerna. 

Tele2 delar inte PTS beräkningar av mängden data som härrör från datalagring 
av NAT:ade ip-adresser. Tele2:s bedömning baserat på erfarenhet och det 
svenska nätets konfiguration, är att datamängderna kommer bli avsevärt större 
men att det krävs ett par månaders lagring för att möjliggöra en mer korrekt 
beräkning. Tele2 menar också att ökade lagringsmängder genererar stora krav 
på applikationerna som ska sammanföra, paketera och göra uppgifterna 
sökbara. Av detta skäl behöver applikationen dimensioneras kraftigare, vilket i 
sin tur leder till kostnadsdrivande investeringar och förvaltning av 
applikationen. Tele2 avstyrker att ersättningsmodellen enligt PTS föreskrifter 
om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande 
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ändamål (PTSFS 2013:5) täcker de kostnader som den lagringsskyldige har för 
skyldigheten. Tele2 föreslår att PTS reviderar föreskriften om ersättning vid 
utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål så att priserna 
dels speglar de investerings- och förvaltningskostnader den lagringsskyldige 
innehar samt att priserna årligen justeras enligt index för att följa löpande 
kostnadsökningar. 

Bahnhof framför att den som påtvingar någon annan en skyldighet också ska 
stå för kostnaderna. I det nu aktuella sammanhanget ska operatörernas 
kostnader för att implementera, bibehålla och underhålla de administrativa och 
tekniska system som krävs för att uppfylla den påtvingade lagringsskyldigheten i 
sin helhet betalas av staten. Med den utökade lagringsskyldigheten som PTS 
föreslår kommer internetoperatörernas kostnader givetvis att öka både vad 
avser de administrativa kostnaderna och de tekniska kostnaderna. PTS bör 
återkomma med förslag på nya föreskrifter om ny förhöjd ersättning vid 
utlämnande av lagrade uppgifter.  

Flens kommun framför att när det gäller uppgifterna i konsekvensutredningen 
ang. hur mycket plats de lagrade uppgifterna tar så har PTS inte tagit hänsyn till 
leverantörernas möjligheter att komprimera uppgifterna. Att komprimera 
loggfiler som består av text eller hexadecimala värden är extremt effektivt så 
kostnaden för lagringsvolymerna blir således ännu mindre.  

PTS kommentar: 

PTS avser att framöver göra en översyn av om ersättningsnivåerna i 
föreskrifterna om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål (PTSFS 2013:5) fortfarande är aktuella och rimliga. 
Inom ramen för denna översyn välkomnar PTS alla uppgifter som kan utgöra 
ett underlag för beräkningar av rimliga ersättningsnivåer.  

 

Risk att lagrade uppgifter inte är användbara vid brottsbekämpning  

B3 Consulting framför att en tjänsteleverantör som bedriver verksamhet i ett 
öppet stadsnät eller över annans underliggande infrastruktur ska enligt 16 kap. 
16d§ lagra uppgifter (inklusive NAT-data) i tio månader. Den aktör som 
förfogar över underliggande infrastruktur så som uttag/utrustning där 
internettrafiken avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten 
ska dock endast lagra data i sex månader. Detta innebär att tjänsteleverantören, 
som har avtalsrelation med den enskilda abonnenten, lagrar NAT-data i fyra 
månader längre än t.ex. ett öppet stadsnät, utan att med säkerhet kunna leverera 
den enskilda abonnentens uppgifter till efterfrågande brottsbekämpande 
myndighet. I praktiken innebär detta enligt B3 Consulting att om en förfrågan 
från brottsutredande myndighet inkommer sju månader efter begånget brott till 
en tjänsteleverantör i t.ex. ett öppet stadsnät som använder NAT-teknik, kan 
användaren inte identifieras. Stadsnätet ska nämligen endast lagra uppgifter i sex 
månader. Mot bakgrund av detta menar B3 Consulting att lagringskravet på 
NAT-uppgifter bör begränsas till sex månader så att lagringstiden blir 
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densamma som för alla parter. Dels för att begränsa tjänsteleverantörernas 
kostnader för lagring av NAT-uppgifter, dels för att undvika orealistiska 
förväntningar och säkerställa tillgången till data för brottsutredande 
myndigheter.  

PTS kommentar: 

Lagringstiden för uppgifter som genereras eller behandlas vid internetåtkomst 
regleras i 6 kap. 16 d § LEK. PTS har inte något bemyndigande att föreskriva 
om ändrade lagringstider.  

Försämrad prestanda  

Bahnhof framför att en konsekvens av den utökade lagringsskyldigheten som 
inte uppmärksammats i PTS utredning men som bör uppmärksammas särskilt 
är den försämring i prestanda som kommer att drabba datatrafiken när de 
berörda tekniska systemen ska anpassas för att lagra trafik i stället för att 
överföra trafik. Försämrad prestanda kan motverkas genom investeringar i 
högre kapacitet vilket dock leder till högre kostnader och därigenom högre 
avgifter för abonnenter.  

PTS kommentar: 

PTS har i konsekvensutredningen konstaterat att mängden loggdata som måste 
hanteras när NAT används kan vara omfattande, särskilt om portnummer 
tilldelas styckvis och inte i block. Det är tidigare konstaterat, i vart fall för tidiga 
implementationer av NAT, att själva användandet av NAT kan påverka 
prestanda och stabilitet i viss utsträckning. Det system som utför själva 
adressöversättningen i NAT sitter i trafikvägen och behöver leverera loggdata 
till ett annat system som hanterar lagringen.  

Även om PTS är av uppfattningen att själva användandet av NAT normalt 
utgör en större utmaning vad gäller prestanda och stabilitet än själva leveransen 
av loggar till en lagringsplats, kan det vara så att viss utrustning kan behöva 
konfigureras om eller till och med bytas ut för att bibehålla önskat trafikflöde, 
vilket i så fall innebär kostnader. 

Konsekvenser för mindre företag  

Conect uppger att PTS visat bristande förståelse för små operatörers situation 
och ifrågasätter att PTS jämför en verksamhet med endast två personer som 
arbetar med all administration och drift av verksamheten med större operatörer 
där hela avdelningar arbetar med administration. Conect menar att hela 
utredningen genomsyras av oförståelse för hur verksamheten fungerar och att 
allt är skrivet med tanke på hur stora operatörer fungerar. 

Stadsnätsföreningen framför att det finns små aktörer som verkar endast i 
Sverige och i en kommun. För dessa är det svårt att få synergieffekter och det 
är en liten kundbas som får bära investeringskostnaderna i den utrustning och 
personal som behövs. Vidare framför Stadsnätsföreningen att det finns brister i 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 7 
 

PTS redovisning när det gäller operatörernas påverkan av administrativa 
kostnader i synnerhet för mindre tjänsteleverantörer och operatörer. PTS borde 
ha beskrivit detta tydligare och om PTS behöver hjälp med 
informationsinsamling från stadsnäten hjälper Stadsnätsföreningen gärna till.  

Bahnhof har framfört att en given konsekvens av förslaget är att en utökad 
lagringsskyldighet innebär ökade kostnader och investeringar både när det gäller 
personal och tekniska system för mindre operatörer är oproportionellt stora i 
förhållande till antal abonnenter jämfört med de stora operatörerna. En mindre 
operatör kommer därför att bli tvungen att dra ned på sina egna marginaler eller 
att höja sina avgifter.  

PTS kommentar: 

Föreskrifterna kommer att gälla för ett stort antal aktörer med olika tekniska, 
organisatoriska och finansiella förutsättningar. Behovet av föreskrifter som 
förtydligar lagringsskyldighetens omfattning är särskilt viktigt för mindre 
tjänstetillhandahållare så att dessa kan undvika att lagra uppgifter utan stöd i lag 
eller riskera att bli föremål för tillsyn på grund av att de lagrat för få uppgifter. I 
samband med utlämnanden ska ersättning utgå i enlighet med PTS föreskrifter 
om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (PTSFS 2013:5). Ersättningen kompenserar kostnader för 
administration m.m. i samband med utlämnanden. Som nämnts ovan avser PTS 
att se över dessa föreskrifter och inom ramen för en sådan översyn tar PTS 
gärna del av information från Stadsnätsföreningen och dess medlemmar.    

Frågor om utlämnande av uppgifter  

Tele2 anför att man tolkar skyldigheten att utlämna ut uppgift om NAT:ad ip-
abonnent endast avser de fall där den begärande har tillgång till samtliga 
uppgifter (publik ip-adress med tillhörande UDP- eller TCP-portnummer 
kopplat till användares ip-adress och spårbar tid för kopplingen) som krävs för 
att urskilja varje unik abonnent. Om framställan från den begärande saknar 
dessa uppgifter kommer Tele2 inte att kunna urskilja varje unik abonnent. 
Begäran likt dessa kommer därför att avslås av Tele2. Enligt Tele2 bör det 
tydligt framgå av föreskriften att något utlämnande av NAT:ade abonnenter 
inte behöver ske för det fall att UDP-2 eller TCP 3- portnummer saknas i 
beställningen.  

Bahnhof anför att man delar PTS konstaterande om att de brottsbekämpande 
myndigheterna behöver lämnar ett fullgott underlag vid sina förfrågningar. 
Bahnhof hade härvid önskat att PTS hade fört resonemanget vidare och 
utfärdat föreskrifter även om hur de brottsbekämpande myndigheternas 
förfrågningar ska se ut och vad de ska innehålla för att de ska behandlas av 
operatörerna.   
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PTS kommentar:  

I konsekvensutredningen för PTS, inom ramen för en 
proportionalitetsprövning, ett resonemang kring huruvida lagringsskyldigheten 
omfattar uppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna inte har nytta av 
på grund av att de inte har tillgång till motsvarande uppgifter från t.ex. aktuella 
webbplatser. PTS konstaterar härvid att det är viktigt att de brottsutredande 
myndigheterna har ett fullgott underlag för att det ska vara möjligt att komma 
vidare och kunna identifiera en abonnent. Detta är frågor som inte torde 
omfattas av PTS föreskriftsmandat. 

 

________________________________ 

 

 


