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Föreläggande

Saken

Föreläggande vid vite enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK); fråga om att vid användning av NAT1-teknik lagra uppgifter som är nödvändiga för att 
identifiera abonnent och registrerad användare i enlighet med 6 kap. 16 a § LEK.

Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Telia Company AB (Telia) med 
organisationsnummer 556103-4249 att, vid vite om 10 000 000 kronor, senast den 1 april 
2021, lagra uppgifter relaterade till NAT-teknik. Telia ska därmed implementera sådana 
system och vidta de åtgärder som behövs för att bolaget vid användning av NAT-teknik ska 
lagra de uppgifter som är nödvändiga för att identifiera abonnent och registrerad användare 
enligt kraven i 6 kap. 16 a § LEK.

Vilka uppgifter som ska lagras framgår av 38-40 §§ förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation (FEK) och 3 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2019:2) om vilka 
andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid 
användning av NAT-teknik.

Detta föreläggande gäller enligt 8 kap. 22 § LEK omedelbart.

Bakgrund

Den 1 april 2020 trädde regler om skyldigheten för operatörer att lagra uppgifter relaterade 
till NAT i kraft. Med uppgifter relaterade till NAT avses uppgifter som är nödvändiga för att 
identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik, härefter 
NAT-uppgifter. Syftet med reglerna är att möjliggöra utredning av brott begångna över 
internet, genom att exempelvis kunna säkerställa vilken person som innehar en specifik IP-
adress eller annan unik användaradress.

1 Network Address Translation
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Den 20 april 2020 informerade Telia PTS om att arbetet med införandet och genomförandet 
av system för lagring och enhetligt utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål har drabbats av förseningar och att företaget inte uppfyllde kraven för lagring av 
uppgifter relaterade till NAT. Telia uppgav att företaget beräknar att lagring av NAT-
uppgifter skulle ske från december 2020.

PTS anmodade Telia att senast den 15 maj 2020 återkomma med bland annat skriftlig 
beskrivning av orsaken till förseningen.

Telia inkom med yttrande den 15 maj 2020. Telia angav att förseningen berodde på ett 
flertal faktorer som bland annat innebar att man bedömde det effektivast att slå samman ett 
antal olika delprojekt till ett projekt, vilket medförde fördröjningar.

PTS beslutade den 22 juni 2020 att underrätta Telia om misstanke att företaget, genom att 
inte lagra sådana uppgifter som företaget är skyldigt att lagra för att kunna identifiera 
abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik, agerade i strid med 6 
kap. 16 a § LEK, 38-40 §§ FEK och 3 § PTSFS 2019:2. I underrättelsen angavs att rättelse av 
Telia skulle ske senast den 30 september 2020.

Som svar på PTS underrättelse yttrade sig Telia den 24 augusti 2020. I yttrandet framhöll 
Telia att det inte fanns möjlighet att tidigarelägga driftsättningen. Flera väsentliga åtgärder, 
nödvändiga för att kunna påbörja lagringen, kvarstod. Telia angav att om inte nödvändiga 
och sedvanliga tester utfördes för att säkerställa säkerheten i systemet skulle detta få 
mycket allvarliga konsekvenser både för enskilda och för polisens arbete med 
brottsbekämpning. Ett föreläggande i enlighet med underrättelsen skulle innebära att Telia 
tvingades driftsätta ett system den 1 oktober 2020 som inte testats och som saknade back-
up.

PTS gjorde därefter bedömningen att Telia klargjort att lagring av NAT-uppgifter inte kunde 
vara färdigt före december 2020, med mindre än att detta skulle kunna resultera i allvarliga 
konsekvenser för både enskilda och polisens arbete med brottsbekämpning. Det system 
som Telia måste implementera skulle i sådant fall inte vara tillräckligt testat samt skulle 
sakna back-up. PTS tillsyn är framåtsyftande och syftar till att säkerställa att Telia börjar 
följa aktuella regler så snart det är möjligt, på ett tillräckligt och säkert sätt. Därför sattes 10 
december 2020 som sista datum för rättelse enligt PTS föreläggande. Detta föreläggande 
förenades inte med vite. Föreläggandet har vunnit laga kraft.

Den 4 december 2020 genomfördes ett möte mellan Telia och PTS, på Telias initiativ. Under 
mötet höll Telia en presentation för PTS om projektets gång och förklarade att projektet att 
implementera systemet för lagring av NAT-uppgifter drabbats av ytterligare förseningar på 
grund av allvarliga tekniska problem. Telia framhöll därför att bolaget inte hade någon 
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möjlighet att klara av tidsfristen och vidta rättelse innan den 10 december 2020. Enligt en 
uppdaterad tidsplan skulle istället endast en del av systemet för lagring av NAT-uppgifter 
kunna driftsättas i december 2020, medan resterande delar av projektet etappvis skulle 
kunna rulla igång i januari respektive mars 2021. Enligt Telia hade detta inte något med 
bolagets egna prioriteringar att göra utan att förseningen endast berodde på oförutsedda 
tekniska problem i projektet. 

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

I 7 kap. 4 § LEK anges att om PTS finner skäl att misstänka att den som bedriver verksamhet 
enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om skyldigheter eller villkor eller de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, inte efterlever en genomförandeåtgärd 
som avses i 1 § andra stycket eller inte använder en radiosändare i den utsträckning som 
villkoren medger, ska myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta 
förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.

Enligt 7 kap. 5 § LEK får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som 
behövs för rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske omedelbart eller inom skälig 
tid. Följs inte föreläggandet, får tillsynsmyndigheten, efter utgången av den tid som angetts 
i underrättelsen enligt 4 §, meddela de ytterligare förelägganden eller förbud som behövs för 
efterlevnaden. Enligt fjärde stycket får förelägganden och förbud förenas med vite.

Enligt 6 kap. 16 a § LEK är den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 
kap. 1 § skyldig att lagra sådana uppgifter som avses i 20 § första stycket 1 och 3 som är 
nödvändiga för att spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för 
kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typ av 
kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil 
kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.

Av 38 § FEK följer att för att uppfylla lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § LEK ska den 
lagringsskyldige lagra de uppgifter som anges i 39-40 §§.

Fr.o.m. den 1 april 2020 anges i 40 § första stycket 1 FEK att den lagringsskyldige ska lagra 
användares IP-adress och andra uppgifter som är nödvändiga för att identifiera abonnent 
och registrerad användare.

PTSFS 2019:2 innehåller bestämmelser om vilka andra uppgifter som avses i 
40 § första stycket 1 FEK. Enligt 3 § PTSFS 2019:2 ska den lagringspliktige lagra uppgifter om 
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publik IP-adress med tillhörande UDP2- eller TCP3-portnummer kopplat till användares IP-
adress och spårbar tid för kopplingen. Även dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 april 2020.

Enligt 2 § andra stycket lagen (1985:206) om viten (VitesL) får ett vite inte föreläggas om 
adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. 

Enligt 3 § VitesL ska, när vite föreläggs, det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad 
som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan 
antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

PTS bedömning

För utredningen av brott begångna över internet är uppgifter om abonnemang, det vill säga 
vilken person som innehar en specifik IP-adress eller annan unik användaradress, vid varje 
tillfälle den viktigaste informationen. Sådan information är vidare nödvändig för att kunna få 
fram identiteten på den som över internet t.ex. tillgängliggör barnpornografi eller 
upphovsrättsskyddat material, säljer narkotika och vapen, hotar och förtalar, tar kontakt 
med barn i sexuellt syfte eller gör dataintrång och andra digitala attacker mot 
privatpersoner, företag eller myndigheter.

Det är därför av största vikt att den lagringsskyldige lagrar sådana uppgifter som är 
nödvändiga för att identifiera abonnent och registrerad användare. Reglerna om detta har 
ett brottsbekämpande, och i längden ett samhälleligt, syfte. 

Enligt PTS bedömning är det ostridigt att Telia brister i sin efterlevnad av tillämpliga 
bestämmelser genom att inte lagra uppgifter relaterade till NAT-teknik enligt 6 kap. 16 a § 
LEK, 38-40 §§ FEK samt 3 § PTSFS 2019:2. PTS ser allvarligt på det faktum att Telia 
underlåter att fullfölja sina skyldigheter enligt regelverket. Förseningen är betydande 
eftersom Telia känt till det kommande ikraftträdandet av NAT-regleringen i vart fall sedan 
början av 2019. Trots detta har Telia inte påbörjat införandeprojektet i god tid innan reglerna 
trädde i kraft. Enligt Telias egen tidplan framkommer att förstudie startades november 2019, 
och själva införandeprojektet i april 2020 – dvs. då reglerna trädde i kraft. 

Implementering av relevanta system kommer alltså ha fördröjts nästan ett år från det att 
tillämpliga regler trädde i kraft, bland annat på grund av interna förändringar och beslut hos 
Telia. Med hänsyn till förseningens omfattning till dags dato kan det inte antas att företaget 
var nära att driftsätta relevanta system till den 1 april 2020. PTS ser därmed att det finns en 
påtaglig risk att tidsplanen kan försenas ytterligare. Om Telia under projektets fortsatta 

2 User Datagram Protocol
3 Transmission Control Protocol
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gång fattar nya beslut som försenar driftsättning ytterligare får detta stora konsekvenser för 
de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att utreda brott begångna över internet. 

Sammanfattningsvis finner PTS att Telia agerar i strid med tillämpliga bestämmelser genom 
att inte lagra uppgifter relaterade till NAT-teknik enligt 6 kap. 16 a § LEK, 38-40 §§ FEK samt 
3 § PTSFS 2019:2.

Telia ska därför föreläggas att lagra uppgifter relaterade till NAT-teknik enligt 6 kap. 16 a § 
LEK, 38-40 §§ FEK samt 3 § PTSFS 2019:2. Detta innefattar att Telia ska implementera 
sådana system och ha vidtagit de åtgärder som behövs för att lagra sådana uppgifter.

Tid för rättelse

Telia har klargjort att den försening företaget nu drabbats av beror på allvarliga tekniska 
problem och att företaget inte har möjlighet att påskynda implementeringen genom 
prioriteringar. Det föreligger därmed hinder för Telia att omedelbart vidta åtgärd. Enligt 
Telias egen tidplan planeras hela implementeringen vara klar i mars 2021. 

Tiden för rättelse sätts därför till den 1 april 2021.

Vite

I LEK finns inga absoluta regler om när vite ska eller får åläggas – t.ex. finns inga särskilda 
rekvisit i LEK såsom att ett tidigare föreläggande inte efterkommits eller liknande. Relevanta 
omständigheter att beakta i frågan kan exempelvis vara huruvida adressaten motsätter sig 
den rättelse som myndigheten anmodar genom underrättelse och föreläggande. Oavsett 
den enskildes hållning bör dock en myndighet föreskriva vite, om föreläggandet tillgodoser 
ett viktigt allmänt intresse och snar rättelse är påkallad. 

PTS anser inte att Telia medvetet försökt undkomma rättelse i frågan. Inte heller anser PTS 
att det föreligger någon risk att Telia i framtiden avsiktligt kommer försöka sätta sig emot 
den begärda rättelsen. Däremot anser PTS att Telia länge känt till reglerna om NAT-lagring 
men inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att börja följa dessa regler i tid. Därtill gör PTS 
bedömningen att frågan är av stort samhälleligt intresse och att snar rättelse är påkallad. 

Eftersom det finns en risk att Telias tidplan försenas ytterligare, samt eftersom efterföljande 
av aktuella regler är av stor samhällelig vikt, anser PTS att det är lämpligt att föreläggandet 
förenas med vite.

Telia har framfört att den senaste förseningen beror på allvarliga tekniska problem som inte 
har något att göra med Telias prioriteringar i projektet. Telia anger att bolaget saknar 
möjlighet att bli helt klar innan mars 2020. Enligt 2 § andra stycket VitesL får ett vite inte 
föreläggas om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa 
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föreläggandet. Med anledning av detta ser PTS inte att det är lämpligt att meddela 
föreläggande förenat med vite där Telia omedelbart måste vidta rättelse.

Telia bedöms däremot ha faktisk och rättslig möjlighet att rätta sig efter föreläggandet till 
den 1 april 2021. Föreläggandet ska därför förenas med vite. Med hänsyn till Telias 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt bedömer. PTS att vitesbeloppet 
ska bestämmas till 10 000 000 kronor.
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Underrättelse om överklagande

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholm. Brevet ska 
dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, alternativt till 
pts@pts.se.

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också 
om vilken ändring av beslutet ni vill ha.

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, postadress, e-
postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer 
till er arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där ni kan nås för delgivning. 
Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. 
Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning.

Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

Beslutet har fattats av divisionschefen Catarina Wretman. Föredragande har varit juristen 
Anna Söyland. I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Karin Lodin, 
verksjuristen Julia Pistol och enhetschefen Katarina Holmqvist deltagit.
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