
                    

     

 

 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 

     
 
 

          
     

 
            

 
 
 

  
          
            

 
           

       
 

            
              

             
            

            
           

          
           

           
            
          

            
           

 
          

          
   

 
               

             

 
 
 
 
 

           
 

ju.remissvar@regeringskansliet 

ju.da@regeringskansliet.se. 

Stockholm den 8 september 2022 

Telenors svar i PTS remiss av SOU 2022:19 Utökade möjligheter 
att använda hemliga tvångsmedel 

Telenor Sverige AB (Telenor) lämnar följande svar i regeringens remiss med dnr 

Ju2022/01563. 

Telenors synpunkter 

Telenors synpunkter begränsar sig till förslaget avseende hemlig avlyssning och 

avläsning i syfte att undersöka vem som skäligen kan misstänkas för brott. 

Telenor har full förståelse för de brottsutredande myndigheternas ökande behov att 
kunna förebygga och lagföra allvarlig brottslighet. 

Emellertid rimmar förslagen om möjlighet till hemlig avlyssning och avläsning för att 
utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott illa med de avgörande som kommit 
från EU-domstolen under senare tid när det gäller gränsdragningen mellan å ena sidan 

intresset av effektiv brottsbekämpning och å andra sidan skyddet för privatlivet och 

förtrolig kommunikation. Det är inte förenligt med EU:s stadga om de grundläggande 

fri- och rättigheterna att genom nationell lagstiftning införa generella och permanenta 

undantag mot dessa grundlagsfästa mänskliga rättigheter som innebär att personer 

som inte är misstänkta för brott övervakas eller avlyssnas. Utredningen underskattar, 
liksom flera tidigare utredningar och lagstiftningsärenden på detta område, den tyngd 

som EU-domstolen lägger vid individens skydd för privatliv och kommunikation. Det är 

inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att oskyldigas privatliv och 

kommunikationer utsätts för övervakning och avlyssning. Att en nationell domstol i de 

enskilda fallen kan förena beslut med villkor är inte tillräckligt. 

Såsom utredningen konstaterar har införandet av ett registreringskrav för kontantkort 
gjort att eventuella problem med anonyma användare av elektroniska kommunikationer 

avsevärt minskat. 

Sammantaget kan Telenor inte se att förslaget i denna del uppfyller de krav på skydd 

för privatlivet och förtrolig kommunikation som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

Telenor Sverige AB, Box 3081, 169 03 Solna. Besök: Garvis Carlssons gata 3. Telefon: +46 455 33 10 00. www.telenor.se 

Säte: Stockholm Org. nr: 556421-0309 

www.telenor.se
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I likhet med vad som rätteligen bör gälla för datalagring och hemlig övervakning måste 

även avlyssnings- och avläsningsmöjligheterna begränsas till vad som är strikt 
nödvändigt och vid en proportionalitetsavvägning måste skyddet för mänskliga 

rättigheter ges samma tyngd som EU-domstolen påkallar. 

Telenor Sverige AB 

Martin Sjöberg 

Bolagsjurist 


