
 

 

 

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Box 22523,104 22 Stockholm 08-617 98 00  sakint@sakint.se 202100-5703  

Besöksadress Telefax Webbplats Bankgiro 

Norr Mälarstrand 6,Stockholm 08-617 98 88 www.sakint.se 782-4329 

 

 
SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 
 

 
 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket, 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen 

 

 
1. BAKGRUND M.M. 

Lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation 

i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 

(inhämtningslagen) reglerar förutsättningarna för Tullverket, 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att i underrättelseverksamhet hämta in 

uppgifter om elektronisk kommunikation från tele- och internetoperatörer. 

Enligt inhämtningslagen är det de brottsförebyggande myndigheterna som 

själva beslutar om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation.  

 

Den 21 december 2016 meddelade EU-domstolen dom1 i fråga om bl.a. de 

svenska datalagringsbestämmelsernas förenlighet med EU-rätten. I domen 

uttalade domstolen följande. 

 

Unionsrätten utgör hinder för en generell och odifferentierad lagring av trafik- och 

lokaliseringsuppgifter. Det är däremot tillåtet för medlemsstaterna att i förebyggande syfte 

föreskriva riktad lagring av sådana uppgifter. Detta får dock enbart ske i syfte att bekämpa 

grov brottslighet och under förutsättning att lagringen av uppgifterna begränsas till vad som är 

strängt nödvändigt vad gäller vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka 

kommunikationsmedel som avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske. 

De nationella myndigheternas tillgång till de lagrade uppgifterna måste därutöver vara 

underkastad vissa villkor. Ett sådant villkor är att nationella myndigheters tillgång till lagrade 

uppgifter, utom i brådskande fall, måste vara underkastad en förhandskontroll av en domstol 

eller en oberoende myndighet (nämndens kursivering).   

 

Med anledning av EU-domstolens uttalande såvitt avser tillgången till lagrade 

uppgifter beslutade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden den 8 februari 

2017 att granska tre beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk 

                                                 

 
1 EU-domstolens dom den 21 december 2016 i de förenade målen C-203/15 och C-698/15. 
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kommunikation som fattades av Tullverket, Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen den 3, den 19 respektive den 27 januari 2017. Myndigheterna 

anmodades den 8 februari 2017 att till nämnden redovisa bl.a. vilka 

överväganden som föregått åtgärderna att trots avsaknaden av förhandskontroll 

av en domstol eller oberoende förvaltningsmyndighet, ändå besluta om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation på sätt som skett.  

 

Den 16 februari 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att se över bestämmelserna om skyldigheten att lagra uppgifter om 

elektronisk kommunikation som gäller för leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster, samt bestämmelserna om de brottsbekämpande 

myndigheternas tillgång till sådana uppgifter.2 Översynen ska ske i syfte att 

anpassa det svenska regelverket till EU-rätten såsom den uttolkats av EU-

domstolen i ovan nämnda mål. Uppdraget ska i denna del redovisas senast den 

9 oktober 2017. 

 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendena och 

myndigheternas remissvar. 

 

2. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Regeringen har sedan nämnden inledde sin granskning tillsatt en särskild 

utredare vars uppdrag omfattar en översyn av den i inhämtningslagen 

föreskrivna beslutsordningen. Det saknas därför skäl för nämnden att vidta 

ytterligare åtgärder i frågan.  

 

Vad som framkommit vid granskningen av inhämtningsärendena ger inte 

anledning att hämta in ytterligare uppgifter eller på annat sätt fördjupa 

granskningen.  

 

3. BESLUT 

Ärendena avslutas.  

 

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

Sigurd Heuman 

                                                 

 
2 Kommittédirektiv 2017:16, Datalagring och EU-rätten. 
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I avgörandet har deltagit: Sigurd Heuman (ordförande), Linnéa Darell, Berit 

Jóhannesson, Zayera Khan, Christina Linderholm, Ewa Samuelsson, Mats 

Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

Föredragande: Johanna Rådberg 

 

Sändlista: 

Tullverket (dnr ANA 2017-25) 

Polismyndigheten, Rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd 

(dnr A094.133/2017) 

Säkerhetspolisen (dnr 2017-3163-4.1) 


