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Post- och telestyrelsens föreskrifter om 

ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter 

för brottsbekämpande ändamål; 

PTSFS 2013:5 

Utkom från trycket 
den 23 december 2013 

beslutade den 10 december 2013. 

Med stöd av 46 § förordningen (2003:396) om elektronisk 

kommunikation föreskriver Post- och telestyrelsen följande. 

 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ersättning enligt 6 kap. 

16 e § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

 

2 § I dessa föreskrifter avses med  

Lagrade uppgifter: uppgifter som ska lagras enligt 39-43 §§ förordningen 

(2003:396) om elektronisk kommunikation. 

Lagringsskyldig: den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig 

enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 

Kontorstid: vardagar kl. 08.00 – 17.00. Såsom vardag räknas inte 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 

 

Ersättning 

3 § Vid ett utlämnande av lagrade uppgifter ska den lagringsskyldige 

ersättas utifrån någon av följande kategorier. 

– kategori 1: utlämnande av lagrade uppgifter hänförliga till ett 

efterfrågat geografiskt avgränsat område, som endast kan ske efter beredning 

av personal med särskild kompetens om utbredningen av den 

lagringsskyldiges allmänna kommunikationsnät. 

– kategori 2: övriga utlämnanden av lagrade uppgifter.  

Ett utlämnande omfattar samtliga lagrade uppgifter inom en kategori som 

begärs utlämnade vid ett och samma tillfälle. 

 

4 § Ersättning ska betalas per kategori som framgår av 3 § enligt följande 

nivåer. 

– utlämnande enligt kategori 1 under kontorstid: 525 kronor. 

– utlämnande enligt kategori 1 utanför kontorstid: 790 kronor. 

– utlämnande enligt kategori 2 under kontorstid: 150 kronor. 

– utlämnande enligt kategori 2 utanför kontorstid: 170 kronor. 
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5 § När kostnaderna för ett utlämnande avsevärt avviker från den 

ersättning som lämnas enligt 4 § får den lagringsskyldige istället begära 

ersättning som motsvarar kostnaderna i det enskilda fallet. 

 

_________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014. 

 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

 

GÖRAN MARBY 

Karolina Asp 

 

 


