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(SOU 2007:76) Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
Yttrande

Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) är en ideell branschorganisation som företräder ca 300
organisationer och medlemsföretag. Av dessa är ca 150 st stadsnätsägare i Sverige med ITCnät som består av access, region och även gränsöverskridande nät.
Vår organisations huvuduppgift är att verka för att våra stadsnätsägare medlemmar på ett så effektivt och konkurrensneutralt sätt kan erbjuda en öppen infrastruktur för bredbandstjänster till
alla markandens aktörer på icke diskriminerande villkor. Näten används av de flesta operatörer
och tjänsteleverantörer för leverans av IT-tjänster där i bland Internet.
Synpunkter.
Utvecklingen av Internet har haft en explosions artad utveckling. Den kriminella verksamheten
utnyttjar också den nya möjligheten att kommunicera via Internet, där e-post, chatt och IPtelefoni är de dominerande sätten.
SSNf stödjer utredningens arbete med att bekämpa brottligheten som sker med hjälp av Internet.
Vad beträffar de fasta och mobila telenäten avser vi inte lämna några synpunkter här.
Vi avser ej heller att lämna synpunkter på straffrättsliga åtgärder eller ev. nödvändig lagändring
7.2.2: Om möjligt bör lagringen ske i ett centralt lager hos en statlig myndighet då risken annars är stor
att lagringskravet innebär en konkurrensfördel för de stora aktörerna som redan har system som går att
anpassa till kraven. Samtidigt kan behovet av system som uppfyller lagringskravet hindra nya aktörer från
att etablera sig på marknaden då etableringskostnaderna kan bli för höga för dessa.
En central lagring borde också ge en mer kostnadseffektiv och säkrare hantering samt bättre tillgänglighet.

13.8: Då brottsbekämpning är en polisiär angelägenhet bör därför alla kostnader för lagring och
utlämnande av uppgifter belasta staten så som i Finland och Storbritannien mfl. Vårt förslag är
att PTS tilldelas resurser för att hantera lagring och hantering av uppgifter i samband med brottsbekämpning.
Stockholm den 14 mars 2008
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