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Begäran om undantag från skyldigheten att 
lagra uppgifter – en vägledning    

I denna vägledning beskrivs tillvägagångssättet och förutsättningarna för att 
PTS ska kunna bevilja undantag från skyldigheten att lagra uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål. 

Skyldighet att lagra uppgifter  

Sedan den 1 maj 2012 gäller en skyldighet att lagra vissa uppgifter1 för 
brottsbekämpande ändamål. Skyldigheten gäller för den som bedriver en 
verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK). Enligt lagen har Post- och telestyrelsen (PTS) vissa 
begränsade möjligheter att bevilja undantag från skyldigheten.   

  

Om lagringsskyldigheten 

I 6 kap. 16 a § LEK står det att den som bedriver en verksamhet som är 
anmälningspliktig är skyldig att lagra uppgifter. Vilka uppgifter som ska lagras 
anges i 39-43 §§ förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
(FEK).   

Alltså omfattar lagringsskyldigheten den som bedriver verksamhet, som är av 
sådan art att den är anmälningspliktig. 

När det gäller anmälningsplikten bedömer PTS att det är verksamhetens art och 
faktiska bedrivande som är avgörande för om lagringsskyldighet föreligger.  

                                                 

1 Med uppgifter avses trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en 
abonnent eller användare. 
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Detta innebär att även de företag som inte anmält sig men som bedriver en 
verksamhet som är anmälningspliktig omfattas av lagringsskyldigheten oavsett 
om anmälan skett till PTS eller ej. Den som bedriver en verksamhet som inte 
bedöms vara anmälningspliktig omfattas inte av bestämmelserna om skyldighet 
att lagra uppgifter även om denne har anmält sin verksamhet till PTS. 

Anmälningspliktig verksamhet 

Anmälningspliktig är den som2:  

 tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen 
tillhandahålls mot ersättning eller 

 tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 

Ett allmänt kommunikationsnät är ett system för överföring av signaler som 
helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring 
mellan nätanslutningspunkter. Ett sådant nät är allmänt tillgängligt om det står 
öppet för en vid krets av användare att ansluta sig till. 
 
Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster tillhandahålls vanligen 
mot ersättning och utgörs helt eller huvudsakligen av överföring av signaler i 
elektroniska kommunikationsnät. 
För ytterligare information om anmälningsplikten, se PTS webbplats: 

http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt-operatorer/ 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2009/Vilka-tjanster-

och-nat-omfattas-av-LEK/  

Att begära undantag  

PTS kan i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lagra 
uppgifter3 om det finns synnerliga skäl för det. Ett beslut om undantag från 
lagringsskyldigheten får förenas med villkor. Beslutet får också återkallas om 
villkoren i beslutet inte har följts eller om det finns andra särskilda skäl för ett 
återkallande. 

Prövningen av om undantag ska medges ska ske genom en avvägning mellan 
nyttan för brottsbekämpande myndigheter av att en viss tjänsteleverantör lagrar 
uppgifter och de kostnader eller andra negativa effekter som 
lagringsskyldigheten innebär för tjänsteleverantören. Dessutom ska möjligheten 
till undantag prövas individuellt och utövas restriktivt. 

                                                 

2 Se 2 kap 1 § LEK. 
3 Se 6 kap 16 b §. 

http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt-operatorer/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2009/Vilka-tjanster-och-nat-omfattas-av-LEK/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2009/Vilka-tjanster-och-nat-omfattas-av-LEK/
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Undantag blir endast aktuellt om de negativa effekterna är så stora att 
lagringsskyldigheten framstår som klart oproportionerlig i förhållande till nyttan 
av lagringen hos den berörda tjänsteleverantören. 

Den lagringsskyldige ska lämna information som visar att det finns 
förutsättningar för undantag 

Tillgången till uppgifter är mycket viktig men det kan inte uteslutas att en del 
verksamheter är av så liten omfattning och har ett så begränsat intresse ur 
brottsbekämpande perspektiv att det skulle vara oproportionerligt att kräva att 
tjänsteleverantören som bedriver verksamheten ska lagra uppgifter.  

 
Det är leverantören som ska visa de omständigheter som talar för att denne ska 
få ett undantag från lagringsskyldigheten. Till dessa omständigheter kan höra 
verksamhetens ringa omfattning, dess art, eller höga kostnader och andra 
negativa effekter som lagringsskyldigheten medför. Leverantören bör även visa 
varför det inte är möjligt att någon annan4 kan utföra lagringen. 

                                                 

4 I enlighet med näst sista stycket 6 kap. 16 a § LEK. 

PTS kommer vara restriktiva 
i bedömningen   

Nyttan av att 
tjänsteleverantör X 
lagrar uppgifter för 
brottsbekämpande 

ändamål  

Kostnader och andra 
negativa effekter som 
lagringsskyldigheten 

innebär för 
tjänsteleverantör X 
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PTS ska höra Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen inför 
undantagsbeslutet 

PTS ska höra Åklagarmyndigheten (ÅM) och Rikspolisstyrelsen (RPS) inför 
beslut om undantag från lagringsskyldigheten5. 

Genom att höra ÅM och RPS får PTS information om behovet av att de 
aktuella uppgifterna sparas och den nytta som dessa har för de 
brottsbekämpande myndigheterna. 

PTS meddelar beslut 

Efter det att PTS tagit emot ansökan kommer myndigheten att ta ställning till 
begäran om undantag. Det är viktigt att den som ansöker om undantag lämnar 
in ett fullgott underlag så att PTS får kännedom om alla relevanta 
omständigheter i ärendet. Om vissa uppgifter saknas kan PTS komma att 
begära att sökanden kompletterar sin ansökan. PTS kommer också att väga in 
den information myndigheten har fått av RPS och ÅM i sitt beslut. 

Beslut om undantag får meddelas endast om det finns synnerliga skäl att bevilja 
undantag6.   

PTS beslut kan också vara förenat med villkor att beslutet gäller under vissa 
förutsättningar. Sådana villkor kan t.ex. avse omfattningen på leverantörens 
verksamhet eller vara hänförliga till verksamhetens art.  

Undantag får återkallas om villkoren i beslutet inte har följts eller om det finns 
andra särskilda skäl för återkallelse7. Till exempel skulle en återkallelse kunna bli 
aktuell i en situation8 då en leverantör som medgetts undantag efter beslutet får 
ett stort antal kunder. Ett annat skäl för återkallelse skulle kunna vara att de 
brottsbekämpande myndigheterna skulle uppmärksamma en tendens att 
kriminella personer söker sig till en viss leverantör som är undantagen från 
lagringsskyldigheten.  

PTS beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.  

 

                                                 

5 Förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 45 §. 
6 Se 6 kap. 16 b § i LEK. 
7 Se 6 kap 16 b §.  
8 Se Proposition 2010/11:46 sid. 46. 


