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Nätsäkerhetsavdelningen  

 

Com Hem AB  

Org. nr 556181-8724 

Nina Strandnäs 

Box 8093 

104 20 Stockholm   

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Beslut om omprövning av föreläggande att 
lagra trafikuppgifter m.m. för 
brottsbekämpande ändamål 

 

Saken 

Omprövning enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223) avseende beslut om 
föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK) 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen upphäver sitt beslut den 1 oktober 2014 om 
föreläggande för Com Hem AB att lagra uppgifter i enlighet med 6 kap. 16 a § 
LEK jämte 37-43 §§ förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation i 
ärende med dnr 14-4682. 

Bakgrund 

Den 1 oktober 2014 förelade PTS Com Hem AB (Com Hem) att lagra 
uppgifter i enlighet med 6 kap. 16 a § LEK jämte 37-43 §§ förordningen 
(2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK). Föreläggandet, som har 
vunnit laga kraft, gäller från den 29 oktober 2014.  
 
Sedan Tele2 Sverige AB (Tele2) överklagat ett föreläggande från PTS att lagra 
trafikuppgifter i enlighet med 6 kap. 16 a § LEK jämte 37-43 §§ FEK för 
brottsbekämpande ändamål har Kammarrätten i Stockholm i mål 7380-14 
bifallit Tele2:s överklagande och upphävt PTS beslut att förelägga Tele2. 
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Kammarrätten konstaterar mot bakgrund av yttrande som inhämtats från EU-
domstolen att det är klarlagt att de svenska bestämmelserna om lagring av 
trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål i LEK och FEK står i strid 
med unionsrätten och därmed inte kan tillämpas, varför PTS inte haft rätt att 
förelägga Tele2 i enlighet med 6 kap. 16 a § LEK och 37-43 §§ FEK.  
 
Com Hem har i e-postmeddelande som inkommit till PTS den 8 mars 2017 
hemställt att PTS ska upphäva sitt föreläggande gentemot Com Hem att lagra 
uppgifter för brottsbekämpande ändamål (dnr: 14-4682).  

 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 27 § förvaltningslagen framgår att om en myndighet finner att ett beslut, 
som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra 
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för 
någon enskild part. 
 Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att 
beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). 
 Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i 
ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att 
myndigheten ändrar beslutet.  
  
PTS bedömning 

Mot bakgrund av kammarrättens dom bedömer PTS att det beslut om 
föreläggande för Com Hem AB att lagra trafikuppgifter som fattats den 1 
oktober 2014 i ärende 14-4682 ska upphävas. 

__________________________ 
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Underrättelse om överklagande 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se.  

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.  

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. 
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell 
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges.  

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. 

Om något är oklart kan ni vända er till PTS. 

 ____________________  

Beslutet har fattats av divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristen Peder Cristvall (föredragande), enhetschefen 
Katarina Holmqvist och enhetschefen Staffan Lindmark deltagit. 

  

 


	overklagan

