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Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning vid
utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för
brottsbekämpande ändamål;

PTSFS 2021:5
Utkom från trycket
den 15 december 2021

beslutade den 8 december 2021.
Post- och telestyrelsen föreskriver, efter samråd med Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Tullverket, följande med stöd av 46 § förordningen (2003:396)
om elektronisk kommunikation.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ersättning enligt 6 kap. 16 e och
g §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Ord och uttryck
2 § I dessa föreskrifter avses med
bevarade uppgifter: uppgifter som ska bevaras efter beslut enligt 27 kap. 16 §
rättegångsbalken,
kontorstid: vardagar kl. 8.00–17.00. Såsom vardag räknas dag som inte är lördag,
söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag,
lagrade uppgifter: uppgifter som ska lagras enligt 39 och 40 §§ förordningen
(2003:396) om elektronisk kommunikation,
lagringsskyldig: den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt
2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Ersättning
3 § Vid ett utlämnande ska den lagringsskyldige ersättas utifrån någon av följande
kategorier.
– Kategori 1: utlämnande av lagrade eller bevarade uppgifter hänförliga till ett
efterfrågat geografiskt avgränsat område.
– Kategori 2: övriga utlämnanden av lagrade eller bevarade uppgifter.
Ersättning ska utgå för varje utlämnande. Ett utlämnande omfattar samtliga
lagrade eller bevarade uppgifter inom en kategori som begärs utlämnade vid ett och
samma tillfälle.
4 § Ersättning ska betalas enligt följande nivåer.
– Kategori 1 under kontorstid: 299 kr.
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– Kategori 1 utanför kontorstid: 436 kr.
– Kategori 2 under kontorstid: 173 kr.
– Kategori 2 utanför kontorstid: 224 kr.
5 § Om kostnaderna för ett utlämnande avsevärt avviker från den ersättning som ska
lämnas enligt 4 §, får den lagringsskyldige i stället begära ersättning för skäliga
kostnader som är direkt hänförliga till utlämnandet.
6 § Ersättningen enligt 5 § ska styrkas av ett underlag som den lagringsskyldige
lämnar till den myndighet som begärt att få uppgifterna.
Av underlaget ska det framgå
– vilka åtgärder den lagringsskyldige vidtagit,
– vilken personalkategori som vidtagit åtgärderna,
– nedlagd tid i timmar och minuter, och
– kostnaderna för åtgärderna.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom föreskrifterna upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS
2013:5) om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande
ändamål.
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