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Remiss av förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter 

som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad 

användare vid användning av NAT1-teknik  

Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över förslag till 
föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent 
och registrerad användare vid användning av NAT-teknik.  Handlingarna 
bifogas samt finns tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se 

Bakgrund till föreskrifterna  

I  juni 2019 beslutade riksdag och regering om nya regler gällande datalagring 
vid brottsbekämpning. De nya bestämmelserna börjar i huvudsak gälla den 1 
oktober 2019.  

Av 40 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) följer 
att när det gäller internetåtkomst ska bland annat användares ip-adress och 
andra uppgifter som är nödvändiga för att identifiera abonnent och registrerad 
användare lagras för brottsbekämpande ändamål.  Vad gäller skyldigheten att 
lagra andra uppgifter än ip-adress så börjar denna gälla den 1 april 2020.  

PTS har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka andra uppgifter 
som ska lagras enligt 40 § FEK.  

Uppgifter som ska lagras 

PTS har efter möten med inblandade aktörer och genomförd teknisk utredning 
kunnat konstatera att det som behöver lagras för att kunna identifiera abonnent 
och registrerad användare när NAT-teknik används är privat ip-adress 
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(användares ip-adress), korresponderande publik ip-adress med tillhörande 
portnummer samt spårbar tidpunkt för tilldelning av portnummer. Med 
portnummer avses här portnumret som hör till den publika ip-adress som 
internetleverantörens NAT-gateway ger användarens förbindelse (alltså TCP- 
eller UDP-session). Den tidpunkt som ska lagras är tidpunkten för tilldelning av 
portnummer för en viss förbindelse alternativt tidpunkten för tilldelning av ett 
block portnummer i förväg. I föreskriften uttrycks detta som att den 
lagringsskyldige ska lagra uppgifter om publik ip-adress med tillhörande UDP- 
eller TCP-portnummer kopplat till användares ip-adress och spårbar tid för 
kopplingen. 

 
Ert yttrande  

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska 
ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 15 oktober 2019. PTS 
tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange 
diarienummer 18-10969 i ärenderaden. PTS föreskrifter är avsedda att träda i 
kraft den 1 april 2020.  
 
Frågor rörande remissen besvaras av Peder Cristvall, peder.cristvall@pts.se eller 
Emelie Björkegren Näslund, emelie.bjorkegrennaslund@pts.se 
 
De handlingar som bifogas är: 
 

1. Föreslagna föreskrifter  
2. Konsekvensutredning avseende dessa föreskrifter och allmänna råd 
3. Sändlista 

mailto:pts@pts.se
mailto:peder.cristvall@pts.se
mailto:emelie.bjorkegrennaslund@pts.se

	Remiss av förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT -teknik
	Bakgrund till föreskrifterna
	Uppgifter som ska lagras
	PTS har efter möten med inblandade aktörer och genomförd teknisk utredning kunnat konstatera att det som behöver lagras för att kunna identifiera abonnent och registrerad användare när NAT-teknik används är privat ip-adress (användares ip-adress), kor...


