
 BESLUT 1(8) 

    

 Datum Vår referens Aktbilaga 

 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 

   

 

 

  

Nätsäkerhetsavdelningen  

  

 

Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 

Att: Jon Karlung 
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Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Föreläggande att på begäran lämna ut 
uppgifter om abonnemang 

Saken 

Föreläggande vid vite enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK); fråga om skyldighet att på begäran lämna ut uppgift om 
abonnemang i samband med misstanke om brott  

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Bahnhof AB (Bahnhof) att, vid vite om 
5 miljoner (5 000 000) kronor, senast den 7 april 2016,  

 lämna ut de uppgifter om abonnemang som Polismyndigheten begärt ut 
den 15 december 2015, den 26 januari 2016, den 2 februari 2016, den 5 
februari 2016 samt den 8 februari 2016, se aktbilagorna 6 och 15, samt 

 säkerställa att uppgifter om abonnemang som efterfrågas av 
Polismyndigheten eller annan myndighet som ska ingripa mot brottet i 
de fall där det är fråga om misstanke om brott hädanefter lämnas ut, 
oavsett brottets eventuella påföljd. 

Detta föreläggande gäller enligt 8 kap. 22 § LEK omedelbart. 
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Bakgrund 

Polismyndigheten lämnade den 7 oktober 2015 in en anmälan till PTS där 
Polismyndigheten angav att Bahnhof AB underlåter att efterleva vissa 
skyldigheter enligt LEK1. 

Under den första punkten i anmälan anför Polismyndigheten att Bahnhof inte 
lämnar ut abonnemangsuppgifter som polisen begär i enlighet med 6 kap. 22 § 
första stycket 2 LEK, såvida begäran inte rör misstanke om brott som anges i 
27 kap. 19 § rättegångsbalken. 

Till sin anmälan har Polismyndigheten bifogat e-postkorrespondens mellan 
Bahnhof och Polismyndigheten rörande ärenden om utlämnande av uppgifter 
enligt 6 kap. 22 § LEK.  

Av ett första meddelande daterat den 15 december 2015 (se aktbilaga 6) 
framgår att polisen önskat svar på en ”Ip-spårning” med hänvisning till reglerna 
i 6 kap. 22 § punkt 2 LEK, d.v.s. begäran avser vilken abonnent som haft ett 
visst IP-nummer (uppgift om abonnemang). Vidare framgår att Bahnhofs 
Abuse Team som har ansvar för utlämnanden kräver att polisen ska intyga att 
efterfrågade uppgifter gäller misstanke om brott som anges i 27 kap. 19 § 
rättegångsbalken. 

I e-postmeddelande daterat den 17 december 2015, ställt till den handläggare på 
Polismyndigheten som begärt ut uppgifter, har företrädare för Bahnhof, 
uppgett bl.a. följande. EU:s rättsordning, inklusive EU-domstolens domar står 
över svensk lag. Med hänvisning till EU-domstolens dom den 8 april 2014 är 
utlämnande av datalagrade uppgifter för andra ändamål än att bekämpa grov 
brottslighet därmed inte förenligt med EU:s rättighetsstadga. Eftersom det 
saknas en entydig definition på vad som är grov brottslighet utgår Bahnhof från 
att det åtminstone ska vara fråga om brott som avses i 27 kap 19 § 
rättegångsbalken, d.v.s. sådana brott där hemlig övervakning är tillåten. 
Bahnhof har utformat sin blankett mot denna bakgrund och den är dessutom 
avsedd att dokumentera att polismyndighetens begäran är gjord av behörig 
tjänsteman. Om motsvarande uppgifter lämnas skriftligen på annat sätt behövs 
ingen blankett. 

Polismyndigheten har i skrivelse till PTS den 12 februari 2016 kompletterat sin 
anmälan med ytterligare fyra exempel på tillfällen där myndigheten har begärt ut 
uppgifter med hänvisning till bestämmelsen i 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK, 
men inte fått dessa utlämnade, se aktbilagorna 14 och 15.  

                                                 

1 Se aktbilaga 1 
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Polismyndigheten har i denna del även anfört bl.a. följande.  

Den blankett som Bahnhof tillhandahåller Polismyndigheten för begäran om 
uppgifter är felaktig då den strider mot gällande rätt när Bahnhof inte lämnar ut 
abonnemangsuppgifter i enlighet med den aktuella bestämmelsen i LEK 

Bahnhofs inställning  

PTS har berett Bahnhof tillfälle att yttra sig över Polismyndighetens anmälan 
jämte bilagor. Bahnhof har härvid sammanfattningsvis framfört följande. 

Det är riktigt att Bahnhof inte generellt lämnar ut lagrade 
abonnemangsuppgifter som Polisen begärt med stöd av 6 kap. 22 § 1 st. 2 p 
LEK, såvida inte misstanken rör brott som anges i 27 kap. 19 § 
rättegångsbalken. Bahnhof vitsordar att den korrespondens som 
Polismyndigheten hänvisar till har förekommit mellan Bahnhof och polisen. 
Bahnhof datalagrar numera p.g.a. viteshot från PTS men anser fortfarande att 
de svenska reglerna om datalagringen är oförenliga med EU-rätten. Som villkor 
för att inhämtning av lagrade kommunikationsuppgifter ska vara förenlig med 
EU:s rättighetsstadga anger EU-domstolen att inhämtningen ska ske för att 
bekämpa väl definierad allvarlig brottslighet. Ett annat villkor som domstolen 
ställer är att prövningen av om inhämtning ska få ske måste göras av en 
fristående myndighet. De svenska reglerna om polisens inhämtning av 
abonnentuppgifter enligt LEK uppfyller inte något av dessa villkor eftersom 
inhämtning kan ske vid misstanke om vilket brott som helst och dessutom utan 
prövning av någon annan instans än polisen själv. De svenska reglerna i LEK 
strider därför mot EU:s rättighetsstadga med påföljd att de inte ska tillämpas. 
Reglerna i EU:s rättighetsstadga som de har tolkats av EU-domstolen i 
datalagringsfrågan har direkt effekt i EU:s medlemsländer vilket innebär dels att 
de är överordnade nationell lagstiftning, dels att myndigheter är skyldiga att 
följa stadgan i stället för nationell lagstiftning och dels att enskilda har rätt att 
åberopa reglerna inför nationell myndighet. Mot denna bakgrund anser sig 
Bahnhof ha både rätt och skyldighet att vägra lämna ut abonnentuppgifter till 
polisen såvida det inte föreligger misstanke om allvarlig brottslighet. När det 
gäller vad som avses med allvarlig brottslighet bör rimligen samma kriterier 
gälla som vid utlämning av övrig lagrad kommunikationsdata, nämligen att de 
uppgifterna ska lämnas ut endast om det föreligger misstanke om brott som 
anges i 27 kap. 19 § rättegångsbalken. 

Beträffande blanketten anför Bahnhof bl.a. följande. Den har tillkommit för att 
företaget ansett det nödvändigt att dokumentera polisens förfrågningar och att 
förfrågningarna skedde på ett enhetligt sätt. Bahnhof uppfattar också att den 
utlämning av uppgifter som begärs är en form av förlängd myndighetsutövning 
som innebär att Bahnhof i ett senare skede kan komma att stå till svars 
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gentemot kunder vars uppgifter lämnats ut. Det kräver att förfrågningarna 
dokumenteras och att Bahnhof kan säkerställa att uppgifterna har lämnats till 
rätt person och myndighet. Bahnhof har aldrig krävt att polisen måste använda 
blanketten. Däremot har Bahnhof begärt att polisen skriftligen lämnar 
motsvarande information som efterfrågas i blanketten. 

PTS har den 25 februari 2016, i enlighet med 7 kap. 4 § LEK, underrättat 
Bahnhof om att myndigheten finner skäl att misstänka att Bahnhof inte 
efterlever skyldigheten i 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK att på begäran lämna 
ut uppgift om abonnemang i samband med misstanke om brott. Bahnhof har i 
yttrande daterat den 18 mars 2016 sammanfattningsvis framfört följande.  

PTS hänvisar i underrättelsen till en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm i 
oktober 2014 och vill uppenbarligen inte föra ett resonemang utifrån EU-rätten 
eller internationella domar, utan föredrar att hänvisa till en överklagad dom från 
lägsta instans inom de svenska förvaltningsdomstolarna. Detta anser Bahnhof 
vara beklagansvärt eftersom EU-rätten kräver en bredare utblick utanför det 
egna landets domstolar. Förvaltningsrättens dom har inte vunnit laga kraft utan 
har överklagats till Kammarrätten i Stockholm och kammarrätten har till 
skillnad från förvaltningsrätten i april 2015 begärt ett förhandsavgörande från 
EU-domstolen. Till skillnad från förvaltningsrätten har kammarrätten alltså 
kommit fram till att det råder sådan osäkerhet om de svenska reglerna i bl. a. 
LEK är förenliga med EU-rätten att man måste fråga EU-domstolen. Bahnhof 
vill i sammanhanget anmärka att om EU-domstolen kommer fram till att de 
svenska reglerna om datalagring strider mot EU-rätten innebär det även att 
reglerna om inhämtning av datalagrade uppgifter inte kan tillämpas. 

Enligt EU-domstolen och en rad domstolar i andra EU-länder, bl.a. den 
brittiska domstolen High Court of Justice, är myndigheters inhämtning av 
datalagrade uppgifter förenlig med EU-rätten endast om inhämtningen sker för 
bekämpning av noga avgränsad allvarlig brottslighet och om prövning om 
inhämtning sker av domstol eller oberoende myndighet. Bahnhof saknar 
anledning att göra annan bedömning än EU-domstolen och High Court of 
Justice. De svenska reglerna i LEK om inhämtning av bl.a. abonnentuppgifter 
ställer inte upp några krav på att inhämtning ska ske för att bekämpa allvarlig 
brottslighet eller på att inhämtningen ska prövas av domstol eller oberoende 
myndighet. Bahnhof vidhåller därför sin inställning att de svenska reglerna om 
inhämtning av lagrade uppgifter i LEK strider mot den överordnade EU-rätten. 
Då de svenska reglerna i LEK strider mot EU-rätten får inte reglerna tillämpas 
eftersom det skulle innebära att Sverige då bryter mot ett av de grundläggande 
EU-fördragen. PTS saknar därför rätt att förelägga Bahnhof att följa de aktuella 
reglerna i LEK medan Bahnhof å sin sida har rätt att fortsätta begränsa 
utlämning av lagrade på det sätt som hittills har skett. Även om det – i avvaktan 



 5(8) 

 

 

  

Post- och telestyrelsen 5 

 

på EU-domstolens förhandsavgörande – skulle råda viss osäkerhet om de 
svenska reglerna är förenliga med EU-rätten bör tillämpningen av de svenska 
reglerna tills vidare endast ske om de har klart och otvetydigt stöd i EU-rätten. I 
sistnämnda fall innebär det att PTS tills vidare ska upphöra med att skicka 
underrättelser och förelägganden av det slag som Bahnhof mottagit och att 
Bahnhof tills vidare äger rätt att begränsa utlämning av lagrade uppgifter till vad 
som rör allvarligare brottslighet. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

I 6 kap. 20 § LEK anges att den som i samband med tillhandahållande av ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har 
fått del 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. 

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

I 7 kap. 4 § LEK anges att om PTS finner skäl att misstänka att den som 
bedriver verksamhet enligt LEK inte efterlever lagen, ska myndigheten 
underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande och ge denne 
möjlighet att yttra sig inom skälig tid.  

Enligt 7 kap. 5 § LEK får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske 
omedelbart eller inom skälig tid. Följs inte föreläggandet, får 
tillsynsmyndigheten, efter utgången av den tid som angetts i underrättelsen 
enligt 4 §, meddela de ytterligare förelägganden eller förbud som behövs för 
efterlevnaden av lagen eller av de beslut om skyldigheter eller villkor eller de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Enligt fjärde stycket får 
förelägganden och förbud förenas med vite. 
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PTS bedömning  

Av utredningen framgår att Bahnhof vid ett antal tillfällen vägrat att lämna ut 
uppgifter till Polismyndigheten med hänvisning till att de svenska reglerna om 
utlämnande av uppgifter om abonnemang är oförenliga med EU:s 
rättighetsstadga. Det framgår också att Bahnhof tillämpat en rutin med en 
blankett där Polismyndigheten ombeds ange att det aktuella brottet avser 
misstanken om brott som anges i 27 kap. 19 § rättegångsbalken och att en 
begäran om utlämnande inte behandlas om så inte är fallet. 

Bahnhof har i ärendet också vitsordat att företaget generellt inte lämnar ut 
lagrade abonnemangsuppgifter som Polismyndigheten begärt med stöd av 6 
kap 22 § första stycket 2 LEK, såvida inte misstanken rör brott som anges i 27 
kap. 19 § rättegångsbalken. Bahnhof motiverar detta med att de svenska 
reglerna i LEK strider mot EU:s rättighetsstadga med påföljd att de inte ska 
tillämpas. 

Av 6 kap. 22 § första stycket 2 jämte 6 kap. 20 § första stycket 1 LEK följer 
sammantaget att uppgifter om abonnemang på begäran ska lämnas ut till 
Polismyndigheten vid misstanke om brott. 

Bestämmelsen i 6 kap. 22 § LEK är inte direkt kopplad till skyldigheten att lagra 
trafikuppgifter m.m. utan stadgar en skyldighet för operatörer att lämna ut de 
uppgifter om abonnemang som operatören faktiskt har, oavsett om operatören 
innehar dessa på grund av lagringsskyldigheten eller av annan anledning. 

EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet tar i första hand sikte på 
bestämmelser om krav på lagring och hur dessa ska vara utformade för att stå i 
överensstämmelse med EU:s rättighetsstadga. Även Förvaltningsrättens i 
Stockholm dom i mål nr 14891-14 rör i första hand de svenska reglerna om 
krav på lagring. Såväl EU-domstolen som förvaltningsrätten gör emellertid i 
sina respektive domar uttalanden som rör regler om inhämtande av uppgifter. 
Förvaltningsrätten har i sin dom bedömt att de regler om inhämtning som finns 
i 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK uppfyller de krav som kan ställas på 
lagstiftningen utifrån proportionalitetsprincipen. 

PTS måste, så länge omständigheterna är desamma, följa de bedömningar som 
överprövande instans gör. Varken förvaltningsrättens dom i mål nr 14891-14 
eller PTS föreläggande mot Bahnhof avseende lagring av uppgifter som prövas 
inom ramen för förvaltningsrättens mål nr 27349-14 har inhiberats av 
handläggande domstolar. Tillsvidare gäller således förvaltningsrättens 
bedömning i det först nämnda målet. PTS kan inte se att det finns 
omständigheter i detta ärende som ger anledning att göra en annan bedömning 
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av hur reglerna om inhämtande av uppgifter enligt 6 kap. 22 § LEK ska 
bedömas i ljuset av EU-domstolens dom än den som förvaltningsrätten gjort. 

Bahnhof saknar därmed grund för att kräva att det aktuella brottet ska vara av 
allvarligare art. PTS finner därför att Bahnhofs agerande bryter mot 
skyldigheten att lämna ut uppgifter om abonnemang i de fall då Bahnhof vägrar 
ett utlämnande med hänvisning till det misstänkta brottets svårighetsgrad. 

Bahnhof ska därför föreläggas att lämna ut de uppgifter Polismyndigheten har 
begärt att få ut (begäran från den 15 december 2015, den 26 januari 2016, den 2 
februari 2016, den 5 februari 2016 samt den 8 februari 2016) samt säkerställa att 
uppgifter om abonnemang som efterfrågas av Polismyndigheten eller annan 
myndighet som ska ingripa mot brottet i de fall där det är fråga om misstanke 
om brott hädanefter lämnas ut, oavsett brottets eventuella påföljd. 

Tid för rättelse och vite 

Det föreligger inget hinder för Bahnhof att lämna ut den i ärendet aktuella 
informationen utan dröjsmål. När det gäller Bahnhofs möjligheter att 
genomföra nödvändiga ändringar av tillämpliga rutiner och instruktioner för att 
säkerställa att utlämnanden fortsättningsvis sker i enlighet med bestämmelserna 
i 6 kap. 22 § första stycket 2 jämte 6 kap 20 § första stycket 1 LEK bedömer 
PTS att skälig tid för rättelse uppgår till en vecka. Tiden för rättelse ska därför 
bestämmas till den 7 april 2016. 

Bahnhof uppger att företaget är medvetet om att företaget i vissa fall bryter mot 
skyldigheten att lämna ut uppgifter om abonnemang som följer av 6 kap. 22 § 
första stycket 2 jämte 6 kap 20 § första stycket 1 LEK. Bahnhof har trots 
upprepade påpekanden från Polismyndigheten samt en underrättelse från PTS 
vidhållit att utlämnande av uppgifter endast kan komma i fråga i samband med 
misstanken om vissa grövre brott. Bahnhof uppger vidare att man numera 
lagrar trafikuppgifter m.m. som en följd av viteshot från PTS. Enligt PTS 
bedömning talar dessa omständigheter sammantaget för att Bahnhof inte 
kommer att vidta rättelse med mindre än att föreläggandet förenas med vite. Då 
Bahnhof bedöms ha faktisk och rättslig möjlighet att rätta sig efter 
föreläggandet inom den angivna tidsfristen ska därmed en vitespåföljd 
föreskrivas. Med hänsyn till Bahnhofs ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt bedömer PTS att vitesbeloppet ska bestämmas till 
fem miljoner (5 000 000) kronor. 
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Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  

Beslutet har fattats av t.f. generaldirektören Catarina Wretman. I ärendets 
slutliga handläggning har även chefsjuristen Karolina Asp och avdelningschefen 
Annica Bergman samt juristen Peder Cristvall (föredragande) deltagit. 

 

Bilaga 

Delgivningskvitto  
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