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Nu kartlägger Skatteverket alla
svenska internetanvändare
Skatteverket har krävt att flera stora
internetoperatörer ska lämna in sina kundregister
till myndigheten. Syftet är att kunna se vilka
transaktioner enskilda abonnenter gör på nätet.
Men kraven är olagliga.
– Kraven strider mot våra åtaganden enligt personuppgiftslagen,
PUL. Vi samarbetar självklart med polis, åklagare och andra
rättsvårdande
myndigheter
när
det
gäller
enskilda
brottsutredningar, men här försöker Skatteverket kartlägga hela
det svenska Internet. Integritetskraven får stå åt sidan för att
privatpersoners kommunikationsvanor ska registreras och
bevakas. Det kan vi aldrig ställa upp på, säger Jon Karlung, Vd på
Bahnhof AB.
Även Bahnhof har fått ett föreläggande om att lämna ut konfidentiell
information. Kraven omfattar alla kunders personnummer, under vilka
perioder de varit kunder, vilken typ av servrar företagets kunder
använder och en lista över alla domännamn som loggats i Bahnhofs
DNS-servrar under åren 2004-2006. Man frågar däremot inte om
uppgifter från i år.
Vilka uppgifter som får lämnas ut av en telefoni- eller internetoperatör
regleras i lagen om elektronisk kommunikation (EkomL). Att
förbehållslöst lämna ut de uppgifter Skatteverket kräver skulle
innebära att Bahnhof tvingas bryta gällande sekretessregler – regler
som dessutom bygger på ett EU-direktiv. Att överhuvudtaget spara
alla uppgifter så länge som Skatteverket kräver strider mot såväl PUL
som Datainspektionens direktiv.
– Det här visar att Skatteverket inte har en aning om hur
operatörernas verksamhet – och de lagar och regler som omfattar
den – fungerar. Deras agerande sätter alla internetoperatörer i en
rävsax; ska man göra som Skatteverket vill och därmed bryta mot
lagen, eller ska man ta strid? För oss är valet enkelt. Vi tänker
slåss för våra kunder, säger Jon Karlung.
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Bahnhof har en lång tradition av att arbeta för att stärka den
personliga integriteten på nätet. Den som skickar ett brev via Posten
skyddas av starka sekretesslagar. Den som pratar med en journalist
kan lita på källskyddet. För en öppen och mångfacetterad
samhällsdebatt måste självklart även all elektronisk kommunikation
vara skyddad för kontroll och styrning av myndigheter. Därför
lanserade Bahnhof 2006 initiativet ”Integrity – integritetsmärkt
bredband”. Alla operatörer kan delta i nätverket, och förbinder sig
därmed att följa bestämda integritetsregler.
– Skatteverkets kampanj strider mot allt vi har slagits för sedan
Bahnhof startade sin verksamhet 1994. Det här visar hur lagen
om trafikdatalagring, det så kallade Bodström-direktivet, kommer
att missbrukas av våra myndigheter, säger Jon Karlung.
Flera av uppgifterna som Skatteverket frågar efter sparas heller inte.
En DNS-server är en databas som kopplar ihop ett IP-nummer med
ett domännamn – uppgifter som måste vara aktuella. Även om det
var förenligt med olika sekretesskrav att lämna ut uppgifterna så går
det alltså inte.
Kravet om utlämnande av uppgifterna kommer att överklagas till
Länsrätten. Bahnhof arbetar dessutom på en JO-anmälan.
– Detta är typisk ändamålsglidning, och visar på en aptit på
känsliga elektroniska fotspår som bådar illa inför framtiden, säger
Pär Ström, styrelseledamot i Bahnhof och medlem i regeringens ITråd.
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Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och
driftanläggningar i Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund,
Malmö, Tromsö och Kiev.
Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP
(Internet Service Provider). Bahnhof erbjuder internettjänster till
företag och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med
totalansvar)
och
co-location.
Bahnhof
erbjuder
även
bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof riktar sig till
företag samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i
Norden – ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande.
Gruppen är privatägd, har drygt 40 anställda samt säljer
internettjänster för 90 MSEK per år.

