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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

 

 

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket 

 

1. SAMMANFATTNING 

Av ärendet framgår att det vid tiden för inhämtningsbeslutet pågick en för-

undersökning rörande i beslag tagen narkotika.  

 

På fråga från nämnden har Tullverket förtydligat att uppgifterna inhämtades i 

underrättelseverksamhet i syfte att kartlägga och identifiera organisationen 

bakom smugglingen av narkotikan. Nämnden konstaterar att Tullverket i in-

hämtningsärendet borde ha dokumenterat även de i remissvaret anförda 

omständigheterna.  

 

2. BAKGRUND  

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat omständigheterna kring 

ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Tullverket den 20 oktober 2017. Beslutet fattades med tillämpning 

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

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-

samhet (inhämtningslagen). 

 

I beslutet anges att inhämtningen avser brottslig verksamhet innefattande grov 

narkotikasmuggling. Vidare har följande antecknats i beslutet.   

 

I samband med beslag av [narkotika] ringdes samtal till [telefonnummer som inhämtningen 

avser]. Inhämtningen syftar till att kartlägga rörelsemönstret för brukaren i samband med 

beslaget och tiden innan, samt att identifiera mottagare i Sverige.  

 

3. RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Enligt inhämtningslagen får inhämtning av uppgifter ske i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (1 §). Det innebär att inhämtning 

endast får göras för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss brottslig 

verksamhet (2 §). Uppgifter kan därmed inte med stöd av inhämtningslagen 

hämtas in för att utreda ett begånget brott.  
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4. UTREDNINGEN 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet, av vilka bl.a. 

följande framgår.   

 

I samband med ett beslag av en viss mängd narkotika inkom ett samtal till det 

telefonnummer som inhämtningen avser. Telefonnumret tillhör föraren av en 

följebil till det fordon i vilket narkotikan fanns. För att kunna identifiera 

följebilen är det nödvändigt att kartlägga hur och när fordonet passerade in i 

landet. 

 

Tullverket har anmodats att yttra sig dels över vilka rättsliga överväganden som 

gjordes inför myndighetens beslut om inhämtning i underrättelseverksamhet, 

dels klargöra hur inhämtningsbeslutet förhåller sig till den förundersökning i 

vilket beslaget av angiven narkotika gjorts.  

 

I remissvar har Tullverket uppgett att åklagare informerat om att det förelåg en 

misstanke om att narkotikatransporten följdes av någon i den organisation som 

låg bakom smugglingen. Åklagare har beslutat att inte utreda omständigheterna 

runt den misstänkta organisationen och lämnat över informationen till 

Tullverkets underrättelseverksamhet. Tullverket har beslutat om inhämtning i 

syfte att kartlägga och identifiera organisationen bakom smugglingen och 

utifrån den informationen förebygga, förhindra och upptäcka framtida grov 

narkotikasmuggling.  

 

5. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Av utredningen i ärendet framgår att det vid tiden för inhämtningsbeslutet 

pågick en förundersökning rörande i beslag tagen narkotika. Avfattningen av 

beslutet ger intryck av att uppgifterna inhämtades i den pågående förunder-

sökningen. 

 

På fråga från nämnden har Tullverket förtydligat att uppgifterna inhämtades för 

att kartlägga och identifiera organisationen bakom smugglingen i syfte att kunna 

förebygga, förhindra och upptäcka framtida grov narkotikasmuggling.  

 

Enligt nämnden borde Tullverket i inhämtningsärendet ha dokumenterat även 

de omständigheter som Tullverket fört fram i sitt remissyttrande.  

 

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 

 

6. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

Gunnel Lindberg 

 

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: Jenny Fromin 

 

Expedition till:  

Tullverket, Verksledningsstaben 

Tullverket, KC Analys och underrättelse (dnr ANA 2017-273) 

                                                 
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. 


