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Till: Post och Telestyrelsen
Attn: Joakim Strålmark
pts@pts.se
PTS Remiss Trafikdatalagring  PTS föreskrifter om ersättning för utlämning av lagrade uppgifter
för brottsbekämpande ändamål (PTS 20130702 Dnr 124585)  YTTRANDE

ISOCSE har mottagit ovanstående remiss och lämnar härmed följande yttrande.
2.2 Antalet företag som berörs och storleken på företagen
"Detta innebär att förutsättningarna för att på ett effektivt sätt lagra uppgifter kan variera stort
beroende på vilken typ av verksamhet den berörda tjänsteleverantören bedriver."
"Förutsättningarna för att lagra uppgifter och lämna ut dessa kan därför variera mycket."
Då PTS anser att de mindre tjänsteleverantörerna inte kan tillhandahålla tillräckligt bra lösningar
för lagring är det bättre att de undantas från lagringskraven enligt remissen. De bör tillåtas
använda “best effort” som de gjort i alla år, vilket har fungerat tillfredsställande.
3.3 Påverkan på konkurrensförhållanden för företagen
"Mindre tjänsteleverantörer har också möjlighet att sänka sina administrativa kostnader för
utlämnande av lagrade uppgifter genom att anlita en tredjepartleverantör av den tjänsten och
därmed minska sina kostnader betydligt"
Det är en betydande kostnad / kund och månad att anlita en tredjepartsleverantör för en liten
operatör. Kostnader runt 1 kr/ månad och kund som några tredjepartsleverantörer tar betalt i dag
blir betydande för de minsta. De mindre lämnar ut väldigt få uppgifter. Som PTS anger har en del
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hittills aldrig lämnat ut några uppgifter.
4.2 Behovet av särskilda hänsyn till små företag
Det måste vara möjligt att definiera vad en liten operatör är, för att rättsäkert kunna åberopa att
de är små och ska få högre ersättning vid ett utlämnande. Om en liten operatör ska få
kostnadsersättning vid ett utlämnande enligt beräkningarna "3.2.2 Ersättningsnivåer" och
samtidigt ha investerat i ett eget lagringssystem alternativt anlitat en tredjepartsleverantör så blir
de ersättningarna betydligt högre än schablonerna.
Vi har kontrollerat en mindre operatör och de lämnar ut 56 ärenden/år och kostnaderna för dem
är över 100'/år för ett lagringssystem.
Sammanfattningsvis anser ISOCSE att de mindre operatörerna är åsidosatta och antingen bör
undantas, alternativt komplettera remissen med hur stor ersättning de får.
Det som saknas är konsekvenserna om en operatör inte kan lämna ut uppgifter enligt kategori 1
och 2 samt konsekvenserna av utlämning av fel uppgifter.
ISOCSE instämmer, slutligen, i SNUS yttrande ang att inte utlämna annan information än den
som begränsas till syftet med de sparade uppgifter som skall kunna utlämnas, samt kritiken av
specifikationen av format och metod för utlämnandet.

The Internet Society Sweden Chapter
(elektronisk signatur)
Jan Flodin
styrelseordförande

Något om ISOCSE
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Internet Society i Sverige (ISOCSE) är en ideell förening som ingår i den världsomspännande
organisationen Internet Society (ISOC). ISOC har mer än 90 chaptera, mer än 145
organisationsmedlemmar och mer än 65 000 enskilda medlemmar i 80 länder. Syftet med ISOCSE är att
informera om Internet och Internet Society, stödja utvecklingen av Internet i Sverige och verka för en
effektiv användning och organisation av Internet. ISOCSE vill som förening organisera både företags och
enskilda medlemmar för att arbeta med internetfrågor i Sverige. Användningen av Internet och Internets
betydelse för det svenska samhället är ISOCSE:s arbetsområde. Föreningen intresserar sig särskilt för allt
som påverkar infrastrukturen för elektronisk kommunikation i Sverige och användningen av denna
infrastruktur. Därvid vill ISOCSE kunna samarbeta med svenska myndigheter om regler, styrning och
organisation av vår infrastruktur. Samtidigt ser föreningen som sin uppgift att se till att förutsättningarna för
Internets utveckling i Sverige inte försämras genom onödiga regleringar och förslag som inte tillräckligt
beaktar Internettraditionen och värdet av ett fritt informationsutbyte mellan individer och länder.
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