
 

 

 

 
Sid 1 (2) 

  

 
 

REMISSYTTRANDE 
2018-01-29 
Dnr 0287/17 
Er referens: Ju2017/07896/Å 
 

Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 
 

 
 

Brottsförebyggande rådet     |     Box 1386     |     111 93 Stockholm     |     Tel 08-401 87 00     |     info@bra.se     |     www.bra.se 
 

 

Remissyttrande över delbetänkandet Datalagring 
– brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade delbetänkande på remiss men 
kan inte ge några synpunkter eller svar angående de överväganden och förslag som 
utredningen presenterar utan endast följande kommentarer. 

Det är anmärkningsvärt att den så kallade Tele2-domen leder till så skilda 
tolkningar att utredningen närmast tycks stå inför ett dilemma om avvägningar 
mellan enskildas rätt till integritet och myndigheternas effektivitet, istället för en 
klar tillämpning av de rättesnören som ett utslag från EU-domstolen borde 
innehålla. 

I rapporten It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem 
(Brå rapport 2016:17) undersöks utvecklingen av it-relaterade brott samt 
rättsväsendets kompetens och kapacitet att hantera dessa. Utredningen innebar 
inte att man särskilt granskade den typ av allvarliga brott för vilka hemliga 
tvångsmedel kan användas och har heller inte urskiljt de it-inslag i brottslighet som 
består i att digitala spår har inhämtats från operatörer. Man kunde dock konstatera 
att it-relaterad brottslighet har ökat väsentligt det senaste decenniet särskilt bland 
bedrägeribrotten.  På sidan 49 kan man även läsa följande.  

”För att identifiera personer som begår brott i digital miljö är en central 
utredningsåtgärd att försöka spåra gärningspersonens IP-adress … Polisen måste 
först få tag i den aktuella IP-adressen, till exempel genom att kontakta den 
webbsida/-tjänst som använts vid den brottsliga gärningen. Därefter måste polisen 
ta reda på vilken operatör som tillhandahåller IP-adressen vid det aktuella tillfället. 
Slutligen kontaktas den aktuella operatören för att få ut uppgiften om vilket 
abonnemang som använde IP-adressen vid den aktuella tidpunkten.”  

Brå erfar alltså att den information som lagras med stöd av lag (20013:389) om 
elektronisk kommunikation, är av stort värde för de brottsbekämpande 
myndigheterna och ofta av avgörande betydelse för att förebygga eller beivra 
brottslighet. Men vilken lagring som kan tillåtas såsom lämplig och proportionell 
med avseende på integritet och möjliga risker med att uppgifter om våra 
elektroniska förehavanden bevaras (vilka uppgifter och hur länge) går utöver vad 
Brå kan bereda någon kunskap om. 
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Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av 
verksjurist Märta Philp. I den slutliga beredningen av ärendet har verksjurist  
Sigrid Granath deltagit. 
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