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Remiss av promemorian Registrering av kontantkort, m.m.
(Ds 2020:12)
Försvarets radioanstalt (FRA) ser – från de utgångspunkter myndigheten har att beakta –
positivt på förslagen i promemorian Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12) utom
såvitt gäller nyregistrering efter överlåtelse av kontantkort till myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet.
FRA vill inledningsvis framhålla följande om den verksamhet som bedrivs av FRA.
FRA är en myndighet inom svensk underrättelsetjänst som bedriver signalspaning enligt
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet i syfte att bl.a. kartlägga
- yttre militära hot mot landet,
- hot mot svensk personal under internationella insatser,
- strategiska förhållanden avseende internationell terrorism,
- främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, och
- främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

FRA
Box 301
161 26 BROMMA

Telefon
08 - 471 46 00

Telefax

Org.nr
20 21 00 - 0365

2

FRA
2020-10-16

3.2:3770/20:2

Försvarsunderrättelseverksamheten får endast avse utländska förhållanden. All FRA:s inhämtning genom signalspaning kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen och
sker endast på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen samt Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten (NOA).
FRA ska särskilt följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen
och signalskyddet, samt fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att
bedriva försvarsunderrättelseverksamhet (utvecklingsverksamhet). Denna verksamhet inriktas av regeringen.
Uppgifter rörande FRA:s försvarsunderrättelseverksamhet omfattas till stora delar av sekretess bl.a. enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sådana
uppgifter kan vara av synnerlig betydelse för Sveriges säkerhet (kvalificerat hemliga).
För uppgifter i allmän handling rörande försvarsunderrättelseverksamhet gäller sekretess
i 95 år.
5.6.2 Hur bör en registreringsskyldighet utformas? (s. 86)
Bör överlåtelser av förbetalda tjänster regleras? (s. 108)
Enligt förslaget i promemorian (6 kap. 23 b § andra stycket p 3 i förslag till lag om ändring
i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation [LEK]) ska en förbetald och registrerad tjänst avbrytas om den har överlåtits till någon annan, fysisk eller juridisk person, utan
att en ny registrering har skett. Detta ska dock inte gälla, enligt förslaget, om tjänsten har
överlåtits till en närstående, om tjänsten har införskaffats av en juridisk person och används på dennes uppdrag eller om tjänsten har införskaffats på uppdrag av Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller någon annan myndighet som
har till uppgift att ingripa mot brott.
FRA har behov av kontantkort inom försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamheten.
Det kan ifrågasättas om detsamma inte gäller för övriga försvarsunderrättelsemyndigheter. Med hänsyn till den sekretess som råder för förmågor och metoder inom försvarsunderrättelseverksamheten är det angeläget att ett undantag omfattar de myndigheter som
bedriver sådan verksamhet.
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FRA anser därför att förslaget i 6 kap. 23 b § andra stycket LEK till undantag från nyregistrering efter överlåtelse av kontantkort ska kompletteras med en punkt som undantar
myndigheter som bedriver verksamhet enligt lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet från nyregistrering.
Alternativt kan det övervägas om inte regeringen bör få mandat att meddela undantag från
bestämmelsen i 6 kap. 23 b § 1 stycket LEK.
________________________________________________________
I detta ärende har generaldirektör Björn Lyrvall beslutat. I den slutliga handläggningen
har också deltagit chefsjurist Michaela Dráb, stabschef Anna Lalic Danielsson (Sigund),
avdelningschef Gunnar Hellenius (avd T) samt jurist Charlotte Welwert, tillika föredragande.

Försvarets radioanstalt

Björn Lyrvall
Charlotte Welwert
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