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

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

 

Tillsyn avseende skyldighet att lämna ut 
uppgifter efter kontorstid.   

Saken 

Tillsyn avseende misstanke om brister i efterlevandet av 
anpassningsskyldigheten i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK). 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

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

Bakgrund 

Polismyndigheten har anmält till PTS att Telenor inte uppfyller kraven som 
ställs på operatören i LEK när det gäller att lämna ut uppgifter efter kontorstid. 
Av Polismyndighetens anmälan framgår att Telenor i situationer när 
myndigheten begär lokaliseringsuppgifter i form av en positionering av en 
person vid ett pågående brott, endast lämnar ut denna information dagtid och 
inte efter kontorstid.  

Polismyndigheten har i sin anmälan sammanfattningsvis anfört följande. I 
dagsläget lämnar Telenor inte ut trafikuppgifter rörande sista positionsangivelse 
när det gäller brott efter kontorstid. Polismyndigheten får idag ut sista 
positionsangivelse för försvunna personer, men inte gällande övriga kategorier, 
t.ex. vid brott där det finns ett beslut om hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation (HÖK).  

Såsom Polismyndigheten uppfattat Telenor handlar nekandet om att personalen 
vid driftledningscentralen inte är säkerhetsklassade och då inte har behörigheten 
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att få ta del av uppgifter som rör brott. Tekniken torde vara densamma då det 
rör sig om samma uppgifter som för försvunna personer. Enligt 
Polismyndigheten finns det ett behov av att Nationella Ledningscentralen 
(NLC) kan få ut uppgifterna efter kontorstid. NLC är den enda enhet i 
Polismyndigheten som arbetar dygnet runt med elektroniska tvångsmedel och 
som övriga polissverige kan vända sig till i dessa frågor. Som det är nu kan 
Polismyndigheten inte få ut uppgifter snabbt i t.ex. mordutredningar, vid rån 
osv, där tidsfaktorn kan vara helt avgörande i initialskedet. 

Med anledning av Polismyndighetens anmälan har PTS inlett tillsyn mot 
Telenor. Inom ramen för denna tillsyn har PTS begärt in skriftliga upplysningar 
från Telenor. Vidare har två möten hållits mellan PTS och Telenor. Vid ett av 
dessa möten har även Polismyndigheten och Säkerhetspolisen deltagit. 

Telenor har inledningsvis upplyst PTS om att företagets inställning till 
anpassningskravet är att verkställighet i rimligaste mån ska ske utan dröjsmål 
men att skyldigheten är av teknisk natur och att det inte finns några 
hänvisningar i varken lagtext eller förarbeten till tidsaspekter eller förväntad 
beredskap i samband med verkställigheten. Det innebär att verkställigheten för 
Telenors del sker på kontorstid med säkerhetsklassad personal som hanterar 
uppgifterna, men att Telenor dessutom bemannar jour om de blir förvarnade, 
t.ex. vid särskilda händelser eller situationer. Det innebär också att om en 
begäran inkommer under kontorstid så fortsätter verkställigheten om 
nödvändigt även efter kontorstid.   

Efter dialog inom ramen för tillsynsärendet har Telenor informerat PTS om att 
ett beslut är fattat att ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till uppgifter 
för brottsutredning även utanför kontorstid. Detta arbete beräknas vara klart 
per den 1 oktober 2017.  

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

I 6 kap 19 § LEK anges att en verksamhet ska bedrivas så att beslut om hemlig 
avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation kan verkställas och så att verkställandet inte röjs, 
om verksamheten avser tillhandahållande av  

1. ett allmänt kommunikationsnät som inte enbart är avsett för utsändning till 
allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje 
stycket yttrandefrihetsgrundlagen, eller 

 2. tjänster inom ett allmänt kommunikationsnät vilka består av 
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 a) en allmänt tillgänglig telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt som medger 
överföring av lokala, nationella och internationella samtal, telefax och 
datakommunikation med en viss angiven lägsta datahastighet, som medger 
funktionell tillgång till Internet, eller 

 b) en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst till mobil 
nätanslutningspunkt.    

Innehållet i och uppgifter om avlyssnade eller övervakade meddelanden ska 
göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand. 

Av 7 kap. 1 § LEK framgår att tillsynsmyndigheten skall ha tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

PTS bedömning 

Bestämmelsen i 6 kap. 19 § LEK, som reglerar tjänstetillhandahållarnas 
skyldigheter i detta sammanhang, innehåller ingen uttrycklig reglering av inom 
vilken tid en verkställighet ska kunna ske. PTS bedömer dock att syftet med 
anpassningskravet inte kan anses uppfyllt om verkställighet följer efter ett långt 
dröjsmål. För att anpassningskravet ska anses vara uppfyllt på ett 
ändamålsenligt sätt ska därför verkställighet ske inom en viss tid som inte är så 
utdragen att ändamålet med det aktuella rättsmedlet riskerar att blir mer eller 
mindre verkningslöst.    

Av 27 kap. 21 a § rättegångsbalken framgår att, om det kan befaras att det skulle 
medföra en fördröjning av väsentlig betydelse för en utredning att inhämta 
rättens tillstånd till hemlig avlyssning- eller övervakning av elektronisk 
kommunikation, får tillstånd till åtgärden ges av åklagare i avvaktan på rättens 
beslut. För att bland annat kunnat fatta sådana beslut finns det jouråklagare 
som bedriver verksamhet dygnet runt. Det finns därmed en särskild reglering 
för att tillgodose önskemål om skyndsam hantering från brottsbekämpande 
myndigheter och beslut om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation kan fattas dygnet runt. 

Beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 
rättegångsbalken 27 kap. 19 § innebär bland annat att uppgifter inhämtas om i 
vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns 
eller har funnits. Vidare kan beslut innebära att vissa meddelanden hindras från 
att nå fram. Polismyndigheten har påpekat att NLC, som begär verkställighet av 
beslut om hemliga tvångsmedel, arbetar dygnet runt och vidarebefordrar 
förfrågningar som avser hela Sverige. Polismyndigheten har vidare framfört att 
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tidsfaktorn kan vara helt avgörande i samband med bland annat 
mordutredningar och rån.  

Mot bakgrund av den stora betydelse som tidsfaktorn bedöms ha i dessa 
ärenden, bedömer PTS att en beredskap som innebär att utlämnande kan ske 
endast under kontorstid inte kan anses vara tillräcklig.  

Stöd för denna bedömning finns bland annat i uttalanden i förarbetena till den 
aktuella bestämmelsen. I proposition 1995/96:180 s. 27 anger regeringen att 
innehållet i telemeddelanden måste göras tillgängligt samtidigt som det 
förmedlas eller i vart fall i omedelbar anslutning till att det förmedlas.  

PTS bedömer att detta förarbetsuttalande äger fortsatt giltighet. Såväl den 
tekniska utvecklingen i form av ökad användning av mobiltelefoni och andra 
mobila kommunikationslösningar jämte omständigheten att brottsbekämpande 
myndigheter fått utökade möjligheter att fatta beslut dygnet runt innebär enligt 
PTS bedömning att verkställighet av beslut om HÖK ska kunna ske även efter 
kontorstid.     

Proportionalitetsfrågan  

När det gäller frågan om ett sådant krav kan anses proportionerligt i det 
enskilda fallet kan PTS konstatera dels att Telenor är en av Sveriges största 
operatörer med verksamhet över hela Sverige, dels att Telenor har tekniska 
system som gör det enkelt att verkställa beslut om HÖK. Bolaget har en 
dygnet-runt-bemannad driftledningscentral och får viss ersättning av 
Polismyndigheten i samband med de enskilda verkställigheterna. Telenor har 
också möjlighet att i samråd med Polismyndigheten komma överens om den 
mest kostnadseffektiva lösningen vad gäller organisation och rutiner i samband 
med verkställighet. PTS bedömer därför att ett krav som innebär att Telenor 
anpassar verksamheten så att realtidsuppgifter kan lämnas ut även efter 
kontorstid får anses vara rimligt och proportionerligt. 

Sammanfattningsvis anser PTS att en ändamålsenlig beredskap för 
verkställighet av beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 
enligt 6 kap 19 § LEK innebär att Telenor ska bedriva sin verksamhet på ett 
sådant sätt att ett påbörjande av verkställighet kan ske även efter kontorstid och 
att uppgifterna härefter lämnas ut så snart dessa finns tillgängliga för ett 
utlämnande.  

Av utredningen i ärendet framgår att Telenor hittills har bemannat och 
organiserat sin verksamhet på att sådant sätt att verkställighet av beslut om 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation huvudsakligen kan ske 
under kontorstid. Telenor har emellertid informerat PTS om att bolaget nu 
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kommer att kunna ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till uppgifter för 
brottsutredning även utanför kontorstid och att detta arbete ska vara helt klart 
per den 1 oktober 2017.  

PTS gör i och med detta bedömningen att det saknas skäl att vidta ytterligare 
åtgärder i ärendet. PTS beslutar därför att skriva av ärendet från vidare 
handläggning.  

 ____________________   

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även Anders Lindell (föredragande) deltagit. 

 


