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1 Inledning 

Av 6 kap. 16 a och d §§  lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK) framgår bl.a. att den som bedriver en verksamhet som är 
anmälningspliktig enligt LEK är skyldig att lagra trafikuppgifter m.m.1 för 
brottsbekämpande ändamål under en period av sex månader räknat från den 
dag då kommunikationen avslutades.  

Skyldigheten att lagra uppgifter omfattar sådana uppgifter 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  
slut2. Skyldigheten omfattar uppgifter som genereras eller behandlas vid 
telefonitjänst, meddelandehantering, internetåtkomst och tillhandahållande av 
kapacitet för att få internetåtkomst (anslutningsform). Även vid misslyckad 
uppringning gäller skyldigheten att lagra uppgifter som genereras eller 
behandlas.3 

Enkelt uttryckt kan man säga att de uppgifter som ska sparas svarar på frågor 
om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som 
kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som användes 
(t.ex. SMS eller telefonitjänst). I de fall uppgifterna inte genereras eller 
behandlas av leverantörerna finns det inte heller något krav på att 
leverantörerna ska lagra dem. Uppgifter som avslöjar kommunikationens 
innehåll får enligt direktivet inte lagras. Lagringsskyldigheten gäller enbart 
tjänster som regleras i LEK dvs. inte informationssamhällets tjänster 
(Information Society Services).4 

                                                 

1 I Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/24/EG definieras uppgifter som trafik- och 
lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare (artikel 
2.2a). I prop. 2010/11:46, s. 12 används begreppet trafikuppgifter för alla dessa uppgifter. Att begreppet 
trafikuppgifter omfattar fler uppgifter åskådliggörs genom att tillägget ”m.m.” används i rubriken till 6 kap. 
16 a § LEK (2010/11:46, s. 76). 
2 Lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens slut är uppgifter som går 
utöver direktivets krav. 
3 Misslyckad uppringning är uppgifter som går utöver direktivets krav. 
4 I departementsskrivelsen Ds 2010:19, s. 206 beskrivs informationssamhällets tjänster som tjänster som 
normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell 
begäran av en tjänstemottagare. I begreppet ingår förutom elektronisk handel även övriga tjänster som är 
kopplade till handel med varor och tjänster via exempelvis internet. Förutom själva handeln ingår därför 
bl.a. informationstjänster, finansiella tjänster, fastighetsmäklartjänster, webbhotell och söktjänster. Det 
krävs att tjänsten tillhandahålls online, dvs. via en förbindelse som möjliggör direkt interaktiv 
kommunikation. Se även prop. 2010/11:115, s. 195. 
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1.1 Syftet med vägledningen 
Vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd för berörda aktörer i arbetet 
med lagring av trafikuppgifter m.m. enligt LEK och förordningen (2003:396) 
om elektroniska kommunikationer (FEK). Vägledningen beskriver vilka 
uppgifter som ska lagras enligt förordningen. Förutom förordningen har 
förtydliganden gjorts utifrån utredningen om lagring av trafikuppgifter5, 
propositionen med förslag på ny lagstiftning6, Guidance documents som EU:s 
expertgrupp7 tagit fram om lagring av trafikuppgifter samt från de diskussioner 
PTS har haft med aktörer på marknaden. 

I vägledningen anges exempel på de för närvarande gängse standarderna som 
PTS anser bör användas. Enligt propositionen8 är de olika sätten att 
kommunicera uppdelade på ett mer teknikneutralt sätt än i direktivet. Det 
innebär att de exempel som angivits i vägledningen kan komma att ändras när 
tekniken utvecklas. 

Vägledningen innehåller förklaringar och exempel som avser att illustrera hur 
reglerna kan tillämpas. Dessa ska däremot inte betraktas som förhandsbesked 
om vilka bedömningar PTS kan komma att göra i ett enskilt tillsynsärende. 

1.2 Bakgrund 
Skyldigheten att lagra trafikuppgifter m.m. följer av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genereras eller 
behandlas i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändringen 
av direktiv 2002/58/EG. 

Direktivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas regler om skyldigheter 
för leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 
eller allmänna kommunikationsnät att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter 
samt uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare för 
att säkerställa att uppgifterna finns tillgängliga för avslöjande, utredning och 
åtal av allvarliga brott. 

Direktivet har implementerats i Sverige från den 1 maj 2012 genom ändringar 
och tillägg i LEK. 

                                                 

5Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning, SOU 2007:76, Justitiedepartementet.  
6 Regeringens proposition (2010/11:46) Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande 
av direktiv 2006/24/EG. 
7 Expertgruppen är en kommissionsledd grupp som består av representanter från brottsutredande 
myndigheter, marknaden, Europaparlamentet och även Europeiska Datatillsynsmannen. 
8 Prop. 2010/11:46, s. 1. 
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1.3 Olika typer av aktörer 
1.3.1 Transitoperatörer 

Transitoperatörer9 har enligt EU:s expertgrupp ingen skyldighet att lagra någon 
information under förutsättning att transitoperatören utgör en aktör som vare 
sig tillhandahåller någon internetanslutning eller e-posttjänst till den abonnent 
vars uppgifter ska lagras. Det vill säga, så länge aktören endast vidarebefordrar 
trafik till och från andra aktörer utan att själv veta mellan vilka slutkunder som 
kommunikationen sker, är aktören en transitoperatör och ska därmed enligt 
expertgruppen inte omfattas av direktivet. 

1.3.2 Tredjeparts nätoperatörer och tjänsteleverantörer10 
Det är inte alltid enbart en aktör som tillhandahåller alla nödvändiga funktioner 
och tjänster för att möjliggöra kommunikationen. Ibland kan det vara flera 
aktörer som är involverade. T.ex. så kan det i en stadsnätsmodell finnas en 
nätoperatör, en kommunikationsoperatör samt en tjänsteleverantör som 
tillhandahåller själva tjänsten till slutkunden. I dessa fall är det enligt en tolkning 
av EU:s expertgrupp i första hand den som tillhandahåller 
kommunikationstjänsten till slutanvändaren som är lagringsskyldig för 
uppgifterna. Övriga aktörer kan även de vara skyldiga att lagra uppgifter som de 
redan i sin verksamhet genererar och behandlar och som relaterar till 
abonnenterna, användarna och/eller kommunikationen. Man bör tänka på att 
lagringsskyldigheten inte innebär någon skyldighet att anskaffa uppgifter, det 
omfattar endast en skyldighet att under viss tid lagra uppgifter som genereras 
eller behandlas av aktören. 

 

                                                 

9 Expert Group Guidance Document 3 - Closer understanding of the term “Transit Providers” in relation to its 
application in Directive 2006/24/EC. Hämtat från http://ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_3_09_12_03_en.pdf. 
10 Expert Group Guidance Document 4 - Closer understanding of the term “third party networks and service 
providers" in relation to its application in Directive 2006/24/EC. Hämtat från http://ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_4_09_12_03_en.pdf. 
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_3_09_12_03_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_3_09_12_03_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_4_09_12_03_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_4_09_12_03_en.pdf
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2 Uppgifter som ska lagras 

2.1 När det gäller telefonitjänst ska följande lagras (39 
§ FEK) 
 
Inledning 
– Med telefonitjänst11 avses elektronisk kommunikationstjänst 

som innebär möjlighet att ringa upp eller ta emot samtal via ett 
eller flera nummer inom en nationell eller internatio
nummerplan. 

nell 

                                                

– Lagringsskyldigheten gäller även vid misslyckad uppringning12 
(6 kap. 16 a § andra stycket LEK). Med detta avses att samtal 
kopplas men att ingen svarar på uppringningen (t.ex. då ingen är 
hemma, upptagetton). Misslyckad uppringning kan också bero 
på att det skett ett ingrepp i driften av kommunikationsnätet så 
att en uppringning kopplas fram utan att nå mottagaren. Det 
sistnämnda kan leda till att den som försöker ringa får ett 
meddelande (ton- eller talbesked) om att abonnenten inte kan 
nås. En uppringning som når fram till en röstbrevlåda anses 
däremot vara en fullbordad uppringning. 
Vid uppringningar där t.ex. ett tekniskt fel inträffat så att inget 
meddelande kan lämnas om att abonnenten inte kan nås 
omfattas inte av lagringsskyldigheten.  
 

2.1.1 Uppringande nummer (39 § punkten 1 FEK) 
Av bestämmelserna i LEK och FEK framgår inte i vilket format 
nummer ska anges. PTS anser att det kan vara lämpligt att 
nummer anges i formatet som ett internationellt E.164-nummer 
enligt ITU-T rekommendation E.164, förutsatt att numret inte 
är ett svenskt inrikesspecifikt nummer13. Med nummer menas i 
det här dokumentet telefonnummer14. 
 

 

11 1 kap 7 § LEK. 
12 Prop. 2010/11:46 s. 31 och s.74. 
13 Med inrikesspecifikt nummer menas vilket telefonnummer som helst, angivet i en nationell nummerplan 
(NNP), som endast används och är betydelsefullt i den nationella nummertagningsplanen och inte nåbart 
från utlandet. Sådana nummer tillhör inte den internationella E.164-nummerplanen och inte heller 
överensstämmer de med strukturen för de internationella E.164-nummer som de definieras i ITU-T 
rekommendation E.164. Se rapporten Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan - PTS-ER-2010:20 samt 
Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni, 2010-08-18. Inrikesspecifikt nummer motsvarar national-only 
number enligt ITU-T rekommendation E.101. 
14 SOU 2007:76, s.144. 
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2.1.2 Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till (39 
§ punkten 2 FEK)   

– Av bestämmelserna i LEK och FEK framgår inte i vilket format
nummer ska anges. PTS anser att det kan vara lämpligt att 
nummer anges i formatet som ett internationellt E.164-nummer 
enligt ITU-T rekommendation E.164 förutsatt att numret inte 
är ett svenskt inrikesspecifikt nummer. Med nummer menas i 
det här dokumentet telefonnummer. 

 

 

 

 

K) 

 

                                                

 
2.1.3 Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i 

förekommande fall, registrerad användare (39 § punkten 3 
FEK) 

– Enligt direktivet artikel 5.1. b) 1. ii) ska abonnentens eller den
registrerade användarens namn och adress lagras. 
Bestämmelserna i LEK och FEK innehåller inget förtydligande 
om detta. PTS ser det som lämpligt att användarens namn och 
adress anges i enlighet med svensk standard SS 61 34 01. 

– I utredningen SOU 2007:76, s. 145, anges att även abonnentens
personnummer eller organisationsnummer ska lagras. Detta har  
inte kommit till uttryck i LEK eller FEK. PTS anser dock att 
det kan vara lämpligt att ange personnummer enligt 
Skatteverkets publikation SKV 704 och att ange 
organisationsnummer enligt Skatteverkets publikation SKV 709. 

– I de fall då det finns flera registrerade användare anser PTS att
det kan vara lämpligt att uppgifter om dessa lagras, eftersom 
även uppgifter om den som använder en tjänst ska lagras om 
dessa uppgifter finns. Detta innebär med en sådan tolkning att 
uppgifter om dessa användare ska lagras t.ex. när en abonnent 
har flera användare och dessa registreras särskilt för fakturering 
även om det är abonnenten som står som betalningsansvarig.  
 

2.1.4 Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades 
och avslutades (39 § punkten 4 FE

– PTS ser det som lämpligt att tid anges enligt den svenska
nationella tidsskalan15 UTC16 (SP). I utredningen SOU 2007:76, 
s. 303, anges att, för att kvaliteten hos uppgifterna ska bli så hög 
och precis som möjligt, tiden ska vara spårbar. Utredningen 
anser därför att den offentligt tillgängliga tidsstandarden ska 
redovisas. 

 
 

15 http://www.sp.se/sv/units/measurement/time_frequency/Sidor/default.aspx.  
16 Universal Time, Coordinated – offentlig tillgänglig tidstandard. 

http://www.sp.se/sv/units/measurement/time_frequency/Sidor/default.aspx
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2.1.5 Uppgifter om den eller de tjänster som har använts (39 § 
punkten 5 FEK) 

– I utredningen SOU 2007:76, s. 147, anges att med tjänster avses 
i detta fall tilläggstjänster (extratjänster) som t.ex. omstyrning 
och överflyttning av samtal.  

. 

 

                                                

 
2.2 När det gäller telefonitjänst via en mobil 

nätanslutningspunkt ska, utöver det som anges i 
2.1, följande lagras (40 § FEK) 
 
Inledning 
– Vid roaming gäller samma princip som för övriga uppgifter dvs

att lagring endast ska ske av uppgifter som på något sätt 
genereras i nätet eller av tjänsten. Aktörer ska inte behöva 
inhämta uppgifter. 

 
2.2.1 Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och 

utrustningsidentitet (40 § punkten 1 FEK)  

– Ett exempel på sätt att ange abonnemangsidentitet är IMSI17, 
som är en unik identifiering av en abonnent och finns lagrat på 
abonnentens SIM/USIM-kort. 

– Ett exempel på utrustningsidentitet är IMEI18. 
IMEI-numret är ett unikt nummer (tilldelas av tillverkaren av 
mobilterminalen) och används för identifiering av 
mobilterminalen. 

– Hos en virtuell mobiloperatör19 (MVNO) kan i vissa fall
uppgifter finnas om IMSI men inte om abonnenten.20 När det 
gäller lagringsskyldigheten i en sådan situation får man studera 
vem som genererar uppgifterna – om det är den virtuella 
operatören eller den nätoperatör som tillhandahåller 
radioaccessnätet och ev. andra delar av kommunikationsnätet. 
Om båda operatörerna behandlar eller genererar uppgifter kan 
det vara lämpligt att skyldigheten i första hand bör åvila den 
som har ingått avtal med abonnenten.  
 

 

17 IMSI – International Mobile Subscriber Identity i enlighet med ITU-T rekommendation E.212, samt i 
enlighet med 3GPP TS 23.003. SOU 2007:76, s. 148 och prop. 2010/11:46, s. 14 och 26. 
18 IMEI – International Mobile Equipment Identity i enlighet med 3GPP TS 23.003. SOU 2007:76, s. 148 
och prop. 2010/11:46, s. 14 och 26. 
19 När det gäller återförsäljare torde dessa enbart ha uppgifter om abonnemang. 
20 Uppgifter från marknaden. 
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2.2.2 Lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och 
slut (40 § punkten 2 FEK) 

– Med lokaliseringsuppgifter avses enligt förarbetena cell-id vilket
är identiteten hos den cell från vilken ett mobiltelefonsamtal 
påbörjades eller avslutades, samt uppgifter som identifierar 
cellernas geografiska placering.

 

 3 FEK) 

 

 

as.  

 

                                                

21 
 

2.2.3 Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den 
första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst (40 § 
punkten

– PTS ser det som lämpligt att tid anges enligt den svenska
nationella tidsskalan UTC (SP). I utredningen SOU 2007:76, s. 
304, anges att tiden, för att kvaliteten hos uppgifterna ska bli så 
hög och precis som möjligt, tiden ska vara spårbar. Utredningen 
anser därför att den offentligt tillgängliga tidsstandarden ska 
anges. 

– Begreppet förbetald anonym tjänst kan t.ex. avse oregistrerade
kontantkort. 

– Med första aktiveringen menas rimligtvis första gången som 
SIM-kortet aktiveras i nätet, dvs. första gången mobilterminalen 
slås på och SIM-kortet registrer  

 
2.3 När det gäller telefonitjänst som använder ip-paket 

för överföring ska, utöver det som anges i 2.1 och 
2.2, följande lagras (41 § FEK) 
 
Inledning 
– När det gäller ip-baserad telefonitjänst22 varierar direktivets

tillämplighet beroende på vilken teknisk modell/affärsmodell 
som valts. Vissa ip-baserade lösningar fungerar i princip på 
samma sätt som telefonitjänsten i ett kretskopplat nät (PSTN) 
och omfattas av lagringsskyldigheten. Andra typer av lösningar 
där samtal sker enbart mellan slutanvändarnas 
internetanslutning (utan att den som tillhandahåller 
telefonitjänsten har tillgång till uppgifterna) dvs. telefonitjänst 
utan telefonnummer, omfattas inte av lagringsskyldigheten23. 
 

 

21 Prop. 2010/11:46, s. 14. 
22 Expert Group Guidance Document 5(a) - Closer understanding of the term “Internet Telephony” in relation to its 
application in Directive 2006/24/EC. Hämtat från http://ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_5_annexe_09_12_03_en.pdf. 
23 Prop. 2010/11:46, s. 29 f. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_5_annexe_09_12_03_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_5_annexe_09_12_03_en.pdf
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2.3.1 Uppringandes och uppringds ip-adresser (41 § punkten 1 
FEK) 

– De idag förekommande typerna av ip-adresser är IPv4-adresser
(RFC 791) och IPv6-adresser (RFC 2460). 

 

. 

 

 

                                                

– Även temporära lösningar för brist på IPv4 adresser dvs
adressöversättare (NAT)24 torde rimligen omfattas av 
lagringsskyldigheten. 
 

2.3.2 Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de 
tjänster som använts (41 § punkten 2 FEK) 

– Det framgår inte av lagstiftning eller förarbeten men liksom för
andra typer av tidsangivelser som ska lagras är det lämpligt att 
kvaliteten hos uppgifterna är så hög och precis som möjligt och 
därför är det lämpligt att tid anges enligt den svenska nationella 
tidsskalan UTC (SP). 
 

2.3.3 Uppgifter som identifierar den utrustning där 
kommunikationen slutligt avskiljs från den 
lagringsskyldige till den enskilde abonnenten (41 § 
punkten 3 första stycket FEK).  
 
Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilde 
abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 3 
gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt 
avskiljer kommunikationen till den enskilde abonnenten (41 § 
punkten 3 andra stycket FEK). 

– I 41 § punkten 3 första stycket FEK avses identifikation av en
utrustning som är den sista utrustningen innan 
kommunikationen avskiljts för att enbart avse en abonnent. 
Enligt uppgift från branschen kan det begreppet omfatta 
utrustning i telefonstationen, en server, en port i 
switch/DSLAM, ett modem eller en router beroende på hur 
accessnätet är uppbyggt. Såvitt PTS ser torde det rimligen 
endast vara ”slutpunkten”25 mot abonnenten som omfattas och 
inte punkter mot andra kommunikationsnät såsom t.ex. peering-
punkter och hopkopplingspunkter (POI) för samtrafik.  

 

24 Carrier Grade NAT, Large Scale NAT och NAT64 är tekniker för att hantera övergången från IPv4 till 
IPv6. Det finns ett antal sådana tekniker men alla innebär någon adressöversättning mellan IPv4->IPv4 
eller IPv6->IPv4. 
25 EU-direktiv 2006/24/EG artikel 5.1.e) 3.ii). 
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– Utrustningen, som slutligen avskiljts mot den enskilde
abonnenten, kan vara av olika karaktär beroende på vilken 
kapacitet (t.ex. fiber, xDSL, koax) som används i accessnätet. 

 

 

l 

                                                

 
2.4 När det gäller meddelandehantering ska följande 

lagras (42 § FEK) 
 
Inledning 
– Enligt EU:s expertgrupp ska webbaserade e-posttjänster26

omfattas av lagringsskyldigheten precis som andra e-posttjänster 
under förutsättning att de tillhandahålls som en elektronisk 
kommunikationstjänst och av en tjänsteleverantör som 
tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst27. I Sverige anses gränsen för att 
tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst gå vid att 
förfoga över den grundläggande överföringen av signaler i 
kommunikationsnätet. En aktör som endast använder en 
webbläsarbaserad e-posttjänst (t.ex. Hotmail) skulle i så fall inte 
tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst och 
omfattas därmed inte heller av direktivet. Det är av vikt vem 
som tillhandahåller tjänsten och man kan därför inte dra några 
slutsatser enbart utifrån vilken teknik som används. Samma 
teknik dvs. webbläsar-baserad e-post skulle också kunna utgöra 
en tjänst som omfattas av lagringsskyldigheten om 
tillhandahållaren även är en tillhandahållare av elektronisk 
kommunikationstjänst. 

– Skräppost28 (spam) - alla e-postmeddelanden som når fram til
mottagaren ska enligt EU:s expertgrupp betraktas som anlända 
e-postmeddelanden vars uppgifter måste lagras även om detta är 
ett skräppostmeddelande. Enligt expertgruppen har det ingen 
betydelse vilken sorts e-postmeddelande det är eller vad det 
innehåller så länge det når mottagaren. Vidare anser 
expertgruppen att meddelanden som filtreras bort av 
tjänsteleverantören så att de aldrig når mottagaren inte behöver 
lagras. 

 
 

26 Expert Group Guidance Document 1 - Webmail and web-based messaging. Hämtat från 
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_1_09_12_03_en.pdf. 
27 PTS rapport Vilka tjänster och nät omfattas av LEK – En vägledning, PTS-ER-2009:12 beskriver vad som 
utgör elektroniska kommunikationstjänster och vilka som anses tillhandahålla dessa. 
28 Expert Group Guidance Document 2 - The obligation to retain E-mail logs – when must records of  
spam E-mails be retained?  Hämtat från http://ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_2_09_12_03_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_1_09_12_03_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_2_09_12_03_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/police/docs/position_paper_2_09_12_03_en.pdf
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2.4.1 Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan 
meddelandeadress (42 § punkten 1 FEK) 

– Av bestämmelserna i LEK och FEK framgår inte i vilket format
nummer ska anges. PTS anser att det kan vara lämpligt att 
nummer anges i formatet som ett internationellt E.164-nummer 
enligt ITU-T rekommendation E.164 förutsatt att numret inte 
är ett svenskt inrikesspecifikt nummer. Med nummer menas i 
det här dokumentet telefonnummer. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

– De idag förekommande typerna av ip-adresser är IPv4-adresser
(RFC 791) och IPv6-adresser (RFC 2460). 

– Även temporära lösningar för brist på IPv4 adresser dvs
adressöversättare (NAT) torde rimligtvis omfattas av 
lagringsskyldigheten. 

– PTS ser det som lämpligt att e-postadress anges enligt den
internationella standarden (RFC 2822). 
 

2.4.2 Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i 
förekommande fall, registrerad användare (42 § punkten 2 
FEK) 

– Enligt direktivet artikel 5.1. b) 1. ii) ska abonnentens eller den
registrerade användarens namn och adress lagras. 
Bestämmelserna i LEK och FEK innehåller inget förtydligande 
om detta. PTS ser det som lämpligt att användarens namn och 
adress anges i enlighet med svensk standard SS 61 34 01. 

– I utredningen SOU 2007:76, s. 145, anges att även abonnentens
personnummer eller organisationsnummer ska lagras. Detta har 
inte kommit till uttryck i LEK eller FEK. PTS anser dock att 
det kan vara lämpligt att ange personnummer enligt 
Skatteverkets publikation SKV 704 och att ange 
organisationsnummer enligt Skatteverkets publikation SKV 709. 

– I de fall då det finns flera registrerade användare anser PTS att
det kan vara lämpligt att uppgifter om dessa lagras, eftersom 
även uppgifter om den som använder en tjänst ska lagras om 
dessa uppgifter finns. Detta innebär med en sådan tolkning att 
uppgifter om dessa användare ska lagras t.ex. när en abonnent 
har flera användare och dessa registreras särskilt för fakturering 
även om det är abonnenten som står som betalningsansvarig.  
 

2.4.3 Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de 
tjänster som använts (42 § punkten 3 FEK) 

– PTS ser det som lämpligt att tid anges enligt den svenska
nationella tidsskalan UTC (SP). I utredningen SOU 2007:76, s. 
306, anges att, för att kvaliteten hos uppgifterna ska bli så hög 
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och precis som möjligt, tiden ska vara spårbar. Utredningen 
anser därför att den offentligt tillgängliga tidsstandarden ska 
anges. 

– Förordningstexten verkar i första hand vara inriktad mot äldre
tekniska lösningar såsom ett uppringt modem (t.ex. från ITU-
T:s V-serie av rekommendationer). En router som används 
numera är i princip alltid påloggad men kan loggas ut vid t.ex. 
flyttning till en annan anläggningsadress.  
 

 

 

 

 

i 

                                                

2.4.4 Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av 
meddelande (42 § punkten 4 FEK) 

– PTS ser det som lämpligt att tid anges enligt den svenska
nationella tidsskalan UTC (SP). Enligt förarbetena (SOU 
2007:76, s. 306) ska tiden vara spårbar för att kvaliteten hos 
uppgifterna ska bli så hög och precis som möjligt och därför ska 
den offentligt tillgängliga tidsstandarden anges. 

– Enligt PTS kan en rimlig bedömning vara att detta avser
tidpunkten då ett meddelande anländer till en mail-server eller 
liknande och inte tidpunkten då meddelandet öppnas av 
mottagaren.  
 

2.4.5 Uppgifter om den tjänst eller de tjänster som har använts 
(42 § punkten 5 FEK) 

– Exempel på uppgifter som avses är e-post, SMS, MMS.29

 
2.5 När det gäller internetåtkomst och 

tillhandahållande av kapacitet för att få 
internetåtkomst (anslutningsform) ska följande 
lagras (43 § FEK) 
 
Inledning 
– Lagringsskyldigheten knyts till de tjänster och nät som regleras 

LEK dvs. allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och allmänna kommunikationsnät. 
Lagringsskyldigheten omfattar inte informationssamhällets 
tjänster (Information Society Services). T.ex. omfattas inte 
tjänster som besök på webbsidor (”surfning”), besök på 
”chattsidor” (”chattrum”) och användning av File Transfer 
Protocol30 (FTP) för t.ex. överföring eller nedladdning av filer 
av lagringsskyldigheten. Sökmotorer, e-handel och on-linespel 

 

29 SOU 2007:76, s. 143 och prop. 2010/11:46, s. 95. 
30 Liknande FTP finns även SFTP, FTPS, SCP, HTTP, DIAMETER – uppgifter från tjänsteleverantör. 
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anses också vara informationssamhällets tjänster och omfattas 
därmed inte av lagringsskyldigheten.31 
 

2.5.1 Användares ip-adress (43 § punkten 1 FEK) 

– De idag förekommande typerna av ip-adresser är IPv4-adresser
(RFC 791) och IPv6-adresser (RFC 2460). 

 

. 

 

 

 

 

EK) 

 

                                                

– Även temporära lösningar för brist på IPv4 adresser dvs
adressöversättare (NAT) torde rimligtvis omfattas av 
lagringsskyldigheten. 
 

2.5.2 Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall,
registrerad användare (43 § punkten 2 FEK) 

– Enligt direktivet artikel 5 1 ii) ska abonnentens eller den
registrerade användarens namn och adress lagras. 
Bestämmelserna i LEK och FEK innehåller inget förtydligande 
om detta. PTS ser det som lämpligt att användarens namn och 
adress anges i enlighet med svensk standard SS 61 34 01. 

– I utredningen SOU 2007:76, s. 145, anges att även abonnentens
personnummer eller organisationsnummer ska lagras. Av 
bestämmelserna i LEK och FEK framgår inte i vilket format 
personnummer eller organisationsnummer ska anges. PTS ser 
det som lämpligt att personnummer anges enligt Skatteverkets 
publikation SKV 704 och att organisationsnummer anges enligt 
Skatteverkets publikation SKV 709. 

– I de fall då det finns flera registrerade användare anser PTS att
det kan vara lämpligt att uppgifter om dessa lagras, eftersom 
även uppgifter om den som använder en tjänst ska lagras om 
dessa uppgifter finns. Detta innebär med en sådan tolkning att 
uppgifter om dessa användare ska lagras t.ex. när en abonnent 
har flera användare och dessa registreras särskilt för fakturering 
även om det är abonnenten som står som betalningsansvarig. 
 

2.5.3 Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten 
som ger Internetåtkomst (43 § punkten 3 F

– PTS ser det som lämpligt att tid anges enligt den svenska
nationella tidsskalan UTC (SP). I utredningen SOU 2007:76, s. 
307, anges att, för att kvaliteten hos uppgifterna ska bli så hög 

 

31 Prop. 2010/11:46, s. 77 samt European Commission Report of the Data Retention Conference, Toward 
the Evolution of the Data Retention Directive – JLS F3/JV D(2009) 9339, s. 15. 
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och precis som möjligt, tiden ska vara spårbar. Utredningen 
anser att den offentligt tillgängliga tidsstandarden ska anges. 

– Förordningstexten verkar i första hand vara inriktad mot äldre
tekniska lösningar såsom ett uppringt modem (t.ex. från ITU-
T:s V-serie av rekommendationer). En router som används 
numera är i princip alltid påloggad men kan loggas ut vid t.ex. 
flyttning till en annan anläggningsadress.  

 

, 

 

 

                                                

 
2.5.4 Den typ av kapacitet för överföring som har använts (43 § 

punkten 4 FEK) 

– Några exempel på tekniker som används idag är DSL32

fiberoptiska anslutningar, 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM 
(GPRS)), WLAN (trådlöst nät), koax, FiberLan, Cat5/6 Lan, 
modem, ETTH.33 

– För fast anslutning finns olika varianter av fiber, koaxial och
Ethernet. Det kan vara olika aktörer och även slutanvändare 
som kontrollerar olika delar i värdekedjan.34 
 

2.5.5 Uppgifter som identifierar den utrustning där 
kommunikationen slutligt avskiljs från den 
lagringsskyldige till den enskilde abonnenten (43 § 
punkten 5 första stycket FEK).  
 
Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilde 
abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 5 
gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt 
avskiljer kommunikationen till den enskilde abonnenten (43 § 
punkten 5 andra stycket FEK). 

– I 43 § punkten 5 första stycket FEK avses identifikation av en
utrustning som är den sista utrustningen innan 
kommunikationen avskiljts för att enbart avse en abonnent. 
Enligt uppgift från branschen kan det begreppet omfatta 
utrustning i telefonstationen, en server, en port i 
switch/DSLAM, ett modem eller en router beroende på hur 
accessnätet är uppbyggt. Såvitt PTS ser torde det rimligen 
endast vara ”slutpunkten”35 mot abonnenten som omfattas och 

 

32 Kan även levereras via bitströmstillträde vilket innebär att tjänsteleverantören hyr en komplett tjänst för 
överföring av bredband till slutkunden. Tjänsteleverantören behöver alltså inte installera egen utrustning i 
telefonstationen utan hyr/köper tjänsten från TeliaSonera. 
33 Uppgifter från marknaden. 
34 Uppgifter från marknaden. 
35 EU-direktiv 2006/24/EG artikel 5.1.e) 3.ii). 
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inte punkter mot andra kommunikationsnät såsom t.ex. peering-
punkter och hopkopplingspunkter (POI) för samtrafik 

– Utrustningen, som slutligen avskiljts mot den enskilde
abonnenten, kan vara av olika karaktär beroende på vilken 
kapacitet (t.ex. fiber, xDSL, koax) som används i accessnätet. 
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Förkortningar 

2G (GSM) – andra generationens mobilkommunikation (Global System for Mobil 
communication) 
 
3G (UMTS) - tredje generationens mobilkommunikation (Universal Mobile 
Telecommunications System) 
 
4G (LTE) - fjärde generationens mobilkommunikation (Long Term Evolution) 
 
CAT 5/6 Lan – Category 5/6 cable Local area network  
 
CDR – Charging Data Record 
 
DIAMETER – namn på en arbetsgrupp inom IETF 
 
DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
 
ETTH - Ethernet to the Home 
 
FTP - File Transfer Protocol  
 
GPRS – General packet radio service 
 
HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
 
IMEI - International Mobile Equipment Identity 
 
IMSI - International Mobile Subscriber Identity 
 
IPv4 - Internet Protocol version 4 
 
IPv6 - Internet Protocol version 6 
 
ITU-T – International Telecommunication Union - Telecommunication 
Standardization Sector 
 
MAC-adress - Media Access Control address 
 
MMS - Multimedia Messaging Service 
 
MVNO – Mobile Virtual Network Operator 
 
NAT - Network Address Translation 
 
POI – Point of Interconnection 
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PSTN - Public Switched Telephone Network 
 
RFC – Request for Comments 
 
SCP - Secure Copy 
 
SFTP - SSH File Transfer Protocol 
 
SIM - Subscriber Identity Module 
 
SMS - Short Message Service 
 
SP – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 
SSH - Secure Shell 
 
USIM - Universal Subscriber Identity Module 
 
UTC - Coordinated Universal Time 
 
WLAN - Wireless Local Area Network 
 
xDSL - Digital Subscriber Line 


