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SNUS Remissvar avseende ”En mer rättssäker inhämtning av elektronisk 
kommunikation i brottsbekämpningen” SOU 2009:1 
 
Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på rubricerade betänkande.  
 
SNUS anser att utredningen överlag är bra genomförd, förslagen är övervägda och inga 
nämnvärda tekniska missförstånd föreligger. Överlag förefaller förslagen vara motiverade, 
rättssäkra och bidra till en enklare och tydligare lagstiftning. 
 
Det som kan anföras mot utredningen är de avvägningar som görs i avsnitt 6.6 ”Inhämtning av 
uppgifter om abonnemang”. 
 
Utredningen hänvisar till att det genom det s.k. IPRED-direktivet är möjligt för 
rättighetsinnehavare att begära ut uppgifter, men inte för polisen. IPRED-lagen innebär dock inte 
någon generell rätt att få tillgång till denna information oavsett brott utan kräver en viss 
styrkegrad på brottet. Lagen (URL 53 c §) listar ett antal kriterier som måste uppfyllas för att 
uppgifter ska lämnas ut. SNUS anser därför inte att det är ett fullgott argument att lyfta 
begränsningen till misstanke om brott av viss svårighetsgrad (förslag 6.6). 
 
SNUS har dock svårt att ta ställning till i vilken utsträckning brottsbekämpande myndigheter 
generellt bör få tillgång till abonnentuppgifter men anser att det är viktigt att brottsbekämpning 
kan ske effektivt och rättssäkert samt att dubbellagstiftning för olika typer av personuppgifter 
undviks där det är möjligt. 
 
 
Stockholm 17 maj 2009 
 
 
 
För SNUS, genom styrelsen. 
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Om SNUS 
SNUS är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Vårt syfte är att höja 
nätverkskunskapen i Sverige och därmed vår nationella konkurrenskraft. 
 
SNUS är föreningen för dig som är nätverkstekniker och arbetar med IP-nätverk. Föreningen har 
funnits i många år och är ett forum för tekniskt intresserade personer inom nätverksområdet. Vi 
ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom ramen för våra olika 
aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och medlemstidning. Genom 
dessa aktivitet är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att 
 
• öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige. 
• driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan. 
• testa vad som fungerar i verkligheten sprida kunskap och erfarenheter. 

 
Under SNUS historia sedan 1991 har fokus varit att sprida kunskap om leverantörsoberoende 
kommunikation (TCP/IP). SNUS har starkt bidragit till den tekniska utvecklingen av Internet vi 
har bl.a. initierat Swipnet (Det första kommersiella IP-nätet i Sverige) och medverkat till en 
överenskommelse om samtrafik för elektronisk post (mellan X.400- och Internet-världarna). 
SNUS har genomfört seminarier där intressanta ämnen inom TCP/IP-området tagits upp. SNUS 
är mest känt för att anordna Interoperabilitets-tester. Som bäst kan beskrivas som en avancerad 
provplats inför öppen ridå. Där de deltagande företagen genom hårt arbete och samarbete fått 
insikter och testat utlovade funktioner i praktiken. Testresultaten har presenterats dels direkt på 
plats, dels i detalj i testrapporter som publiceras här i vår Web. Vi har även arbetat med politiker, 
operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande interoperabilitet och samtrafik mellan 
de olika näten. SNUS har medverkat som sakkunniga i regeringens Internetutredning. Varit 
delaktiga i skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella 
värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force. SNUS har även varit värdorganisation 
för de svenska internetoperatörernas forum; SOF-gruppen. 
 


