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Hi3G Access AB

Beslut – avskrivning av tillsyn kring
möjligheten att verkställa beslut gällande
bl.a. hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation
Saken

Tillsyn enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK) över möjligheten att dygnet runt, årets alla dagar,
verkställa beslut gällande bl.a. hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation i form av positionering av en person i samband med pågående
brott.
_____________________
Post- och telestyrelsens avgörande

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

Under 2018 uppmärksammade de brottsbekämpande myndigheterna PTS på att
man ansåg att Hi3G Access AB (Hi3G) inte lever upp till krav på att
verksamheten ska bedrivas så att verkställighet av beslut gällande bl.a. hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation i form av positionering av en
person i samband med pågående brott, kan verkställas dygnet runt, årets alla
dagar.
PTS har i ett tidigare tillsynsärende bedömt att anpassningsskyldigheten för att
kunna verkställa beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
(HAK) och beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
(HÖK) enligt 6 kap. 19 § LEK innebär att tjänstetillhandahållare med mer
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betydande verksamhet som omfattas av bestämmelsen, ska bedriva sin
verksamhet på ett sådant sätt att ett påbörjande av verkställighet ska kunna ske
även efter kontorstid, d.v.s. i princip dygnet runt.1
Mot bakgrund av detta begärde PTS den 11 april 2018 att Hi3G skulle redogöra
för bolagets möjligheter att dygnet runt, årets alla dagar, påbörja och
upprätthålla verkställighet av beslut om HAK eller HÖK, samt vilka eventuella
ytterligare åtgärder som skulle krävas för att inrätta bolagets verksamhet så att
en sådan verkställighet ska kunna ske.
Hi3G inkom med ett yttrande den 9 maj 2018. I yttrandet uppgav Hi3G bl.a.
följande. Hi3G har inte någon formaliserad process för att verkställa beslut om
HAK eller HÖK utanför kontorstid, varför en sådan process behöver fastställas
hos Hi3G. Bolaget uppgav att beslutet behöver föregås av diskussion och
samsyn med Polismyndigheten. Vidare anförde Hi3G bl.a. att bolaget, trots
avsaknaden av en formell process, har verkställt ett flertal beslut om HAK och
HÖK utanför kontorstid under 2017 och 2018, efter överenskommelse med
Säkerhetspolisen inför varje enskild verkställighet. Hi3G uppgav även att
bolaget hade ett möte inbokat med Polismyndigheten för att diskutera
verkställighetsfrågan.
PTS har därefter fört en kontinuerlig dialog med Hi3G kring deras arbete med
att inrätta verksamheten så att verkställighet kan påbörjas och upprätthållas i
enlighet med reglerna. PTS har löpande begärt in redogörelser för hur långt
Hi3G har kommit i sitt arbete, vilka steg i processen som är klara samt vid
vilken tidpunkt Hi3G beräknar att bolagets verksamhet är redo att hantera de
brottsbekämpande myndigheternas begäran om verkställighet om HAK och
HÖK dygnet runt, årets alla dagar. PTS har bl.a. fått besked om att Hi3G har
implementerat och testat lokaler och verktygsstöd, att utbildningen av bolagets
personal är färdigställd och att säkerhetsklassningen av Hi3G:s personal är klar.
Den 10 mars 2019 meddelade Hi3G till PTS att bolaget nu fullt ut kan påbörja
och upprätthålla verkställighet av beslut rörande HAK och HÖK.
Skäl
Tillämpliga bestämmelser

PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
tillsynsmyndighet enligt LEK. Tillsynsmyndigheten ska enligt 7 kap. 1 § LEK
utöva tillsyn över bland annat efterlevnaden av lagen. Den som bedriver
verksamhet som omfattas av lagen är enligt 7 kap. 3 § LEK skyldig att
tillhandahålla myndigheten upplysningar och handlingar som behövs för

1 Se beslut om avskrivning i ärende 16-2818.
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kontroll av bland annat efterlevnaden av de allmänna skyldigheter som gäller
enligt LEK.
Enligt 6 kap. 19 § första stycket LEK ska en verksamhet 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 som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller
2. tjänster inom ett allmänt kommunikationsnät vilka består av
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.
PTS bedömning

Det är enligt PTS bedömning av stor vikt för de brottsbekämpande
myndigheterna att reglerna om verkställighet av beslut rörande HAK och HÖK
efterlevs, eftersom dessa hemliga tvångsmedel är en viktig del i arbetet med att
bekämpa och förebygga brott. Vid tillsynens inledande saknade Hi3G, enligt
uppgift från bolaget, en organisation som möjliggjorde en effektiv verkställighet
av beslut om HAK och HÖK, vilket enligt PTS bedömning innebar att man
inte fullt ut kunde följa reglerna i 6 kap. 19 § LEK första stycket.
Sedan tillsynen inleddes har Hi3G, som redogjorts för ovan, vidtagit ett antal
åtgärder för att inrätta verksamheten så att verkställighet av beslut rörande
HAK och HÖK ska kunna påbörjas och upprätthållas oavsett tidpunkt. Hi3G
har implementerat och testat lokaler och verktygsstöd samt utbildat och
säkerhetsklassat sin personal. Hi3G uppger att bolaget nu har möjlighet att fullt
ut verkställa de brottsbekämpande myndigheternas beslut rörande HAK och
HÖK. Polismyndigheten har också bekräftat till PTS att Hi3G har uppställda
rutiner för att verkställa HAK och HÖK, dygnet runt, årets alla dagar och att
verkställigheten numera fungerar.
Mot bakgrund av detta bedömer PTS att Hi3G numera bedriver sin verksamhet
så att beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation kan verkställas i enlighet med 6
kap. 19 § LEK första stycket. Det saknas därmed skäl att fortsätta tillsynen över
Hi3G och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.
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Beslutet har fattats av tf. enhetschefen Karin Lodin. I ärendets slutliga
handläggning har även juristerna Petra Nilsson (föredragande) och Peder
Cristvall deltagit.
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