Borås tingsrätt
Södra enheten
Box 270
501 13 Borås

Göteborg den 4 maj 2016

Mål nr T 2368-15
Daniel Vindevåg ./. Södra Kinds Fiber Ekonomisk Förening

Daniel Vindevåg har gått igenom sammanställningen och gjort vissa tillägg, se bilaga.

Daniel Vindevåg anser dock att sammanställningen ger en något rörig bild av målet. Parternas
ståndpunkter blir tydligare om de olika inlagorna i målet läses i kronologisk ordning. För att
det även fortsättningsvis ska vara möjligt att få en fullständig bild av målet genom att läsa
inlagorna återges därför nedan de delar av Daniel Vindevågs tillägg som (delvis) innebär
nyheter jämfört med vad som tidigare sagts. Det rör sig om kommentarer till den handling,
upprättad av Net at Once AB (NAO), som föreningen gav in vid den muntliga förberedelsen
den 25 november 2015.

Daniel Vindevåg laddade endast ner den konfigurationsfil som avser konfiguration av hans
utrustning på fastigheten Svenljunga Nättsjö 1:15. Filen innehåller ingen information om
NAO:s övriga kunder eller om NAO:s system.

Daniel Vindevågs avsikt med nedladdningen var att försöka ta reda på hur hans anslutning till
kommunikationsnätet fungerade och, närmare bestämt, och det fanns några säkerhetsrisker i
anslutningen. Han hade ingen avsikt att utnyttja information i otillbörligt syfte, t ex att ringa
gratis med andra telefonnummer.
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Det kan i sammanhanget nämnas att 5 kap 15 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, som är tillämplig på Daniel Vindevågs avtal med Föreningen och med NAO,
stadgar att ”Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller ett allmänt
kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska
innehålla tydliga, heltäckande och lättillgängliga uppgifter om --- 9. begränsningar när det
gäller användningen av terminalutrustning”. Det står ingenstans i avtalen att Daniel Vindevåg
inte har rätt att undersöka sin anslutning till kommunikationsnätet.

Daniel Vindevåg laddade ner konfigurationsfilen i januari 2015 och därefter ytterligare en
gång i maj 2015. I den av NAO upprättade handlingen nämns tre dokumentnamn. Det första
avser den krypterade konfigurationsfil som Daniel Vindevåg laddade ner. De två andra är
namn på filer som inte finns. Daniel Vindevåg prövade om det gick att ladda ner filer med
dessa namn, men det gick inte eftersom de inte existerar. Anledningen till Daniel Vindevågs
förfarande var att han ville undersöka om hans konfigurationsfil fanns tillgänglig i icke
krypterad form.

NAO:s påstående om att man måste göra undersökningar av datatrafiken för att ta reda på var
konfigurationsfilen finns, är inte riktigt. Konfigurationsfilen är enkelt åtkomlig på NAO:s
hemsida, se Daniel Vindevågs beskrivning i dokumentet ”Återfå administratörslösenordet på
Inteno FG500” (punkten 2) som Föreningen gav in vid den muntliga förberedelsen den 25
november 2015. Daniel Vindevåg har inte analyserat datatrafiken mellan mediaboxen och
NAO:s server.

Daniel Vindevåg fick tillgång till programvaran för Inteno FG500 genom att kontakta
tillverkaren Inteno. Inteno lämnade utan minsta krångel ut källkod och programvara.
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