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Yttrande gällande ersättningsföreskrifter  

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både 
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av Sveriges stadsnät är kommunalägda.  

Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. I de öppna 
näten kan operatörer och tjänsteleverantörer, som inte själva äger egen bredbandsinfrastruktur hyra in 
sig och på så sätt nå ut med sitt tjänsteutbud till slutkunder. Det innebär att aktörer som historiskt inte 
varit inne i telekomsektorn har en låg inträdeströskel för att erbjuda sina tjänster till 
allmänheten/näringslivet. Modellen öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet 
och ska säkerställa att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i 
nätet.  

Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på remissen. 

Yttrandet 
Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår två nya föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som 
lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål (Ersättningsföreskrifter LEK), samt föreskrifter om 
ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning (Ersättningsföreskrifter 
HDA). 

PTS bedömning att föreskrift är att föredra före allmänna råd vilket Stadsnätsföreningen håller med om.  

Ersättningsföreskrifter Hemlig dataavläsning  
PTS bedömer att det inte är lämpligt att myndigheten fastställer en schablonersättning vid hemlig 
dataavläsning och öppnar upp för framtida revidering i frågan. PTS föreslår att ersättningsföreskrift 
specificerar principer med timersättning är det lämpligaste regleringsalternativet och föreslår vilken 
ersättning som ska gälla. Stadsnätsföreningen anser att det utifrån vad PTS beskriver verkar nivåerna vara 
rättvist anpassade och rimliga. 

Ersättningsföreskrifter LEK, om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för 
brottsbekämpande ändamål  
PTS föreslår att de nya ersättningsföreskrifterna ska baseras på schablonmässiga kategorier och att de 
kopplas till begäran. PTS presentera i vilka parametrar som ligger till grund för beräkningen. De nivåer 
som PTS föreslår verkar vara rättvisa och rimliga nivåer.  
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