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YTTRANDE

Underrättelse enligt 7 kap 4 § LEK daterad 2016-02-25, ärende 15-9942

Jag har blivit ombedd att besvara PTS underrättelse till Bahnhof AB (”Bahnhof”) enligt 
följande.

1. Underrättelsen från PTS

PTS har underrättat Bahnhof om misstanke att Bahnhof inte efterlever bestämmelsen i 6 kap 
22 § första st 2 i LEK och har gett Bahnhof tillfälle att yttra sig över underrättelsen. PTS har 
samtidigt krävt att Bahnhof ska efterleva nämnda bestämmelse i LEK genom att lämna ut 
vissa lagrade uppgifter till Polismyndigheten.

En underrättelse enligt 7 kap 4 § LEK innebär att en operatör ska delges misstanke om att det 
aktuella regelverket inte följs och att operatören ska ges en möjlighet att yttra sig över 
misstanken. Först efter att operatören inkommit med ett yttrande över misstanken ska PTS – 
om så är aktuellt - fatta ett beslut om att förelägga operatören att vidta rättelse enligt 7 kap 5 §
LEK. I annat fall är underrättelsen meningslös. 

I den nu aktuella underrättelsen har PTS både underrättat Bahnhof om misstanke och krävt att
Bahnhof vidtar rättelse. PTS har alltså inte avvaktat Bahnhofs yttrande innan man har fattat 
beslut om att utöva sina maktbefogenheter gentemot Bahnhof. Detta strider både mot 
bestämmelserna i 7 kap LEK och allmänna förvaltningsrättsliga regler om att en enskild ska 
ha rätt att yttra sig innan åtgärder som innebär myndighetsutövning vidtas. 

Bahnhof yttrar sig fortsättningsvis över PTS underrättelse och den ”bedömning” som PTS 
redovisat.

2. PTS ”bedömning”

I sitt yttrande över polisens anmälan har Bahnhof argumenterat med utgångspunkt i EU-
domstolens dom från april 2014 för att bestämmelserna i LEK om utlämning av lagrade 
abonnemangsuppgifter strider mot de överordnade bestämmelserna i EUs rättighetsstadga om 
rätten till personlig integritet och proportionalitetsprincipen. De främsta skälen till att 
bestämmelserna i LEK utgör ett brott mot EUs stadga är dels att myndigheters inhämtning av 
lagrade uppgifter inte är begränsad till bekämpning av noga avgränsad allvarligare 
brottslighet, dels att beslut om inhämtning inte prövas av en oberoende myndighet eller 
domstol. Bahnhofs inställning bygger inte på en egen fri tolkning av EU-domstolens dom utan
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har stöd i en rad domar från andra länder där datalagring som den svenska har underkänts med
hänvisning till EU-rätten, senast från High Court of Justice i London som Bahnhof hänvisat 
till i sitt yttrande. 

I sin underrättelse till Bahnhof gör PTS en ”bedömning” av Bahnhofs inställning till de 
aktuella reglerna i LEK. Bahnhof noterar att PTS endast nöjer sig med en kort hänvisning till 
en dom meddelad av Förvaltningsrätten i Stockholm i oktober 2014. PTS för sedan 
resonemanget vidare genom att konstatera att ”PTS saknar, oaktat vad Bahnhof har anfört i 
frågan, anledning att göra en annan bedömning än förvaltningsrätten”. Slutsatsen från PTS är 
att ”Bahnhof saknar därmed, enligt PTS bedömning, grund för att kräva att det aktuella brottet
ska vara av allvarligare art”. 

Bahnhof konstaterar att PTS resonemang och beslutsmotiveringar inte är särskilt utförliga 
utan närmast framstår som godtyckliga. PTS 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. Bahnhof anser att en sådant 
förhållningssätt är inskränkt och beklagansvärt eftersom EU-rätten kräver en bredare utblick 
utanför det egna landets domstolar.  PTS, som enligt sin instruktion har till uppgift att 
handlägga frågor som rör EU-samarbete inom PTS tillsynsområde och delta i internationellt 
samarbete, borde känna till detta. 

Även om PTS bortser från vad som sägs i EU-domstolens dom och i domen från High Court 
of Justice så talar PTS mot bättre vetande när man säger sig ”sakna anledning” att att göra en 
annan ”bedömning” än förvaltningsrätten. För det första så har förvaltningsrättens dom inte 
vunnit laga kraft utan har överklagats till Kammarrätten i Stockholm. För det andra så har 
kammarrätten – till skillnad från förvaltningsrätten – i april 2015 begärt ett 
förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Som skäl för att begära ett förhandsavgörande skrev kammarrätten följande i sitt beslut.

”Mot bakgrund av att det finns skäl som talar både för och emot att en sådan omfattande 
lagring som föreskrivs i 6 kap 16 a § LEK är förenlig med artiklarna 15.1 i direktiv 
2002/58/EG samt artiklarna 7, 8 och 52.1 i stadgan och unionsrätten i övrigt, finner 
kammarrätten att det är nödvändigt att begära att EU-domstolen meddelar förhandsavgörande 
enligt artikel 267 i FEUF”.

Till skillnad från förvaltningsrätten har kammarrätten alltså kommit fram till att det råder 
sådan osäkerhet om de svenska reglerna 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 reglerna om 
inhämtning av datalagrade uppgifter inte kan tillämpas.  

Trots att kammarrätten har funnit att det råder osäkerhet om de svenska reglerna i bl.a. LEK är
förenliga med EU-rätten så menar PTS i det nu aktuella ärendet att det ”saknas skäl” att ”göra 
annan bedömning än förvaltningsrätten”. PTS ställningstagande är anmärkningsvärt eftersom 
det inte kan tolkas på annat sätt än som att PTS numera menar att kammarrätten gjort fel som 
begärt besked från EU-domstolen och att felet är så allvarligt att man kan bortse från 
kammarrättens beslut. Märkligt nog verkar dock PTS inte ha motsatt sig kammarrättens beslut
när detta fattades. Bahnhof återkommer i slutet till PTS vacklande hållning i frågor som rör 
datalagringen.  

PTS känner förstås till kammarrättens beslut och de andra avgörandena som Bahnhof har 
hänvisat till och vet därför att det finns många anledningar till att göra andra ”bedömningar” 
än förvaltningsrätten i det mål som PTS har åberopat och att Bahnhof inte alls saknar grund 
för sin inställning när det gäller utlämning av lagrade uppgifter till polisen. Den 
omständigheten att PTS endast har hänvisat till förvaltningsrättens dom tyder enligt Bahnhof 
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på att PTS valt att sätta på sig skygglappar för att hitta rättsligt stöd för en åtgärd som man 
redan tycks ha bestämt sig för.

3. Bahnhofs inställning

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 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.  

4. PTS vacklande hållning

Bahnhof kan slutligen inte undvika att framhålla det egendomliga i PTS hastiga byte av 
inställning när det gäller frågor som rör datalagringen. 

Efter EU-domstolens dom i april 2014 så ansåg PTS att domen innebar att se svenska reglerna
inte kunde tillämpas. I juni 2014 – några dagar efter att regeringens enmansutredare kommit 
fram till att de svenska reglerna var förenliga med EU-rätten – så gjorde PTS en 
helomvändning och förelade Bahnhof och andra operatörer att fortsätta att följa de svenska 
reglerna. När kammarrätten i april 2015 beslutade att begära besked från EU-domstolen om 
de svenska reglerna gjordes inga invändningar från PTS, vilket måste tolkas som att PTS då 
övergett sin självklara hållning att de svenska reglerna måste följas. Intrycket av att PTS 
återigen ändrat sig och intagit en mer försiktig inställning till giltigheten av de svenska 
reglerna förstärktes efter publiceringen av domen från en brittiska domstol i juli 2015. ”-Vi 
avvaktar vad EU-domstolen har att säga” uttalade då PTS ställföreträdande chefsjurist i en 
kommentar i anledning av den brittiska domen, se http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nytt-
slagtra-i-datalagringstriden.  PTS avvaktande hållning till att tillämpa de svenska reglerna har 
bestått under hösten 2015. Polisens anmälan i det nu aktuella ärendet mot Bahnhof inkom i 
början av oktober 2015, men Bahnhof fick del av anmälan först i slutet av januari 2016. Under
den långa mellantiden har återigen osäkerhet rått om PTS inställning när det gäller 
inhämtningen. Först i och med den nu aktuella underrättelsen till Bahnhof 2016-02-25 har 
PTS plötsligt åter tagit klar ställning för de svenska reglerna om datalagring och inhämtning 
av lagrade data ska tillämpas. PTS ställningstagande är en återgång till den hållning som PTS 
intog efter rapporten från regerings ensamutredare, nämligen att de svenska reglerna gäller 
och ska tillämpas utan hänsyn till de krav som EU-domstolen ställt upp. PTS har alltså efter 
EU-domstolens dom i april 2014 pendlat från att först ha tagit ställning mot de svenska 
reglerna, sedan till att att ha tagit ställning för reglerna, därefter till en osäker avvaktande 
hållning för att slutligen (?) återigen ha tagit ställning för de svenska reglerna. Det till synes 
hastiga och godtyckliga bytet mellan olika ställningstaganden i frågor som har samband med 
datalagringen, med omfattande och ingripande konsekvenser för både operatörer och 
allmänhet, är minst sagt anmärkningsvärt. Enligt Bahnhofs mening måste det vara unikt att en
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svensk myndighet, som enligt 12 kap 2 § regeringsformen ska vara självständig i förhållande 
till riksdag och andra myndigheter i fråga som rör tillämpning av lag, så uppenbart byter 
inställning flera gånger i en principiellt viktig fråga. 

5. Sammanfattning

De svenska reglerna i LEK om myndigheters inhämtning av datalagrade uppgifter, i det här 
fallet abonnentuppgifter, strider mot klar och överordnad EU-rätt eftersom reglerna inte ställer
krav på att inhämtning endast får ske för bekämpning av noga avgränsad allvarlig brottslighet 
och att inhämtningen ska prövas av domstol eller oberoende myndighet. I den utsträckning 
reglerna i LEK strider mot den överordnade EU-rätten får reglerna inte tillämpas. PTS har 
riktat misstankar mot Bahnhof och förelagt Bahnhof att lämna ut datalagrade uppgifter med 
stöd av regler i LEK som strider mot den överordnade EU-rätten. PTS saknar därmed laglig 
grund för sina misstankar och för att förelägga Bahnhof att lämna ut lagrade uppgifter i 
enlighet med PTS underrättelse. 

 
----------------

Wilhelm Dahlborn
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