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Yttrande över remiss av förslag om vilka andra uppgifter som ska
lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid
användning av NAT-teknik

Sammanfattning

Åklagarmyndigheten tillstyrker den nu fiireslagna ändringen i Post- och

telestyrelsens fiireskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras enligt 40 $

fi)rordningen (2003 : 3 96) om elektronisk kommunikation men understryker

vikten av att det verkligen går att spåra ett visst användande på internet till en

specifik abonnent.

Allmänna synpunkter på förslaget

Det kan inte nog understrykas att möjligheten att kunna spåra användares

anslutning till intemet är av största vikt fiir brottsbekämpningen. Operatörernas

övergripande problem med brist på ip-adresser och därtill knuten önskan att

använda NAT-teknik for att lösa detta är forståelig. Användande av NAT-
teknik frr emellertid inte leda till attdet i ftirlängningen blir omöjligt att

efterforska användare.

Den nu ftireslagna formuleringen av 3 $ i PTFS fiireskrifter på området med

innebörd att TCP- eller UDP-portnummer knyts till både en publik ip-adress

och en användares ip-adress en viss given tidpunkt synes i vart fall teoretiskt

täcka behovet av spårning sett utifrån behovet att knyta samman adresser och

håindelser. Det kan emellertid bli nödvändigt att brottsbekämpande

myndigheter forser internetleverantören med information som i sig kan vara

svår att komma åt utan leverantörens egen medverkan vilket gäller exempelvis

for portnummer. Den nu fiireslagna regleringen kräver därfiir att effekterna av

den ftiljs upp och att lagringsskyldigheten enligt 40 $ punkt 1 i fiirordningen
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(2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) verkligen efterlevs av

internetl everantörerna.

Härtill bör beaktas att den snabba tekniska utvecklingen på området, inte enbart

anviindning av så kallad IPv-6-teknik, kan kräva en fiirändrad reglering relativt

snabbt.

Detta beslut har fattats av it-direktören Anders Thoursie efter ftiredragning av

chefsåklagaren Per Nichols. I den slutliga handläggningen av ärendet har också

chefen fiir enheten lor it-infrastruktur och it-siikerhet, Davor Lukic, deltagit.

Från Åklagarmyndi ghetens utvecklingscentrum i Malmö har kammaråklagaren

Hans Harding deltagit.
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