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Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i 

ett visst underrättelseärende 

 
BAKGRUND 

Nämnden beslutade den 3 april 2014 att till närmare granskning uppta grunden 

för Tullverkets åtgärd att med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 

myndigheternas underrättelseverksamhet (IHL) hämta in uppgifter i ett visst 

underrättelseärende.  

I 1 § IHL anges i punktform vilka olika former av uppgifter som får hämtas in 

med stöd av lagen. Tredje punkten ger bl.a. Tullverket rätt att hämta in 

uppgifter om i vilket geografiskt område en viss kommunikationsutrustning 

finns, s.k. realtidsinhämtning. Av 5 § IHL framgår att tiden för inhämtning av 

uppgifter i realtid inte får överstiga en månad från dagen för beslutet. 

Vid granskningen av två underrättelser, som kom in till nämnden den 31 mars 

2014, framkom att Tullverket den 25 februari samma år hade fattat beslut om 

inhämtning av uppgifter i realtid under en tidsperiod om två månader från och 

med dagen för besluten.  

 

UTREDNINGEN 

Tullverket, som har anmodats att yttra sig över beslutens lagenlighet, har 

uppgett i huvudsak följande. På grund av skrivfel i underrättelserna har 

Tullverket lämnat felaktiga uppgifter om åtgärdernas innebörd till nämnden. 

Besluten avsåg rätteligen endast inhämtning av historiska uppgifter. Bristen 

har således inte medfört att felaktig inhämtning skett. Eftersom felaktiga 

uppgifter lämnats till nämnden avser myndigheten att skärpa 

kvalitetsgranskningen av beslut om inhämtning enligt IHL. 

 

NÄMNDENS BEDÖMNING 

Nämnden konstaterar att Tullverket till följd av ett skrivfel i underrättelserna 

har uppgett att besluten avsett inhämtning av uppgifter i realtid under en 

period om två månader trots att besluten om inhämtning avsåg historiska 

uppgifter. Mot bakgrund av detta och att Tullverket har för avsikt att skärpa 

kvalitetsgranskningen av sin hantering av inhämtning av uppgifter med stöd av 

IHL saknas det skäl för nämnden att vidta ytterligare åtgärder i ärendet. 
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