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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket 

 

1. BAKGRUND 

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat omständigheterna kring 

fyra beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Tullverket den 14 augusti 2017. Besluten fattades med tillämpning 

av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 

underrättelseverksamhet (inhämtningslagen).  

 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendena och noterar att 

besluten avser inhämtning enligt 1 § punkten 2 inhämtningslagen avseende 

samma tidsperiod och samma plats.  

 

2. NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Tullverket har upprättat fyra beslutshandlingar angående inhämtning av 

uppgifter om vilka kommunikationsutrustningar som funnits inom ett visst 

geografiskt område under en viss angiven tid. Besluten är likalydande så när 

som på diarienummer. Under hand har en befattningshavare vid Tullverket 

lämnat information om att detta skett av praktiska skäl bl.a. för att underlätta 

avfattandet av förstöringsbeslut och uppföljningen av ärenden.  

 

Upprättandet av fyra beslutshandlingar om samma sak riskerar att leda till 

missförstånd. Det kan dessutom leda till att exempelvis underlaget för 

regeringens årliga skrivelse till riksdagen avseende användningen av hemliga 

tvångsmedel blir missvisande.   

  

Vad som i övrigt framkommit ger inte anledning att hämta in ytterligare 

uppgifter eller på annat sätt fördjupa granskningen. Nämnden vidtar därför 

inga ytterligare åtgärder i ärendet.1 

 

                                                 
1 När det gäller de brottsbekämpande myndigheternas behörighet att hämta in uppgifter med 

stöd av inhämtningslagen, se nämndens beslut den 4 maj 2017 i ärendena dnr 30-2017 m.fl. 
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3. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg 

 

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, 

Cecilia Dalman Eek, Linnéa Darell, Berit Jóhannesson, Zayera Khan, Ewa 

Samuelsson, Christina Linderholm och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

Föredragande: Jenny Fromin 

 

Expedition till:  

Tullverket, Verksledningsstaben 

Tullverket, KC Analys och underrättelse (dnr ANA 2017-243) 

 


