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Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket 

 

1. SAMMANFATTNING 

Tullverket har beslutat om inhämtning av uppgifter om meddelanden för tiden 

efter beslutsdatum, vilket inte är tillåtet enligt inhämtningslagen. Nämnden god-

tar Tullverkets förklaring om att besluten av misstag har daterats felaktigt. 

Nämnden konstaterar att Tullverket har brustit i noggrannhet vid hanteringen av 

inhämtningsärendena. 

 

2. BAKGRUND M.M. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat två beslut om in-

hämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattades av Tull-

verket och som är daterade den 16 oktober 2017. Besluten fattades med 

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

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-

samhet (inhämtningslagen).  

 

I besluten anges att inhämtningen avser uppgifter om meddelanden till och från 

två angivna telefonnummer under perioden den 18 april – 18 oktober 2017. I 

besluten anges vidare att inhämtningen avser brottslig verksamhet innefattande 

grov narkotikasmuggling. 

 

Enligt 1 § första punkten inhämtningslagen får uppgifter om meddelanden 

hämtas in om de har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan 

adress. Inhämtning av uppgifter om meddelanden får således inte omfatta tid 

som infaller efter beslutet eftersom sådana meddelanden ännu inte har överförts. 

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation får, såvitt är av intresse 

här, göras endast om åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra 

eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket inte är före-

skrivet lindrigare straff än fängelse i två år (2 § första punkten). 
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3. UTREDNINGEN 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendena.  

 

I begäran till teleoperatören om historiska trafikuppgifter anges att in-

hämtningen avser perioden 18 april – 18 oktober 2017. Begäran är i likhet med 

besluten om inhämtning daterad den 16 oktober 2017. 

 

Tullverket har anmodats att yttra sig bl.a. över vilka rättsliga överväganden som 

myndigheten gjorde inför besluten att hämta in uppgifter om meddelanden under 

angiven tidsperiod. 

 

Tullverket har sammanfattningsvis uppgett att besluten och begäran till 

teleoperatören kommit att dateras felaktigt på grund av ett misstag. Trafik-

uppgifter avseende ett av telefonnumren har erhållits från teleoperatören fram 

till och med den 17 oktober 2017. 

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Såsom Tullverkets beslut är utformade innefattar de inhämtning av uppgifter om 

meddelanden avseende viss tid efter beslutsdatumet. Sådan inhämtning är inte 

tillåten.  

 

Tullverkets förklaring om att handlingarna var felaktigt daterade på grund av ett 

misstag är inte osannolik och får därför godtas. Nämnden konstaterar att Tull-

verket har brustit i noggrannhet vid hanteringen av inhämtningsärendena.  

 

Vad som i övrigt framkommit ger inte anledning till något uttalande från 

nämndens sida. 

 

Nämnden vidtar inga ytterligare åtgärder med anledning av Tullverkets beslut.1 

    

5. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet. 

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg 

                                                 
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 30-2017 m.fl. 
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I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, 

Linnéa Darell, Berit Jóhannesson, Zayera Khan, Christina Linderholm, Ewa 

Samuelsson, Mats Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

 

Föredragande: Emma Hultqvist  

 

Sändlista: 

Tullverket, Verksledningsstaben 

Tullverket, KC Analys och underrättelse (dnr ANA 2017-272) 

 


