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Beslut om avskrivning gällande tillsyn avseende 
skyldighet att lämna ut uppgifter om IMEI-
nummer till brottsbekämpande myndighet

Saken

Tillsyn avseende misstanke att företaget genom att inte lämna ut uppgifter om IMEI-
nummer, till brottsbekämpande myndigheter, agerar i strid med 6 kap. 22 § första stycket 2 
LEK.

Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund

Operatörer är enligt LEK bl.a. skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till 
brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott. Med anledning av att 
Polismyndigheten inkommit till PTS med uppgifter om att rutinerna för utlämning av så 
kallade IMEI-nummer till de brottsbekämpande myndigheterna skiljde sig åt mellan olika 
operatörer, inledde PTS den 30 mars 2020 en tillsyn över Telia Company AB (Telia), samt 
fyra andra operatörer. Syftet med tillsynen var att klargöra tolkningen av reglerna för 
utlämning av uppgift om IMEI-nummer till de brottsbekämpande myndigheterna och 
säkerställa att alla operatörer tillämpar samma rutiner för utlämning av uppgift om IMEI-
nummer.

Inom ramen för tillsynen har PTS den 9 december 2020 underrättat1 Telia om att PTS 
misstänker att företaget genom att inte lämna ut uppgifter om IMEI-nummer, till 

1 Dnr 20-3144-19
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brottsbekämpande myndigheter, agerar i strid med 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK. För att 
efterleva skyldigheten anger PTS att Telia ska lämna ut uppgift om IMEI-nummer till 
brottsbekämpande myndighet, enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK, när det tydligt 
framgår av begäran att syftet är att identifiera ett abonnemang eller en abonnent.

Telia har i yttrande daterat den 25 januari 2021 förklarat att Telia inte har någon invändning 
mot den nya bedömningen av hur IMEI-nummer ska kategoriseras, i enlighet med PTS 
underrättelse, men efterlyser vägledning från PTS om hur den ska tillämpas i ett antal typfall 
för IMEI-nummer och ett antal andra typer av uppgifter, innan underrättelsen kan följas.

PTS har i svar till Telias yttrande den 25 februari 2021 bl.a. informerat om att den aktuella 
tillsynen endast rör begäran om utlämnande av IMEI-nummer och att PTS inte bedömt 
utlämnandeskyldigheten för andra typer av uppgifter än IMEI-nummer.

Telia har i skrivelse den 26 februari 2021 förklarat att företaget kommer att följa 
underrättelsen.

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

Utlämnande av uppgifter om abonnemang
Av 6 kap. 20 § första stycket LEK framgår att den som i samband med tillhandahållande av 
ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del 
av eller tillgång till

1. uppgift om abonnemang,
2. innehållet i ett elektroniskt meddelande, eller
3. annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande,

inte obehörigen får föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.

Av 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK framgår att den som tillhandahåller ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av 
eller tillgång till uppgift som avses i 6 kap. 20 § första stycket 1 på begäran ska lämna denna 
uppgift och som gäller misstanke om brott till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brottet.

PTS bedömning

Inom ramen för tillsynen och av skäl som framgår av underrättelsen bedömer PTS att 
uppgifter om IMEI-nummer är att anse som uppgift om abonnemang, när det tydligt framgår 
av begäran att syftet är att identifiera ett abonnemang eller en abonnent. I dessa fall ska 
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uppgifter om IMEI-nummer lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna enligt 6 kap. 
22 § första stycket 2 LEK.

PTS kan konstatera att eftersom Telia uppgett att företaget kommer att anpassa sin 
handläggning och fortsättningsvis lämna ut uppgifter i enlighet med PTS underrättelse, 
saknas skäl att vidta ytterligare åtgärder i detta ärende. PTS beslutar därför att avskriva 
ärendet från vidare handläggning.

PTS vill dock poängtera att i detta ärende har PTS inte bedömt utlämnandeskyldigheten för 
andra typer av uppgifter än IMEI-nummer. Frågan om principer för utlämnande av andra 
typer av uppgift har inte varit föremål för prövning i detta ärende. PTS kan komma att 
återkomma till detta i eventuella kommande tillsynsärenden.

Beslutet har fattats av enhetschefen Karin Lodin. I ärendets slutliga handläggning har även 
Ulf Wahllöf (föredragande) deltagit.
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