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Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning vid 
medverkan i samband med verkställighet av hemlig 
dataavläsning; 

PTSFSÅR:NR 

Utkom från trycket 
den välj datum 

beslutade den välj datum. 
 

Post- och telestyrelsen föreskriver, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket, följande med stöd av 4 § 
förordningen (2020:172) om hemlig dataavläsning. 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ersättning enligt 24 § andra 
stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. 

Ord och uttryck 

2 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma innebörd som i lagen (2020:62) 
om hemlig dataavläsning. 

3 § I dessa föreskrifter avses med 
användande av tekniska metoder: användande eller tillhandahållande av tillgängliga 
tekniska metoder enligt 22 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning eller 
tillhandahållande av liknande tillgängliga åtgärder för att möjliggöra verkställighet 
av hemlig dataavläsning, 
kontorstid: vardagar kl. 8.00–17.00. Såsom vardag räknas dag som inte är lördag, 
söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag, 
medverkan: medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning, 
medverkansskyldig: den som fått en begäran om att medverka i samband med 
verkställighet av hemlig dataavläsning enligt 24 § lagen om hemlig dataavläsning, 
tillhandahållande av upplysningar: tillhandahållande av information om 
avläsningsbara informationssystem eller upplysningar om vilka förbindelser som 
används av ett avläsningsbart informationssystem. 

Ersättning 

4 § Vid medverkan i form av tillhandahållande av upplysningar ska den 
medverkansskyldige ersättas utifrån följande nivåer. 
 Medverkan under kontorstid: 508 kr/timme. 
 Medverkan utanför kontorstid: 865 kr/timme. 
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5 § Vid medverkan i form av användande av tekniska metoder ska den 
medverkansskyldige ersättas utifrån följande nivåer. 
 Medverkan under kontorstid: 625 kr/timme. 
 Medverkan utanför kontorstid: 1 040 kr/timme. 

6 § Om medverkan sker i sådan form som anges i 4 och 5 §§ och kostnaderna för en 
sådan medverkan avsevärt avviker från den ersättning som ska lämnas enligt dessa 
bestämmelser eller om medverkan sker i någon annan form än de som anges i 4 och 
5 §§, får den medverkansskyldige i stället begära ersättning för skäliga kostnader 
som är direkt hänförliga till medverkan. 

7 § Ersättning ska även utgå vid en medverkan som inte leder till en genomförd 
verkställighet. 

8 § Ersättningen ska styrkas av ett underlag som den medverkansskyldige lämnar till 
den verkställande myndigheten. 

Vid begäran om ersättning för medverkan som ersätts enligt 4 och 5 §§ ska det av 
underlaget framgå vilka åtgärder den medverkansskyldige vidtagit och hur mycket 
tid, redovisad i timmar och minuter, som lagts ned inom respektive ersättningsnivå. 

Vid begäran om ersättning för medverkan som ersätts enligt 6 § ska det av 
underlaget framgå vilka åtgärder den medverkansskyldige vidtagit, kostnaderna för 
dessa och i tillämpliga fall den tid, redovisad i timmar och minuter, som lagts ned. 
 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den välj datum. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

DAN SJÖBLOM  
 

Karolina Asp 
 


