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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-28 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i  

inhämtningslagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 mars 2017 har regeringen  

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen 

(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunika-

tion i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksam-

het. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Linda Rantén. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för Polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen och Tullverket att i underrättelseverksamhet hämta 

in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation från tele-

operatörerna. Enligt huvudregeln är lagen inriktad på brott som har 
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ett straffminimum på fängelse i minst två år. I 3 § finns en särskild 

bestämmelse som tillåter att uppgifter inhämtas vid brottslig verksam- 

het som innefattar vissa särskilt angivna samhällsfarliga brott inom 

Säkerhetspolisens ansvarsområde med lägre straffminimum än 

fängelse två år. 

 

Enligt SFS 2016:839 ska 3 § inhämtningslagen upphöra att gälla vid 

utgången av 2017. I remissen föreslår regeringen att paragrafen i 

stället ska upphöra att gälla vid utgången av 2019. 

 

EU-regler på området finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter 

och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation  

(direktiv om integritet och elektronisk kommunikation). EU-domstolen 

har i en dom den 21 december 2016 i de förenade målen C-203/15 

och C-698/15 uttalat sig om hur direktivet ska tolkas när det gäller 

tillåtligheten av nationell lagstiftning som reglerar skydd och säkerhet 

för trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter och i synnerhet nationella 

myndigheters tillgång till lagrade uppgifter. 

 

Under remissbehandlingen av den promemoria som ligger till grund 

för lagrådsremissen ifrågasatte flera remissinstanser att 3 § inhämt-

ningslagen var förenlig med EU-domstolens tolkning av direktivet. 

Några uttalade att så inte var fallet och avstyrkte en förlängd giltig-

hetstid. 

 

I lagrådsremissen bemöter regeringen inte dessa remissynpunkter. 

Regeringen analyserar inte hur 3 § inhämtningslagen förhåller sig till 

EU-domstolens dom och tar inte ställning till om den svenska be-

stämmelsen är förenlig med domstolens tolkning av gemenskapsrät-

ten. I remissen anges vissa omständigheter som skulle kunna ha 

betydelse vid en sådan analys, men någon bedömning redovisas 
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inte. Regeringen framhåller att Säkerhetspolisen behöver få del av 

uppgifter för att bedriva kontraspionage och arbete mot terrorism. 

Vidare framgår det att regeringen inte vill föregripa resultatet av en 

utredning i frågan som regeringen nyligen har tillsatt. 

 

Att Säkerhetspolisen behöver ha tillgång till vissa uppgifter räcker 

inte som skäl för att behålla en lagreglering vars tillåtlighet är oviss.  

I avsaknad av en utredning och analys som ger ett någorlunda klart 

besked om att 3 § inhämtningslagen är förenlig med gemenskapsrät-

ten kan Lagrådet inte tillstyrka remissens förslag att paragrafens  

giltighetstid ska förlängas.  

 

 

 

 

 


